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TACK 

Jag vill rikta ett stort tack till alla chefer som bidragit till att denna 
undersökning och därigenom också min magisteruppsats blivit möjlig att 
genomföra! Det har varit mycket intressant att ta del av era synpunkter.  
Jag vill också tacka representanter för Biblioteksföreningen, Bibliotekarie-
förbundet, Tekniska Litteratur Sällskapet och Bibsam som varit vänliga nog att 
ta sig tid att besvara mina intervjufrågor. 
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1. INLEDNING 

Anledningen till att denna uppsats kommit till är att jag är nyfiken på 
bibliotekarieyrket som det ser ut i dag och eventuella skillnader mellan olika 
typer av bibliotek. Jag har velat ta reda på bibliotekschefers väg till sina 
nuvarande arbeten, deras inställning till nyutbildade bibliotekarier och vad de 
anser är de viktigaste kunskaperna respektive egenskaperna hos en 
bibliotekarie. Eftersom det är bibliotekscheferna som i de flesta fall anställer 
bibliotekarier så är deras inställning i dessa frågor av stor vikt för dem som 
verkar på denna arbetsmarknad. Det är också av intresse om det i dag är en stor 
skillnad mellan de krav och förväntningar på nyutbildade bibliotekarier som 
finns hos olika typer av bibliotek.  

Bibliotekariers status och yrkesidentitet är självklart en viktig fråga både 
för nyutbildade och för redan etablerade bibliotekarier eftersom det påverkar 
oss under vårt yrkesliv, inte minst ekonomiskt. Professionaliseringsdebatten 
har ju mycket med yrkesstatus att göra och med omgivningens syn på yrket och 
definitivt måste det här gå att finna en del av orsakerna till yrkets mycket låga 
lönenivå. Jag har därför satt mig in i denna debatt och redovisar nedan de delar 
av denna debatt som jag anser är relevanta i sammanhanget. 

Min egen bakgrund som beteendevetare gör att ovanstående frågor känns 
extra intressanta för mig. Jag har under många år arbetat yrkesmässigt med 
personalfrågor där personlighetsbedömning ingått som en väsentlig del. Detta 
gör också att jag i mina resonemang kring resultaten av min undersökning drar 
slutsatser baserade på min tidigare erfarenhet och inte bara på undersökningens 
resultat. Min förförståelse påverkar på detta sätt de slutsatser jag kan dra av 
undersökningen. 

1.1 Syfte 
Jag vill med min uppsats undersöka professionaliseringen av bibliotekarieyrket 
på två olika sätt. För det första vill jag undersöka den 
professionaliseringsdebatt som förts kring yrket under årens lopp och också hur 
denna ser ut i dag. För det andra vill jag undersöka karrärvägarna i yrket och 
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vilka egenskaper och kunskaper som efterfrågas hos dagens nyutbildade 
bibliotekarier genom att gå ut med en enkät till bibliotekschefer. 

Hur ser dagens bibliotekschefer på nyutbildade bibliotekarier, hur ser de på 
bibliotekarieyrket som helhet och hur har de själva nått sin nuvarande 
chefsposition? Dessutom vill jag utröna om man kan se någon skillnad i hur 
bibliotekschefer svarar på dessa frågor, beroende av vilken typ av bibliotek de 
ansvarar för. Anledningen till att denna undersökning kan vara intressant är att 
det i dag ej finns någon statistik över svenska bibliotekschefers bakgrund 
yrkes- och utbildningsmässigt. Det finns ej heller någon tidigare undersökning 
som talar om vad dagens svenska bibliotekschefer har för syn på 
bibliotekarieyrket och på nyutbildade bibliotekarier.1 Detta är viktigt att 
undersöka därför att bibliotekscheferna ansvarar för rekryteringen av 
bibliotekarier och de bestämmer därför vilken typ av kunskaper och 
egenskaper som är de mest efter-frågade hos bibliotekarierna. De bestämmer 
därigenom också yrkets utveckling enligt mitt förmenande. Om en yrkeskår 
t.ex. består av till övervägande del tillbakadragna personer påverkar det 
yrkeskårens framtidsutsikter, liksom om en yrkeskår består av mestadels 
utåtriktade personer. Är det någon viss människo-typ dagens bibliotekschefer 
söker med vissa egenskaper? Med tanke på att yrket förändrats kraftigt bara de 
senaste 10 åren så är det kanske andra egenskaper och kunskaper som är 
viktiga för en bibliotekarie idag än det var för ett antal år sedan. Vilken slags 
människor är det då som i dag efterfrågas av biblioteks-cheferna? 

Professionaliseringsdebatten inom bibliotekarieyrket finns beskriven i en 
rad böcker och artiklar och det har även gjorts undersökningar inom detta 
området (se nedan under forskningsöversikt). Min avsikt är inte att ge en 
fullödig historisk beskrivning av denna debatt utan att ge några huvuddrag som 
bakgrund till dagens debatt. För att fånga upp dagens 
professionaliseringsdebatt  kommer jag att intervjua företrädare för 
Biblioteksföreningen, DIK-förbundet och andra som kan bidra till denna debatt 
i Sverige. Dels handlar det om hur denna förs i dag kring bibliotekarieyrket och 
dels vad man har för eventuella strategier för framtiden. 

1 Parallellt med min egen undersökning har det dock genomförts en undersökning initierad av Birgitta 
Olander, chefen för biblioteksutbildningen i Lund. 
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1.2 Forskningsöversikt 

1.2.1 Professionalisering  
Professionaliseringsdebatten har varit levande under många år och mycket har 
dokumenterats kring hur den förts inom olika yrken. Speciellt inom vårdyrken 
och sociala yrken kan man finna mycket material kring dessa frågeställningar 
men även inom bibliotekarie- och informationsområdet har det skrivits en del. 
I vardagsspråk betyder ”professionell” att man har yrkesstolthet och tar ansvar 
för sina arbetsuppgifter samt att man utför arbetet med effektivitet och 
precision.2 Inom professionaliseringsforskningen har man främst under 1930-
talet fram till 1970-talet ställt upp ett antal kriterier på vad som kännetecknar 
en profession, det essentialistiska perspektivet. En profession kännetecknas 
enligt detta perspektiv av: 
1. Tillträde till professionen kräver lång och kvalificerad, ofta akademisk, 
utbildning. 2. Utövande av professionen kräver legitimation. 3. Till 
professionen finns ofta en yrkesförening knuten och yrkesutövningen regleras 
av etiska regler och överväganden.3

Andra forskare har istället betonat professionaliseringsprocessen och de 
strategier olika yrkesgrupper utvecklat för att avgränsa ett yrkes- och 
kunskaps-område. Fr.o.m 1970-talet har forskarna uppmärksammat 
professionernas ställning i samhället med tanke på t.ex. klasskillnader och 
könsskillnader. Exempelvis tar Inga Hellberg upp könsperspektivet på dagens 
svenska arbets-marknad och konstaterar bl.a. att kvinnodominerade 
professioner är låglöne-förbund som t.ex. bibliotekariernas medan 
mansdominerade professioner är knutna till höglöneförbund, ett resultat som 
väl knappast förvånar någon.4 I Jonasson och Lindbergs magisteruppsats anser 
samtliga intervjuade folk-bibliotekarier att bibliotekariers låga lön visar på att 
yrket har en låg status. De känner att i och med att lönen är så låg speglar den 
ingen respekt och bekräftelse från kommunens och statens sida på att de gör ett 
bra jobb.5

En annan inställning framförs av Peder Hård af Segerstad i hans bok Från 
språkrör till strateg. Han menar att endast en yrkesgrupps medlemmar kan 

2 Selander, Staffan (red), Kampen om yrkesutövning, status och kunskap, 1989, s.12-13. 
3 Hård af Segerstad, Peder, Från språkrör till strateg, 1997, s.60. 
 
4 Selander, s.167-180. 
5 Jonasson, Anneli och Lindberg, Lillemor, Yrket bibliotekarie, för mig växer det hela tiden, 1999, s.53-
55. 
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utforma de metoder, kvalitetskrav, etiska regler och yrkesidentitet som är 
kärnan i deras yrkes professionella förhållningssätt. Professionalism växer 
fram i en yrkessituation präglad av reflexion, självkritik och en önskan att 
tjäna något högre syfte t.ex. samhällsnytta, livskvalitet, moraliska mål eller 
liknande. Den professionella yrkesutövaren strävar hela tiden att utvecklas, 
finna nya idéer och bättre lösningar.6

Två innovationer har förändrat bibliotekarieyrket, tryckerikonsten och 
informationsteknologin. Den senare av dessa borde ha ökat yrkets status och 
förbättrat dess image enligt Russel Bowdens inlägg i IFLA-seminariet 1992. 
Han anser att bibliotekarier borde fundera över varför deras status är så låg i 
jämförelse med t.ex. jurister, medicinare, ingenjörer m.fl. trots att de arbetar 
med en av de mest viktiga handelsvarorna i dagens samhälle, nämligen 
information. Han menar att en förklaring kan vara att allmänheten inte förstår 
vad bibliotekarierna gör och vilket ansvar de har då mycket av arbetet är 
osynligt för dem. Det de ser är att bibliotekarien lämnar ut böcker över disk 
och sätter upp böcker på hyllorna. Om de då uppfattar att detta är de enda 
uppgifterna bibliotekarien har så verkar ju yrket tämligen simpelt. Han tar 
också upp att det är ett kvinnoyrke och att det i vissa länder är en 
överproduktion på bibliotekarier vilket tillsammans och var för sig påverkar 
statusen negativt. Han efterlyser en stark bibliotekarieförening, en för varje 
land, istället för att kåren är splittrade på flera småföreningar. I Sverige har ju 
detta blivit en realitet ganska nyligen när våra två tidigare 
bibliotekarieföreningar gick ihop i Biblioteks-föreningen. Bowden anser vidare 
att ett av problemen med att öka bibliotekariers status i jämförelse med andra 
yrkesgrupper ligger i att det inte finns någon överenskommelse om vad som 
definierar biblioteksarbete och informationsarbete. Vad är det unika i 
bibliotekariearbetet och vad utmärker det i förhållande till andra yrken?7

Även Ducander tar i sin magisteruppsats upp legitimation, starka yrkes-
föreningar, krav på rätt utbildning och kunskapsbas dvs. monopoliserad 
kunskap. Finns det en bestämd teoretisk kunskapsbas för bibliotekarier, dvs. 
kunskap som ingen annan yrkesgrupp innehar, någon kunskap som biblio-
tekarierna har monopol på?8 Vad vinner man på att göra yrket till en 
profession?   

6 Hård af Segerstad, s.5-6. 
7The status, reputation and image of the library and information profession, Bowden, Russel (ed.), 1994, 
s.28-35. 
8 Ducander, Jesper, Quo vadis, bibliotekarie?, 1999, s.96-99. 
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1.2.2 Syften med professionsbegreppet 
Professionsbegreppet kan användas för ett flertal syften. Olika yrkesgrupper 
kan idag hävda att de är professionella i kraft av praktiskt orienterad men unik 
och svåråtkomlig kompetens, t.ex. stridsflygare eller civilingenjörer. Andra 
yrkes-grupper kan hävda professionalitet då de behärskar en akademisk grund-
forskning, exempelvis teoretisk fysik eller biokemi. Ytterligare andra motiverar 
professionalitet i kraft av uppnådd position och status samt behärskande av 
maktens kontrollmekanismer, t.ex. politiker och börsekonomer. I ovanstående 
exempel har termen professionell olika innebörd och syftar på olika kunskaps-
typer. När en yrkesgrupp strävar efter att professionalisera sig kan det därför 
vara svårt att tolka vad denna strävan egentligen omfattar. Syftar denna 
professionalisering till att uppnå en speciell status, till att omfatta en speciell 
typ av kunskap, till en exklusiv praktisk kompetens eller alltsammans på 
samma gång?9

I DIK-förbundets broschyr Bibliotekarieprofessionen med yrkesetiska 
riktlinjer sammanfattar man kärnan i bibliotekarieyrket i tre profession-
aliseringskriterier: 

Bibliotekarien är informationsförmedlare 
Bibliotekarien har en pedagogisk roll 
Bibliotekarien organiserar och systematiserar kunskap och information10

 
Enligt Byström och Larsson finns det en anledning till att DIK-förbundet gett 
ut yrkesetiska riktlinjer istället för yrkesetiska regler. Bibliotekariekåren 
besitter inte, enligt både sina yrkesutövares och allmänhetens uppfattning, 
tillräckligt mycket makt eller autonomi i sin arbetssituation för att det ska 
finnas ett behov av yrkesetiska regler. Bibliotekarierna anses inte ha 
handlingsutrymme nog att missbruka sin makt.11 Till detta hör väl också det 
faktum att inget farligt kan hända om bibliotekarien gör fel, vi äventyrar inte 
någon persons hälsa eller får något plan att störta. 

En yrkesgrupps professionsgrad beror på allmänhetens uppfattning om det 
arbete yrkesgruppen utför. Yrkesgruppens överlevnad är också beroende av hur 
denna uppfattning ser ut. Om allmänheten anser att den kan utföra arbetet lika 
bra på egen hand verkar inte yrket speciellt avancerat och det framstår inte som 

9 Selander, Staffan, s.111-116. 
10 Bibliotekarieprofessionen med yrkesetiska riktlinjer, DIK-förbudet, 1993. 
11 Byström, Karin, Etik på bibliotek, Borås 1997, s. 82. 
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speciellt viktigt att det finns kvar. Det är alltså i ögonen på betraktaren som 
mycket av värdet ligger. Om symbolvärdet (den stereotypa bilden av 
bibliotekarien) är lågt kan detta leda till att yrket uppfattas som suddigt och till 
och med oviktigt.12

När det gäller bibliotekariekåren är frågan hur väl yrkesförbund och 
fackförbund har lyckats att föra ut kännedom om bibliotekariernas kompetens 
och utbildning samt kvalificerade arbetsuppgifter. I Jonasson och Lindbergs 
magisteruppsats Yrket bibliotekarie, för mig växer det hela tiden anger de 
intervjuade bibliotekarierna att allmänheten frågar sig varför det behövs 
högskoleutbildning för att låna ut böcker och att sätta upp dessa på hyllan.13 Är 
det på detta sätt många tror att bibliotekariernas arbetsuppgifter ser ut är det 
kanske inte konstigt att de är undrande inför utbildningens längd och nivå. 
Enligt Katrin Glimstedt så ”torde det inte undgått någon biblioteksinitierad att 
den svenska bibliotekariekåren under de senaste åren fört en aktiv kamp för 
bibliotekarieyrkets professionalisering”. Hon hänvisar här till antalet debatt-
artiklar i fackpressen och till det faktum att DIK-förbundet 1993 utgav en skrift 
med professionskriterier och yrkesetiska riktlinjer. Hon tar också upp för-
ändringarna i utbildningen, från att ha varit en mer praktiskt inriktad yrkes-
utbildning har den utvecklats till ett akademiskt ämne med forsknings-
anknytning. Som ett led i professionaliseringen avser SAB och DIK-förbundet 
att auktorisera bibliotekarier, skriver Glimstedt.14 Under mina intervjuer med 
Biblioteksföreningen och DIK-förbundet har jag undersökt denna fråga och det 
har då visat sig att man inte längre driver denna fråga. Anledningen till detta är 
att det man har så olika åsikter i denna fråga inom kåren. Se vidare under 
rubrik ”Intervjuundersökning”.  

I Hans Prins internationella undersökning (publicerad 1995) The image of 
the library and information profession konstaterar också han att bibliotekarie-
yrkets låga status är ett allmänt accepterat faktum även om variationerna är 
stora mellan länder, regioner och olika bibliotek. Det finns ingen lätt och snabb 
lösning på bibliotekariernas imageproblem men han anser att först måste 
biblioteksvärlden bestämma sig för/komma överens om vilken image man 
skulle vilja ha. Prins identifierar huvudproblemen: 

Bibliotekarierna är alldeles för fokuserade på bibliotekskunskaper och 

12 Sundberg, Linda, Söderkvist, Rebecca, ”jag har aldrig funderat på vad de kan…”, Borås 1999, s.59. 
13 Jonasson, Annelie, Lindberg, Lillemor, Borås 1999, s.53-55. 
14 Glimstedt, Karin, Att samordna, navigera och instruera, 1997, s.13-21. 
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bibliotekstekniker. De saknar kapacitet att kommunicera på ett sätt som 
möter behoven hos deras låntagare. 

Osynlighet, allmänhet och politiker har inte en aning om vad som pågår i 
informationsyrkena. Osynligheten resulterar, enligt bibliotekarierna, i 
bristande erkännande från allmänhet, låntagare, universitetskollegor, stat 
och kommun. Detta resulterar i sin tur i låg budget, låga löner och 
osäkerhet i verksamheten p.g.a politiska beslut. Bibliotekarier känner sig 
viktiga men får inte det erkännande de vill ha. De måste bli mer 
kundorienterade och öka servicenivån.  

Utbildning, motivationen att bli bibliotekarie är låg då bibliotekariestudier ofta 
är andra-, tredje- eller sistaval enligt Prins. Utbildningarna drar härmed till 
sig fel typ av studenter och dessutom är lärarna ofta dåliga enligt Prins 
undersökning. Det är mycket viktigt att utbildningarna håller jämna steg 
med krav från samhället och marknaden konstaterar han. 

Yrkeskultur, det är en svår brist på professionellt ledarskap i biblioteksvärlden. 
Det goda ledarskap som finns är beroende av individen, det finns inte 
inbyggt i systemet. Likaså när det gäller kvalitén på tjänsterna är dessa 
beroende av individen och finns inte inbyggt i systemet. 

Status och imageproblem verkar vara relaterade till bristande erkännande från 
stat och kommun och från privata och offentliga institutioner (företag, 
universitet och så vidare). Denna situation påverkar naturligtvis de medel man 
är villig att satsa i biblioteken. Det är essensiellt, avslutar Prins sitt 
resonemang, att ha en stark biblioteksförening för att kunna höja yrkets status. 
Dessutom menar han att biblioteksföreningen för att vara stark måste synas 
tydligt utåt och att dess anställda bör bestå av nya professionella 
bibliotekarier.15

Jag håller med Prins i hans resonemang om att det är mycket viktigt att ha 
en stark yrkesförening som syns utåt och som aktivt tar del i samhällsdebatten. 
Det är också mycket viktigt att ha ett starkt och offensivt fackförbund som 
förmår driva de yrkesverksammas sak på ett framgångsrikt sätt. Detta bekräftas 
av många yrkesgruppers framgångsrika arbete att, bl.a. med hjälp av ett starkt 
fackförbund, höja löner och status. Jag ställer mig tvekande inför Prins resultat 
inom området ”utbildning” och tror inte att det stämmer med svenska 
förhållanden i dag. Jag har inte alls uppfattningen att bibliotekarieutbildningen 

15 Prins, Hans, The image of the library and information profession, 1995, s.27-61. 
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i Sverige drar till sig ”fel” typ av studerande. Med det antagningsförfarande 
man har i utbildningarna i Uppsala och Lund vinnlägger man sig i alla fall om 
att ”rätt” typ av studerande ska komma in på utbildningarna. Med hjälp av 
tester och intervjuer försöker man utröna både vilken typ av person de sökande 
är men också vilken inställning man har i frågor som är viktiga för yrket. Då 
man samtidigt har ett betydligt högre antal sökande än vad man har möjlighet 
att ta in vid utbildningarna så finns i alla fall möjligheten att göra en selektion 
med avseende på personliga egenskaper. I artiklar i bl.a. Göteborgsposten och 
Borås Tidning konstaterar man att rekordmånga nu vill läsa till bibliotekarie, 
inför vårterminen 2001 har antalet sökande till Bibliotekshögskolan i Borås 
ökat med nästan 60 procent! Orsakerna till ökningen tros vara den ökade 
uppmärksamhet utbildningen fått när det gäller möjligheterna att få arbete även 
utanför biblioteksvärlden.16 Ju fler sökande desto större möjlighet att välja ut 
bibliotekariestuderande som sedan passar för yrket. 

När det gäller Prins resonemang kring ledarskap kan jag inte bedöma hur 
det är ställt i Sverige annat än att jag vet att det kan vara svårt att rekrytera 
chefer inom folkbiblioteken och att man oftast får betydligt färre sökande på 
dessa tjänster än på vanliga bibliotekarietjänster. Detta förhållande framgår av 
mina intervjuer med Biblioteksföreningen såväl som med 
Bibliotekarieförbundet. 

1.2.3 Synen på bibliotekarien 
Bruijns gjorde 1992 en undersökning i tolv länder för att ta reda på hur 
samhället ser på bibliotekarieyrket och på bibliotekarien som person. Resultatet 
av hans undersökning blev att bibliotekarieyrket har låg status och att det är 
mest kvinnor som söker sig till det. Bibliotekarien ansågs vara vänlig, lugn, 
blyg, tråkig och utan humor! Dessutom konstaterade han att varken bilden av 
bibliotekarien eller statusen i yrket förändrats de senaste 25 åren.17

”Det har hänt att folk säger till oss att ‘jamen du är ju så trevlig, inte trodde 
jag att du var bibliotekarie’, dom väntar sig att bibliotekarier ska vara väldigt 
tysta och tillbakadragna och knappast vill visa sig”. Så uttrycker en intervjuad 
bibliotekarie i Sten Helgessons undersökning i ett exempel på vad han anser 
vara fördomar om bibliotekarier.18

16 Göteborgs-Posten, ”Många vill bli bibliotekarie”, 19 oktober 2000; Borås Tidning, ”Rekordmånga vill 
läsa till bibliotekarie”, 19 oktober 2000, s.14. 
17 Bruijns, R.A.C, Status and image of the librarian, Haag 1992, s.11-15. 
18 Helgesson, Sten, s.43-46. 
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1.2.4 Olika bibliotekstyper 
Ingen studerande från biblioteksutbildningarna i dag går ut med en inriktning 
mot en viss bibliotekstyp utan utbildningarna syftar till att man ska kunna 
arbeta på olika typer av bibliotek såväl som på andra arbetsställen som sysslar 
med informationshantering. Utexaminerade bibliotekarier är generalister, inte 
kata-logisatörer eller referensbibliotekarier. Skillnaderna mellan folk- och 
forsknings-bibliotekarier blir mindre konstaterar Ducander, arbetsmetoderna 
blir mer likartade och Burk (folkbibliotekens gemensamma katalog) ska läggas 
in i LIBRIS.19 Bibliotekarieförbundets ordförande Ingrid Kjellqvist uttrycker 
samma uppfattning i en artikel i DIK-forum där hon menar att många 
bibliotekarier under sitt yrkesliv växlar mellan arbete på folkbibliotek, 
skolbibliotek, högskole-bibliotek och företagsbibliotek. De har kompetens för 
samtliga menar hon. Det är i dagens samhälle mindre skillnader mellan ett 
folk- eller skolbibliotek och ett högskolebibliotek än vad det var i det klimat 
som tidigare rådde inom biblioteksvärlden, då det var mer av ”vattentäta skott” 
mellan olika slags biblioteksverksamheter anser Kjellqvist.20

1.2.5 Viktiga egenskaper och kunskaper 
I sin magisteruppsats Quo vadis bibliotekarie? har Jesper Ducander intervjuat 
bl.a. yrkesaktiva bibliotekarier och fått fram att den egenskap som samtliga 
bibliotekarier anser vara värdefullast i yrket är att man är utåtriktad och 
service-inriktad eftersom bibliotekarieyrket är ett serviceyrke. Den egenskap 
som anses viktigast är ett genuint människointresse och att man har lätt för att 
få kontakt med människor. Han får också fram ytterligare egenskaper som 
betraktas som värdefulla såsom öppenhet för vad som pågår i samhället och en 
nyfikenhet på vad som sker i omvärlden. Andra viktiga egenskaper är 
stresstålighet, sam-arbetsförmåga och anpassningsbarhet. De studerande som 
Ducander undersökt i sin enkätundersökning tyckte att en bibliotekaries 
viktigaste egenskap är att vara serviceinriktad och flexibel, samarbetsvillig och 
allmänbildad. Humor var däremot inte viktigt (att man inte anser humor vara 
viktigt är förvånande eftersom det är ett utmärkt redskap att få kontakt med 
människor, få människor att slappna av och låsa upp spända situationer). Enligt 
Ducander visar undersökningen att de förmågor som både studerande och 
bibliotekarier som deltagit i undersökningen värdesätter är sådana som behövs 
vid mötet med andra människor. Alltså egenskaper som behövs i alla 

19 Ducander s.102-111. 
20 Almegård Nφrby, Karin, DIK-forum 1999:4, s.8-9. 
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serviceyrken och inte direkt biblioteksrelaterade egenskaper. De kunskaper 
som värderades högst av studenterna var datorkunskaper, informationssökning 
och kundservice.21

Sundberg och Söderkvist tar upp att en av de viktigaste egenskaperna hos 
en bibliotekarie är ödmjukhet. Hur kunnig och erfaren bibliotekarien än är, 
måste frestelsen att visa detta motarbetas hårt, anser bibliotekarierna i deras 
undersökning.22 Frågan är om vi inte i denna attityd kan skönja en av orsakerna 
till att allmänheten kanske inte alltid förstår vilket komplicerat och kvalificerat 
yrke bibliotekarieyrket kan vara. Bibliotekarierna i undersökningen tar också 
upp en viktig faktor i bibliotekarieyrket, nämligen förmåga att analysera de 
frågor man som bibliotekarie får från allmänheten, att intervjua en frågare 
lagom mycket och att förstå utan att få så tydliga frågor. Här krävs egenskaper 
som tålamod och människokännedom.23  

När Glimstedt gör en undersökning vid Ekonomiska biblioteket i Göteborg 
finner hon att bibliotekarierna där anser att kraven på bibliotekariernas arbete 
är oändligt mycket större i dag än vad det varit tidigare. Man betonar vikten av 
att på ett optimalt sätt kunna använda sig av samlingarna oavsett om det gäller 
databaser, referenslitteratur eller övriga samlingar. Även de personliga 
egenskaperna som utåtriktad läggning och förmåga att ”ta folk” bedöms som 
mycket viktiga då praktiskt taget alla bibliotekarier där har yttre tjänst. 
Öppenhet, nyfikenhet och förmåga att marknadsföra biblioteket bedöms också 
som viktigt.24

Kjell Nilsson förutspår att allt större krav kommer att ställas på 
högskolebibliotekariers IT-kunskaper, pedagogiska kunskaper, 
ämneskunskaper och framförallt förändringsbenägenhet. Han tycker att det är 
glädjande att se att många av de som utexamineras från 
bibliotekarieutbildningarna i dag faktiskt har dessa kvalifikationer. Här anser 
han att situationen förändrats markant under senare år. Med tanke på den 
hårdare konkurrensen om bibliotekarierna anser han att det är viktigt att man 
ger dessa yrkesmänniskor den uppskattning och de anställningsvillkor de är 
värda.25

Anne Goulding m.fl. genomförde 1998 i Storbritannien en undersökning av 
vad bibliotekscheferna där mest efterfrågade för egenskaper och kunskaper hos 

21 Ducander, s.85-90. 
22 Sundberg, Linda, Söderkvist, Rebecca, ”jag har aldrig funderat på vad de kan…”, Borås 1999, s.34. 
23 Almegård Nφrby, Karin, ”Ett yrke att vara stolt över”, DIK-forum 1999:4, s.8-9. 
24 Glimstedt, Karin, s. 82-85. 
25 Nilsson, Kjell, Framtida bibliotek - och bibliotekarier, s.259-264. 
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bibliotekarier. Man kom fram till att det dessa chefer mest efterfrågade när det 
gällde personliga egenskaper, var att de klarade av en pressad arbetssituation 
samt att de var flexibla och duktiga på att ”ta folk”. Dessutom ville man att de 
skulle vara duktiga på att kommunicera och älska att lära sig nya saker. I 
undersökningen ville man också ta reda på vad cheferna ansåg vara de 
egenskaper som saknades mest bland de aktiva bibliotekarierna och kom då 
fram till att det saknades ett engagemang i organisationens mål, vänlighet, 
förmåga att acceptera en pressad arbetssituation, pålitlighet och energi. Man 
undersökte dessutom elever på biblioteksutbildningarna för att se om de hade 
de egenskaper och kunskaper som cheferna efterfrågade.26  

I Sverige har Birgitta Olander initierat en undersökning som är en 
direktöversättning av Anne Gouldings undersökning. Utgångspunkten är att 
man sedan ska kunna jämföra undersökningen med Anne Gouldings för att se 
likheter och skillnader mellan Sverige och Storbritannien. Undersökningen 
syftar till att få fram vilken typ av människor som behövs i informationssektorn 
och vilka kriterier som styr rekryteringen av ny personal till biblioteken i 
landet. Man vill dels kartlägga och analysera arbetsgivarnas förväntningar och 
önskemål och dels se i vilken utsträckning de svenska studerande motsvarar 
dessa förväntningar. Resultatet av undersökningen har ännu i skrivande stund 
(24/4-01) tyvärr ej publicerats. 

1.2.6 Slutsatser 
Vi kan slutligen konstatera att existerande svensk och internationell forskning 
ger en något dyster bild av bibliotekarieyrket när det gäller status, image och 
lönenivå. Jag ämnar nu bygga vidare på befintlig forskning genom att 
genomföra en undersökning av dagens professionaliseringsdebatt i Sverige 
samt att undersöka hur dagens bibliotekschefer ser på bibliotekarieyrket och på 
vad de anser vara de viktigaste kunskaper och egenskaper en bibliotekarie i dag 
kan ha. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkt jag har valt bottnar i Pierre Bourdieus teorier 
kring symboliskt kapital. Symboliskt kapital är enligt Bourdieu det som 
erkänns, det som av sociala grupper igenkänns som värdefullt och tillerkänns 
ett värde.27

26 Goulding, Anne m.fl., Supply and demand, 1998, s.15-21. 
27 Seldén, Lars, Kapital och karriär, 1999, s.258-271. 
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Det är alltså bibliotekarieyrkets grad av symboliskt kapital som uppsatsen 
ska kretsa kring. Kring vilket värde som tillerkänns yrket och de 
arbetsuppgifter som förknippas med yrket. Den ska också ta upp de eventuella 
svårigheter som kan uppstå att öka yrkets symboliska kapital om man inte 
förmår nå ut med information om vad yrket innebär, vilka arbetsuppgifter en 
bibliotekarie har förutom de som allmänheten ser med egna ögon när de 
besöker biblioteket. Uppsatsen ska också kretsa kring att det kan vara svårt att 
uppnå en rimlig lönenivå inom ett yrke när det symboliska kapitalet inte är 
tillräckligt stort. 

Bourdieu talar också om fält, vilket betecknar den sociala värld som 
människor befinner sig inom. Dessa fält präglas av hierarkiska positioner som 
innehas av agenter. Agenterna kämpar om positionerna inom fältet men alla 
har inte samma förutsättningar att klättra i den hierarkiska ordningen. 
Förutsättningarna bestäms av just det symboliska kapital jag inledningsvis tog 
upp. Dessutom påverkas också förutsättningarna av det sociala kapitalet. 
Socialt kapital används av Bourdieu i vidsträckt betydelse, t.ex kan 
investeringar i nätverksbyggande ses som socialt kapital. Bourdieu använder en 
mängd andra begrepp men det är främst de ovanstående som har betydelse för 
den teoretiska utgångspunkten i min uppsats. 

Begreppet habitus hänger intimt samman med symboliskt kapital. Man kan 
säga att habitus är ett förkroppsligande av symboliskt kapital. Habitus är det 
som avgör hur människor värderar, värdesätter, handlar, tänker, uppfattar och 
beter sig i olika sociala sammanhang. Detta innefattar också förmågan att 
bemästra olika situationer. Din habitus bestäms av din uppväxtmiljö, vilken 
socialgrupp eller samhällsklass du tillhör, skolan du gått i och andra faktorer 
som påverkar hur du socialiseras in i samhället. Dina handlingar, tankar, 
uppfattningar och värderingar är enligt Bourdieu resultatet av mötet mellan din 
habitus och de sociala sammanhang du träder in i. Bourdieu vill hitta en 
habitus som är gemensam för en viss grupp av människor.28 Är det personer 
med en viss typ av habitus som söks av Sveriges bibliotekschefer när de 
nyanställer bibliotekarier, dvs. vad är det för egenskaper och kunskaper de 
söker hos framtidens bibliotekarier? Kan man se några skillnader härvidlag 
mellan olika typer av bibliotek? Är de egenskaper och kunskaper som eftersöks 
i samklang med yrkets utveckling? Är det morgondagens bibliotekarier de 
söker eller är det dagens eller möjligen gårdagens? 

28 Broady, Donald, Kapital, habitus, fält, 1989, s.20-48. 
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1.4 Frågeställningar 

Vilken utbildning har verksamma bibliotekarier inom olika områden i dag? 
Hur stor del har en akademisk bibliotekarieutbildning? Denna 
frågeställning hänger samman med diskussionen om professionskriterier. 

Vad förväntar sig ”fältet”, dvs. personalrekryterare och chefer, av de 
nyutbildade bibliotekarierna? Vilka egenskaper/kunskaper tycker dagens 
bibliotekschefer i Sverige är de viktigaste för en bibliotekarie? Är de 
efterfrågade egenskaperna och kunskaperna i samklang med yrkets 
utveckling? Söker man bibliotekarier med tanke på dagens behov, 
morgondagens eller möjligen gårdagens? 

Vad finns det i dag kvar för skillnader i yrkeskrav för bibliotekarier som är 
verksamma vid olika typer av bibliotek? Frågeställningen är intressant med 
tanke på diskussionen om att det blir mindre och mindre skillnad mellan 
olika typer av bibliotek. Frågan är också intressant ur aspekten att 
biblioteksutbildningarna i dag utbildar generalister och ej specialister. 

Hur ser karriärvägarna i yrket ut? Vilka blir chefer, vad har de för bakgrund? 
Ett yrke med goda utvecklingsmöjligheter och bra chefer borde kännas mer 
attraktivt att söka sig till. Inom biblioteksvärlden har man dock enligt 
uppgift ofta svårt att besätta chefstjänsterna. 

Hur bedrivs dagens professionaliseringsdebatt av olika aktörer i Sverige? Vad 
anser de om bibliotekarieyrkets symboliska kapital? Hur ser utvecklingen 
ut? Vad har man för strategier för framtiden, hur kan det symboliska 
kapitalet ökas? Hur och vilka jobbar för att yrket ska få en förbättrad image 
och bättre löner? 

1.5 Källmaterial, metod och begränsningar 

1.5.1 Enkätundersökning 
För att få reda på bibliotekschefers bakgrund och vilken typ av personer de 
anställer som bibliotekarier har jag gjort en enkätundersökning riktad till 
bibliotekschefer inom folkbibliotek, universitetsbibliotek, högskolebibliotek 
och specialbibliotek (enkäten finns i bilaga 1). Urvalet av bibliotekschefer 
baserar sig på geografiska orter. De orter jag har valt är dels en av orterna som 
har informations- och biblioteksvetenskaplig utbildning, nämligen Uppsala. 
När det gäller utbildningen i Uppsala så ligger ju Stockholm på 
pendlingsavstånd varför det är rimligt att också ta med Stockholms stad. 
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Uppsala/Stockholmsregionen är ett storstadsområde och för att få fram 
eventuella skillnader mellan storstads-område och landsbygd har jag också valt 
att undersöka Dalarna. De undersökta geografiska områdena blir alltså 
Uppsala, Stockholm och Dalarna. 

Det intressantaste hade naturligtvis varit att gå ut till alla bibliotekschefer i 
hela Sverige men av tidsskäl måste någon begränsning göras. Varför just en 
biblioteksutbildningsort? Jag föreställer mig att många av de som examineras, 
dock naturligtvis långt ifrån alla, kommer att söka arbete på orten och inom 
pendlingsavstånd från denna. Det är därför extra intressant att utröna 
bibliotekschefers bakgrund och inställningar till olika frågeställningar på just 
dessa orter. 

Enkätundersökningen är alltså riktad till chefer för bibliotek eftersom de 
rekryterar nya bibliotekarier till biblioteket och därför har påverkan på vilka 
personer som anställs på biblioteken på de undersökta orterna. Följaktligen har 
ensambibliotekarier fallit utanför min målgrupp då de ju inte kan rekrytera 
bibliotekarier, helt enkelt därför att det bara finns en bibliotekarietjänst. Det 
har dock varit omöjligt för mig att från början veta vilka bibliotek som varit så 
små att de bara har en bibliotekarie utan jag har gått ut till samtliga bibliotek 
inom ovan nämnda bibliotekskategorier. I vissa fall har jag då fått e-post från 
bibliotek där de berättar att de ej har några underställda bibliotekarier. 

Rent praktiskt har jag fått fram vilka bibliotek jag ska kontakta genom att 
följa Bibliotekstjänsts förteckning över Sveriges bibliotek. Jag har här valt ut 
de bibliotek som hör till de orter jag valt att undersöka nämligen Stockholm, 
Uppsala och Dalarna. Jag har också följt deras indelning i bibliotekskategorier 
med ett undantag; under deras rubrik ”Specialbibliotek” finner man 
museibiblioteken, dessa tillhör inte min målgrupp och jag har följaktligen ej 
skickat min enkät till dessa. När det gäller de största biblioteken, Uppsala 
Universitetsbibliotek, Stockholms Universitetsbibliotek, Kungliga Tekniska 
högskolans bibliotek, Kungliga Biblioteket och Stockholms Stadsbibliotek så 
finns i BTJ:s förteckning bara en adress. Följaktligen har jag här via respektive 
biblioteks hemsida fått fram adresserna till enhetschefer med personalansvar 
och därmed också ansvar att anställa bibliotekarier. Av både praktiska skäl och 
kostnadsskäl har jag valt att skicka ut min enkät via e-post (som ett 
attachment). I de fall ingen e-postadress funnits har jag skickat ut enkäten per 
post. Min ursprungliga tanke var att de som svarade skulle kunna välja att 
antingen besvara enkäten direkt via dator eller ta ut enkäten på papper och fylla 
i den för hand och sedan skicka den per post till mig. Det första alternativet 
visade sig dock innebära en väldig massa merarbete då alla inte visste hur de 
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skulle göra detta varvid jag tog bort denna möjlighet. Ett par bibliotek lät 
meddela att de, av säkerhetsskäl, aldrig öppnade attachment i e-post och att jag 
fick skicka min enkät per post om jag ville att de skulle svara (vilket jag då 
gjorde). Bibliotek som är så små att de endast har en bibliotekarie har som 
redan nämnts utgått ut målgruppen för min enkätundersökning. 

Tråkigt nog (för mig) hade det skickats ut en enkät som i vissa delar liknar 
min bara några veckor innan jag skickade ut min egen enkät. Detta gjorde att 
jag från de bibliotek som fick båda enkäterna hade väldigt svårt att få in 
enkätsvar. Jag skickade ut min enkät första gången vecka 1 år 2001. I slutet av 
januari skickade jag sedan ut en första påminnelse och i början av februari 
påminnelse nummer två. Totalt sett skickade jag ut 163 enkäter och fick svar 
på 118. Detta ger en svarsfrekvens på 72 procent. Partiellt bortfall förekommer 
då vissa frågor i några av enkäterna ej besvarats. Dessutom har några chefer 
haft svårt att rangordna de viktigaste egenskaperna, deras svar redovisas som 
kryss. Ytterligare några enkäter skickades ut men då det visade sig att de 
svarande inte hade några underställda bibliotekarier och därigenom ej tillhörde 
min målgrupp räknar jag inte med dessa varken bland summan av de 
utskickade eller bland svaren. Deras svar redovisas dock ”utom tävlan” så att 
säga, dvs. jag redovisar dessa svar separat. 

1.5.2 Intervjuundersökning  
För att diskutera vad som görs för att förbättra bibliotekariyrkets symboliska 
kapital i dag har jag intervjuat ett antal personer som kan kasta ljus över detta. 
De intervjuade personerna är Biblioteksföreningens ordförande, ordföranden i 
Bibliotekarieförbundet (inom DIK-förbundet), en styrelseledamot i TLS:s 
styrelse samt två handläggare på Bibsam. Vad kan fackförbund, 
biblioteksförening och yrkesföreningar göra för att öka det symboliska 
kapitalet och därigenom också bl.a. öka möjligheterna till en rimlig lönenivå 
för bibliotekarierna i dagens Sverige? 

Som en förberedelse inför intervjuerna har jag förberett ett antal 
frågeställningar att diskutera utifrån (se bilaga 2). Dessa övergripande 
intervjufrågor har varit identiska för alla organisationer som intervjuats. Jag 
har dessutom haft specifika frågor för varje organisation som jag tagit fram 
utifrån den information jag funnit på deras hemsida. Samtliga frågor har dock 
varit kopplade på något sätt till förbättring av bibliotekariers symboliska 
kapital. 

Det skulle också ha varit intressant att undersöka organisationer och företag 
som har anställt personal med biblioteks- och informationsvetenskaplig 
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utbildning utan att de för den skull har rena bibliotekarieuppgifter. Det har ju 
skrivits mycket i pressen om de nya informationsarkitekterna men det finns 
säkert även andra arbetsuppgifter representerade. Jag är dock rädd att denna 
undersökning inte skulle hinnas med inom ramen för den 20-poängsuppsats jag 
ska skriva varför jag får tyvärr avstå från denna intressanta jämförelse. 
Förhoppningsvis kanske jag i framtiden får möjlighet att göra denna 
undersökning. 



 20

 

2. BAKGRUND  

Bibliotekarieyrket är inte världens äldsta yrke men i alla fall ett av de äldre. 
Det föregick de medicinska yrkena och är inte mycket yngre än juridiska och 
religiösa yrken. De juridiska professionerna fick tidigt en professionell struktur 
och tillhör de mest statushöjda. Lärarna är ett annat exempel på en yrkesgrupp 
som tidigt professionaliserades, när kunskap och kompetens blev viktigare än 
makt och myndighet fick lärarna rätt att sätta betyg även på överhetens barn. 
Den professionelle besitter alltså auktoritet i kraft av förvärvade egenskaper 
som utbildning och kompetens, inte p.g.a tillskriven status som börd eller 
släktskap. Professioner speglar också ett samhälles värdering av olika yrken.29

De första professionella organisationerna i Sverige bildades under 1800-
talets senare hälft. En yrkesgrupp organiserar sig när efterfrågan på yrkes-
gruppens tjänster ökar. Efterfrågan uppstår när yrkesgruppens kunskaper och 
verksamheten upplevs som nyttiga och viktiga i samhället. Klienterna, de som 
efterfrågar de professionellas tjänster, kan vara samhället, allmänheten, 
organisationer eller intressegrupper. Ju fler och viktigare klientgruppers stöd, 
desto starkare professionell ställning.30

Bibliotekarierollen på 1960-talet var kulturförmedlare och förmedlare av 
kunskap från olika fackområden och vetenskaper, dvs. en folkbildare. Med 
tiden kom dokumentalistidentiteten dvs. referensarbete, klassifikation, 
katalogisering etc. På 1970-talet gällde det att uppfylla behov från olika 
användargrupper, att arbeta uppsökande dvs. en socialarbetaridentitet. I och 
med informationssamhällets expansion har en ny roll tillkommit, 
informations-organisatören med uppgift att organisera information, analysera 
informations-behov, organisera informationsförmedling etc.31

I SOU-utredningen IT i kulturens tjänst konstaterar man att bibliotekarier 
har stor erfarenhet av att söka, värdera och sortera information enligt olika 

29Bruijns, R.A.C, Status and image of the librarian, 1992, s.32-36. 
30Oskarsson, Emma, Från bisyssla till yrke, Borås 1999, s.7. 
31∅rom, Anders, ”Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation”, Biblioteksbladet 
1993:8, s.228-231. 
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användares behov. Denna erfarenhet kommer i framtidens 
informationssamhälle att få en allt större betydelse. Att kunna vägleda och 
undervisa biblioteks-besökarna i det växande digitala informationsutbudet är 
en viktig uppgift.32

Bibliotekarien har i dag inte en yrkesroll utan flera, beroende av biblioteks-
typ och arbetsuppgifter. Den pedagogiska rollen är tydlig på främst 
universitets- och skolbibliotek men kommer även mer och mer på 
folkbibliotek. På folkbiblioteken har man även en kulturförmedlande roll. Den 
informationsförmedlande rollen har man på alla typer av bibliotek. Förr skulle 
bibliotekarien hitta svaret, nu ska hon/han visa vägen till information. Rollen 
blir att hjälpa till att lotsa genom den oändliga mängd information som finns att 
tillgå på biblioteket/företaget, bl.a. i databaser och på Internet. Samtliga biblio-
teksutbildningar är i dag tydligt IT-inriktade och ger kompetens i hur man 
strukturerar, organiserar och söker/återfinner kunskap och information. I yrket 
ingår även dokumentalistrollen med klassificering, katalogisering och kunskap 
om bibliografier.33

Har då denna förändrade yrkesroll inneburit att kraven på bibliotekarien 
blivit annorlunda. Är det en annan typ av person, andra kunskaper och 
personliga egenskaper som behövs i dagens bibliotekariearbete? 

32 Blomqvist, Hans, s. 47-63. 
33 Ducander, s.100-101. 
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3. UNDERSÖKNING OCH SVARSANALYS 

3.1 Intervjuundersökning 
I januari och februari år 2001 genomförde jag bandade intervjuer med 
företrädare för Bibsam, TLS, DIK-förbundet och Biblioteksföreningen. 
Intervjuernas syfte var att utröna om och i så fall på vilket sätt dessa 
organisationer arbetade för att stärka och förbättra bibliotekariers yrkesroll och 
därigenom också förbättra löneläget för yrkeskåren. Det handlade också i en 
förlängning om att utröna om och hur dessa organisationer arbetade för att 
förbättra bibliotekariers sociala kapital och vad de har för inställning till vilka 
faktorer som skulle kunna förbättra detta. De personer jag intervjuade var 
Agneta Lindh och Karin Grönvall på Bibsam, Jakob Harnesk, styrelseledamot i 
TLS, Ingrid Kjellqvist, ordförande i Bibliotekarieförbundet samt Joneta 
Belfrage, ordförande i Biblioteksföreningen. 

3.1.1 Bibliotekarieförbundet (delförbund inom DIK)34

Över 90 procent av bibliotekarierna är medlemmar i DIK-förbundet. 
Bibliotekarieförbundet, som är ett delförbund inom DIK, och DIK arbetar för 
att den kunskap bibliotekarierna besitter ska få en framträdande roll och att 
omvärldens attityder till denna kunskap förändras i positiv anda. Så står det på 
deras hemsida men på vilket sätt gör de då detta rent praktiskt? 

DIK och Biblioteksföreningen har varit med och utformat Bibliotekslagen 
och har också lämnat in förslag till dess revidering. Man har också uppvaktat 
Kulturutskott och Utbildningsutskott när det gäller biblioteksfrågorna. 
Utbildningsministern rår över forskningsbiblioteken, skolministern över 
skolbibliotek och gymnasiebibliotek samt kulturministern över folkbibliotek 
men det finns ingen samordning mellan dessa tre så det blir många att påverka. 
Blandar man dessutom in IT-frågorna blir det ännu fler. Ett antal seminarier 
har genomförts i samarbete med Kommunförbundet för att få in 

34 Adressen till hemsidan är www.dik.se. 
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skolbibliotekarierna i IT-utvecklingen i skolan. Man har tagit fram skrifter och 
uppvaktar ministrar för att berätta vad bibliotekarier kan. Detta har gett resultat 
genom att fler och fler skolbibliotekarier fått ingå i skolans IT-projekt.35

Ingrid Kjellqvist, ordförande i Bibliotekarieförbundet, och hennes kollegor 
åker runt bland bibliotek och på fackmöten. Ingrid Kjellqvist ligger bakom ett 
antal artiklar i pressen och radiointervjuer såtillvida att hon blir uppringd av 
pressen och förmedlar kontakt till lämpliga bibliotekarier att intervjua. Detta 
gällde också vid de uppmärksammade artiklar i dagspressen under sommaren 
2000 kring bibliotekarier som var efterfrågade även av privatföretag, som t.ex. 
informationsarkitekter.36 Man skickar också pressmeddelanden och lobbar 
mycket. Man har anlitat marknadsföringsfirmor för att skriva ett antal 
grundartiklar att ha i beredskap vid t.ex. nedläggningshot eller inför 
löneförhandlingar. Det lokala DIK-ombudet kan då kontakta DIK centralt och 
man kan utifrån grundartikeln forma t.ex. en insändare i lokalpressen. Det är 
viktigt att komma ut i lokalpressen för den läser alla politiker anser Ingrid 
Kjellqvist. Det man vill arbeta med i framtiden är ”Hur når vi ut i 
mediabruset?” 

DIK-förbundet håller sedan en tid tillbaka på med en kampanj. Bl.a. har 
man tagit kontakt med ett antal kommun- och rikspolitiker samt med 
personalchefer vid ett antal företag och ställt frågor kring klassiska 
bibliotekarieuppgifter. Man vill utröna om de har sådana uppgifter och om de i 
så fall har bibliotekarier anställda. Resultatet av undersökningen är att man på 
många ställen skulle behöva bibliotekarier men inte förstår att en bibliotekarie 
kan göra den typen av arbetsuppgifter. Man tänker bara på utlåning av böcker 
och känner i övrigt ej till bibliotekariers kompetens. 

DIK-förbundet är för differentierad lönesättning men rent praktiskt har 
detta inte slagit igenom på så många ställen. Den differensierade 
lönesättningen verkar dock vara på gång lite grann nu. Cheferna har ofta svårt 
att få gehör från politiker och andra makthavare som inte alltid förstår vad 
bibliotekarier gör och vad som är skillnaden mellan biblioteksassistenternas 
arbete och bibliote-kariernas. Ett sätt att attackera denna situation är att få 
medlemmarna själva att inse sin kompetens och att få dem att marknadsföra sig 
själva. Många medlemmar vill inte göra reklam för sig själva och det är något 
man måste komma bort ifrån anser Ingrid Kjellqvist. 

Hur får man upp lönen för bibliotekarierna? Kjellqvist anser att man måste 

35 Intervju med Ingrid Kjellqvist den 25 januari 2001, noten innefattar allt under rubriken. 
36 Östgötakorrespondenten, Näringslivets nya kelgrisar, 2 augusti 2000. 
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visa på de goda exemplen. Exempelvis var det ett reportage på bästa Rapporttid 
om Rinkeby skolbibliotek som fått pris, sådant är mycket viktigt. Vi måste 
också bli mycket tuffare tycker Kjellqvist. Att föra fram vad vi kan och att det 
vi håller på med är viktigt. Vi ska poängtera att vi och biblioteken skapar för-
utsättningar för det livslånga lärandet. Som en hjälp i olika diskussions-
sammanhang, till den enskilde medlemmen, har man tagit fram en 
”verktygslåda” där man hittar aktuell statistik, information om hur man skriver 
en pressrelease och annat som kan användas vid argumentering. De olika 
delföreningarna i DIK har valt ut ett antal profiler för yrket, en högskole-
bibliotekarie, en folkbibliotekarie, en gymnasiebibliotekarie och en 
informations-arkitekt. De är utvalda för att kunna kontaktas i samband med 
intervjuer och kunna tas med när man reser ut till skolor samt vid kampanjer. 

Vad tror Bibliotekarieförbundet kan leda till att bibliotekariers arbete 
uppvärderas av politiker/makthavare/allmänhet? Dels anser de att 
bibliotekarier behöver syns mer, att vi blir professionella och kan tala för oss. 
Nuvarande kulturministern älskar bibliotek så det är bra så länge hon sitter 
kvar och att vi kan spinna vidare på hennes intresse anser man på 
Biblioteksförbundet. Att vi får plats i media är mycket viktigt, det är det som 
gäller i dag, syns man inte så finns man inte enligt Kjellqvist. 
Generationsväxlingen om några år kommer att innebära en katastrof, i och för 
sig inte bara för bibliotekarier utan det gäller många grupper. Det gäller ändå 
att föra fram detta och att det blir speciellt bekymmersamt om många 
nyexaminerade bibliotekarier går till IT-branschen. 

Ackreditiering eller certifiering är man inte så positiv till. Det känns som 
att smalna av yrket som är på väg att breddas. Auktorisering anser man aldrig 
skulle kunna bli fallet över huvudtaget. 

Vilka är de viktigaste kunskaperna och egenskaperna för en bibliotekarie? I 
dag är bibliotekarieyrket ett väldigt utåtriktat serviceyrke som kräver en 
utåtriktad, flexibel läggning. Intresse för människor och samhällsfrågor är 
viktigt samt att man har en god allmänbildning och hänger med i vad som 
händer anser Bibliotekarieförbundet. 

3.1.2 Biblioteksföreningen37

Biblioteksföreningens målsättning är att arbeta för ett livaktigt starkt 
bibliotekssystem i Sverige, detta gäller alla typer av bibliotek. Man arbetar för 

37 Adressen till hemsidan är www.biblioteksforeningen.org. 
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en bra utbildning och en bra forskning. Samverkan mellan olika bibliotekstyper 
är något man vill främja och även ett internationellt samarbete/utbyte. I och 
med att man arbetar för bibliotek arbetar man också för bibliotekarier och för 
att stärka bibliotekariernas ställning. 

Man kommer att driva en kampanj under år 2001 med inriktning på 
påverkan av politiker/beslutsfattare. Det är ingen affischkampanj mot 
allmänheten utan man kommer att söka upp politikerna i deras naturliga miljö, 
på deras partikongresser och sammandragningar med kommunpolitiker. Man 
bjuder också in politiker till konferenser som tar upp bibliotekens situation, allt 
detta för att påverka politiker att se och ta upp frågor som är viktiga för 
biblioteken. Biblioteksföreningen har tidigare bedrivit kampanjer tillsammans 
med Bibliotekstjänst för att propagera för biblioteken. Kampanjer med 
marknadsföringsfirmor inblandade kostar dock oändligt med pengar och dessa 
medel har man inte, då skulle man behöva lägga ner all annan verksamhet. 

Biblioteksföreningen har arbetat för att bibliotekarierna ska bli bättre som 
yrkesmänniskor. Medlemmarna i föreningen arbetar i grupper med 
konferenser, seminarier, vidareutbildning, ordnar sammankomster, skriver 
artiklar m.m. för att stärka och kompetenshöja bibliotekariepersonal. Bl.a. har 
man nyligen haft en trestegskonferens som handlar om att marknadsföra sig 
själv och biblioteket. En specialgrupp som nu ska bildas kommer att behandla 
ledarskap och att vara chef. Regionföreningar finns som en social faktor där 
man träffas över biblioteksgränserna. Man har också satsat mycket på 
forskning, t.ex. till en professur i Umeå, doktorandtjänster i Borås, Lund och 
Uppsala m.m. 

Biblioteksföreningen har tillsammans med DIK-förbundet lagt ett förslag 
till en skarpare bibliotekslag. Nuvarande lag är ganska luddig. Förslaget går ut 
på att biblioteksplaner ska upprättas i varje kommun, man ska titta över det 
totala behovet av bibliotek i varje kommun. Det ska också vara en professionell 
ledning och utbildad personal på biblioteken annars kan man inte kalla sig 
bibliotek. I september 2001 ska en ny bibliotekslag vara färdig. 

Joneta Belfrage, ordförande i Biblioteksföreningen, tror att allmänheten har 
en mycket diffus uppfattning om vad bibliotekarier gör och vad som krävs i 
yrket. De dåliga lönerna tror hon beror på otydligheten i yrkesrollen och att det 
är ett kvinnodominerat yrke samt att vi sysslar med kultur. Vi är dåliga 
marknadsförare av vad vi kan, det måste finnas en vilja i yrkeskåren att visa 
fram sin kompetens. Om vi kunde visa på vad duktiga vi är på 
informationssökning skulle vi kunna få upp våra löner. Att bibliotekarier blir 
eftersökta i andra verksamheter än bibliotek tror hon kommer att leda till att 
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lönerna går upp, åtminstone inom forskningsbibliotek, företagsbibliotek och 
specialbibliotek. När det gäller folkbiblioteken kan det finnas en risk att man 
kanske anställer andra kategorier än bibliotekarier om bristen på bibliotekarier 
blir stor. 

I dag kräver man att bibliotekarier ska vara utåtriktade, ha lätt att tala inför 
folk och lätt att uttrycka sig i tal och skrift. Får man in den typen av personer i 
yrkeskåren tror Joneta Belfrage att mycket kommer att förändras. Det blir en 
människotyp som lättare kommer att kunna marknadsföra sig själv och 
biblioteken. 

Att Biblioteksföreningen i framtiden arbetar så mycket som möjligt som en 
lobbyorganisation mot statliga och andra myndigheter samt mot allmänheten 
tror Joneta Belfrage skulle främja både biblioteken och bibliotekarierna. Det 
mest akuta just nu är dock att se till att inte skol- och folkbibliotek hamnar i ett 
slags B-klass, trenden måste brytas. Det är stor skillnad mellan dessa och 
övriga bibliotek när det gäller resurser. 

Man försöker hela tiden att påverka media genom att själv skriva artiklar 
till rikspress och lokalpress samt att skicka ut pressmeddelanden. Det är dock 
så att bibliotek inte är någon het fråga, åtminstone inte i rikspressen. De 
artiklar som skrevs sommaren 2000 beror enligt Belfrage på nyhetstorkan 
under sommaren och på att två nyheter samtidigt nådde media; dels att man 
headhuntade bibliotekarier på BHS och dels statistik från Kulturrådet att det 
hade lagts ner många bibliotek och att verksamheten hade krympt på 90-talet. 
Att däremot få in en nyhet i tidningen som man själv vill ha in är fruktansvärt 
svårt eftersom bibliotek inte är det nyhetsstoff som rikspressen är intresserad 
av. Däremot i lokalpress skrivs det mycket mer om bibliotek. I Biblioteksbladet 
tar man upp bibliotekarieutbildningen och forskningen. 

Auktorisering av bibliotekarier, den frågan driver man inte eftersom det är 
så delade meningar om den frågan inom kåren.38

3.1.3 Bibsam39

Bibsam är en avdelning inom Kungliga Biblioteket. Målet för Bibsams 
verksamhet är att fungera som ett stöd för utveckling och rationalisering av 
forskningsbibliotek. Bibsam är med och stödjer ett antal olika projekt kring 
databasanvändning, fjärrlåneverksamhet, regionalt samarbete mellan olika 
bibliotek m.m. Inom området bibliotekariers yrkesroll har bara ett projekt varit 

38 Intervju med Joneta Belfrage den 13 februari 2001. 
39 Adressen till hemsidan är www.kb.se. 
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aktuellt. Bibliotekarieutbildningen i Lund håller på att under våren 2001 
undersöka bibliotekariers framgångspotential. Bibsam stöder detta projekt 
tillsammans med SAB, Kulturrådet och Biblioteksföreningen. Syftet är att 
undersöka vilken slags människor som behövs i informationssektorn under 
2000-talets första år och vilka kriterier som styr rekryteringen av ny personal 
till biblioteken. 

Bibsam är engagerade i utvecklingen av bibliotekarieyrket genom att de 
anordnar kurs- och konferensverksamhet för bibliotekspersonal, bl.a. anordnar 
man utbildning i projektledning och projektarbete samt juridik. Kurserna är av 
mer praktisk natur, man har t.ex. ej konferenser med debatt om bibliotekarie-
yrket och dess framtid, det tycker man mer är en uppgift för Biblioteks-
föreningen och DIK. Man har också ett chefsutvecklingsprogram för mellan-
chefer samt kurser för att entusiasmera till att söka chefstjänster. Det har varit 
svårt att få människor att söka chefstjänster vilket Agneta Lindh tror beror på 
att bibliotekarieyrket är ett kvinnoyrke. Denna åsikt delas också av Joneta 
Belfrage på Biblioteksföreningen. 

När det gäller auktorisering av bibliotekarier, en idé som lanserades för 
några år sedan, så tycker man att det bara skulle begränsa yrket, det skulle bli 
en hämsko på yrkets utveckling. Yrken som har en legitimation har ett stelt och 
väl beskrivet yrkesområde som måste ses över kontinuerligt. På biblioteken 
behövs en frihet att utvecklas som inte ryms inom ramen för en auktorisering 
tycker man.40

3.1.4 TLS - Tekniska Litteratur Sällskapet41

TLS är en ideell förening för alla som arbetar inom området 
informationsförsörjning. Man har medlemmar främst från näringslivet; 
företagsbibliotekarier, informationsarkitekter, omvärldsbevakare och informa-
tionsspecialister av olika slag. I övrigt är medlemmar från främst förvaltnings-
bibliotek och universitetsbibliotek. TLS kommer att byta namn till ”Svensk 
Förening för Informationsspecialister” för att man ser att den här branschen 
utvidgas så mycket och många av deras medlemmar uppfattar inte sig själva 
som bibliotekarier trots att de har arbetsuppgifter som väl överensstämmer med 
en bibliotekaries. Föreningen vill ej ha den starka kopplingen till bibliotek och 
det är ett av skälen till att man valde att inte gå med i Biblioteksföreningen. 
Man vill ha med många olika kategorier av medlemmar med den gemensamma 

40 Intervju med Agneta Lindh och Karin Grönvall den 12 januari 2001. 
41 Adressen till hemsidan är www.tls.se. 
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nämnaren att de arbetar med information. 
Konferensverksamhet och kompetensutveckling med en omfattande 

kursverksamhet är kärnan i TLS verksamhet. Föreningen försöker ligga långt 
framme och fånga upp det som är i fronten, t.ex. har man haft en RDF-kurs, 
kurser i pedagogik samt om elektroniska tidskrifter m.m. Det är viktigt att ge 
människor i branschen sådana verktyg att de kan hävda sig i sin hemmamiljö, i 
sin egen organisation. TLS har också en grundläggande kurs i 
bibliotekskunskap för assistenter och andra utan annan bibliotekarieutbildning. 
Man arbetar inte speciellt mycket med lobbyverksamhet, något som man 
däremot anser att Biblioteksföreningen gör. TLS anser att den bästa 
marknadsföringen av informationsspecialisterna är att se till att dessa får 
möjlighet till en bra kompetensutveckling så att deras yrkesskicklighet talar för 
sig själv. En livslång professionell utveckling är viktigt. Man deltar dock i 
mässor och konferenser och ger ut publikationer i marknadsföringssyfte. 

Det finns ju en helt annan arbetsmarknad i dag för de som går 
bibliotekarieutbildningen, man är inte bara hänvisad till att arbeta i den 
offentliga sektorn konstaterar Jakob Harnesk. Detta är en spännande 
utveckling. En bibliotekariebrist skulle ge en press på arbetsgivarna som skulle 
kunna förbättra löneläget enligt Harnesk. 

TLS får ett årligt stöd från näringsdepartementet där man ansöker om 
pengar och då motiverar varför verksamheten är så viktig. Detta ger en naturlig 
löpande kontakt med näringsdepartementet. Föreningen har också över-
läggningar med Industriförbundet angående elektroniska tidskrifter vilket ger 
tillfälle för TLS att tala om branschen i stort. TLS har också publikationer i 
form av nyhetsblad och en tidskrift som går ut till prenumeranter. 

Auktorisering av bibliotekarieyrket tror man inte på från TLS sida därför 
att man inte vill att yrket ska snävas in utan istället breddas. Bibliotekarier 
tenderar att ha en stark yrkesidentitet och söker sig gärna till varandra istället 
för att blanda sig mer med andra yrkesgrupper. Man anser att det borde finnas 
fler forskare, beteendevetare, pedagoger, informatörer, jurister m.fl. på dagens 
bibliotek, inte bara bibliotekarier. Om bibliotek ska utvecklas måste man 
spränga sina gränser, då är det farligt att snäva in med en auktorisering. 

TLS tycker att en bibliotekarie i dag behöver vara utåtriktad, risktagande, 
modig, pedagogisk och noggrann. Dessutom behöver man ha förmågan att vara 
bryggan mellan tekniker och forskare i projekt så att dessa bättre förstår 
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varandra.42

3.2 Enkätundersökning 
I januari år 2001 skickade jag ut min enkät (se bilaga 1) till alla special-, folk-, 
universitets- och högskolebibliotek i Uppsala, Stockholm och Dalarna. Vilka 
bibliotek detta är framgår av metodavsnittet ovan. För att nå lämpliga personer 
inom de stora biblioteken har jag utgått från information som finns på 
respektive biblioteks hemsida. Ibland har dessa uppgifter visat sig vara 
inaktuella varvid ett visst detektivarbete vidtagit. Nedan följer en redovisning i 
stort av de svar jag fått. 

3.2.1 Vilka har svarat 
Jag har fått svar från 45 chefer på folkbibliotek (av totalt 67), 46 chefer på 
universitets- och högskolebibliotek (av 59) och 27 chefer på specialbibliotek 
(av 37). Totalt innebär detta en svarsfrekvens på 72 procent. Rent geografiskt 
har det inneburit att 67 chefer i Stockholm svarat, 27 i Uppsala och 10 i 
Dalarna. Stockholm har de flesta biblioteken och Dalarna det minsta antalet så 
skillnaden i svarsfrekvens har inte att göra med någon mindre benägenhet att 
svara från bibliotekschefer i Dalarna. På de bibliotek som är stora har jag vänt 
mig till de chefer som har ansvar för rekrytering av bibliotekarier, det innebär 
alltså att jag fått svar från ett flertal chefer på de stora biblioteken. 

3.2.2 Bibliotekscheferna 
I min enkät ställer jag frågor kring bibliotekschefernas bakgrund för att få en 
uppfattning om vilka som är bibliotekschefer i dag och på vilket sätt de tagit 
sig till sin nuvarande position. Detta är ett sätt att undersöka karriärvägar i 
bibliotekarieyrket. Jag undersökte först om denna typ av statistik redan fanns. 
Så var inte fallet och det gör att svaren på dessa frågor kanske kan vara 
intressanta i en vidare krets. 

När det gäller könsfördelningen kan jag konstatera att den starkt 
kvinnodominerade biblioteksbranschen har en likaledes starkt 
kvinnodominerad chefskår. 

 

42 Intervju med Jakob Harnesk den 17 januari 2001. 



Bibliotekschefer - antalet kvinnor och män i absoluta tal 
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Diagram 1 - Antal kvinnliga och manliga chefer i absoluta tal / bibliotekstyp (Folkbibliotek, Universitets-
/Högskolebibliotek respektive Specialbibliotek) Källa: Egen enkätundersökning. 

 
Som framgår av ovanstående diagram kan man dock se vissa skillnader mellan 
universitetsbiblioteken och övriga bibliotek. Universitetsbiblioteken har en hel 
del manliga chefer, även om de även här är i minoritet, medan övriga 
bibliotekstyper i betydligt mindre utsträckning har manliga bibliotekschefer. 
När jag här talar om bibliotekschefer är det chefer på alla nivåer jag menar, 
som har bibliotekarier direkt underställda sig. Det är chefer som har 
personalansvar och därmed också ansvar att nyanställa bibliotekarier. 

När det gäller ålderfördelningen visade det sig att en absolut majoritet av 
bibliotekscheferna befinner sig i ålderspannet 51 till 60 år. Det är kanske inte 
förvånande eftersom chefer ofta är lite äldre än övrig personal. Lägger man 
dock till att väldigt många också ligger i ålderspannet 61 år och äldre så träder 
en chefskår med en mycket hög medelålder fram. 
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Åldersstrukturen bland bibliotekscheferna  
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Diagram 2 - Bibliotekschefers ålder / Bibliotekstyp (Folkbibliotek, Universitets- och högskolebibliotek, 
Specialbibliotek). Källa: Egen enkätundersökning. 
 

Åldersfördelningen är ungefär lika i alla bibliotekstyperna, dock med ett 
undantag. Undantaget är högskolebiblioteken som kan visa fram en något 
yngre chefskår. 

Jag har frågat i enkäten efter chefernas högsta utbildningsbakgrund för att 
få fram hur många som har bibliotekarieutbildning och hur många som inte har 
det. Denna fråga ger också en bild av utbildningsnivån rent allmänt. 
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Bibliotekschefernas utbildning 
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Diagram 3 - chefers utbildning (Antal som har Bibliotekshögskola, Annan 
universitets/högskoleutbildning, äldre bibliotekarieutbildning, forskarutbildning och övrig utbildning) / 
bibliotekstyp och totalt. Källa: Egen enkätundersökning. 

Comment [O1]:  

 
Man måste säga att utbildningsnivån är mycket hög, ingen har utbildning på 
lägre nivå än universitetsstudier. Flertalet har biblioteksutbildning och en del 
har forskarutbildning. 

För att försöka utröna vägen fram till deras nuvarande position har jag 
frågat efter vilka arbeten de haft före det nuvarande arbetet. Det visar sig då att 
31 procent var ”vanlig bibliotekarie” innan de fick sitt nuvarande chefsjobb, 29 
procent var befordrad bibliotekarie med samordnande eller arbetsledande 
funktion och 28 procent hade en annan chefstjänst innan de fick sin nuvarande. 
Resterande hade tidigare ”annan tjänst” t.ex. informatiker, lärare, kultur-
sekreterare, länsbibliotekarie, förläggare och handläggare. För att gå ytterligare 
ett steg tillbaka i tiden har jag frågat efter vilket arbete de haft innan de fått sin 
förra tjänst. Det visar sig då att 45 procent var ”vanlig bibliotekarie”, 17 
procent var befordrad bibliotekarie och 16 procent hade en annan chefstjänst. 
De resterande hade tjänster typ lärare, handläggare, biblioteksassistent, bok-
handlare, brevbärare, redaktör eller var då fortfarande kvar i studier. 

Jag har också varit intresserad av att se hur vanligt det är att man byter 
bibliotekstyp t.ex. från folkbibliotek till universitetsbibliotek och kan här 
konstatera att en absolut majoritet har hållit sig inom samma typ av bibliotek så 
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länge som två tjänster bakåt i tiden. Det tycks som om man stannar kvar på den 
typ av bibliotek man börjat på i väldigt hög utsträckning. Så mycket som 74 
procent arbetade i sitt föregående arbete på samma typ av bibliotek som de nu 
arbetar på medan 19 procent inte gjorde det. Bara sju procent arbetade alltså 
inte alls på bibliotek utan istället t.ex. på posten, bokhandel, skola, bokförlag 
eller var studerande. Om man tittar ytterligare en tjänst bakåt i tiden blir 
motsvarande siffror 63 procent och 24 procent respektive 13 procent. 

Som vi tidigare konstaterat har de undersökta biblioteken en mycket 
välutbildad, starkt kvinnodominerad chefskår med hög medelålder. Vad kan 
jag då säga om chefernas väg till sina nuvarande positioner? Över hälften har 
kommit dit via annan befordrad tjänst eller annan chefstjänst. Om vi går 
ytterligare en tjänst bakåt i tiden är denna siffra fortfarande så hög som 32 
procent. Dessa har alltså haft minst tre chefstjänster efter varandra, kanske fler. 
Detta tyder på att det finns karriärmöjligheter och att dessa utnyttjas av i alla 
fall en del av bibliotekarierna. Det finns också goda möjligheter att avancera 
från bibliotekarie direkt till en chefstjänst utan att ha varit t.ex. befordrad 
bibliotekarie emellan, något som cirka en tredjedel av cheferna gjort. 

Däremot verkar man i stor utsträckning hålla sig till samma typ av bibliotek 
dvs. om man är på ett universitetsbibliotek så fortsätter man på andra tjänster 
inom samma bibliotekstyp, detta behöver inte innebära att det är på samma 
bibliotek. Man kan föreställa sig att den tidigare inriktningen på utbildningarna 
från början stakat ut vägen, dvs. man utbildade sig tidigare till 
universitetsbibliotekarie, folkbibliotekarie osv. Det är också förmodligen 
enklare att byta arbete inom samma bibliotekstyp då man ju har mer meriter för 
dessa arbeten. De som i dag är chefer på specialbibliotek är de som mest rört 
sig över gränserna mellan bibliotekstyper. De har också arbetat på alla typer av 
bibliotek t.ex. sjukhusbibliotek, folkbibliotek och universitetsbibliotek. Vi kan 
alltså konstatera att trenden är den att om man vill byta bibliotekstyp och vill 
ha ett chefsarbete verkar det vara lättast att komma in på ett specialbibliotek. 
Det är kanske inte så konstigt, då specialbiblioteken kan vara mycket olika 
varandra och då kanske det inte med automatik är mest meriterande att tidigare 
arbetat på ett annat specialbibliotek. 

De som tidigare inte alls arbetat på bibliotek, varifrån kommer då de? Även 
här ser man mest variation bland dem som i dag är bibliotekschefer på 
specialbibliotek. Dessa har tidigare arbetat som t.ex. egen företagare eller på 
bokförlag, regeringskansli eller dokumentationscentral. På folkbiblioteken kan 
man här se en liten ström av folk från Kulturförvaltningen och en och annan 
från t.ex. bokhandel eller skola. Till universitets- och högskolebiblioteken är 
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det mer ovanligt att man kommer från någon annan verksamhet än just 
bibliotek. 

3.2.3 Bibliotekariernas utbildningsbakgrund 
På frågan om vilken utbildningsbakgrund chefernas underställda bibliotekarier 
har visade det sig att 68 procent av dessa har bibliotekshögskola, 18 procent 
har annan bibliotekarieutbildning (äldre bibliotekarieutbildning) och resterande 
14 procent har ingen bibliotekarieutbildning alls. De som har 
bibliotekshögskola har dessutom universitetsstudier av varierande längd, t.ex. 
en fil kand eller en annan högskoleexamen. De som ej har någon 
bibliotekarieutbildning har dock i vissa fall annan högskoleutbildning. Här kan 
man ju fråga sig var de 14 procenten utan bibliotekarieutbildning arbetar 
någonstans och vad det kan finnas för anledning att anställa bibliotekarier utan 
adekvat yrkesutbildning i ett Sverige där det ofta varit överskott på denna 
yrkeskategori. Se vidare resonemang under nästa rubrik. 

3.2.4 Rekrytering av nya bibliotekarier 
I stort sett har de som anställt bibliotekarier de senaste två åren inte haft några 
problem med att få många bra sökande. Undantaget är en del av 
folkbiblioteken i Dalarna och några av de små folkbiblioteken i 
storstadsregionerna. Av de 67 procent av cheferna som rekryterat bibliotekarier 
de senaste två åren har 64 procent svarat att de inte haft några som helst 
problem att rekrytera utan fått många bra sökande. 27 procent anger att man får 
bra sökande men inte så många att välja bland. Endast 9 procent anger alltså att 
man har för få sökande så att man därigenom får för lite urval att välja bland 
eller fel typ av sökande. 

På frågan om de i dag anställer bibliotekarier utan bibliotekshögskola 
svarar nästan alla chefer nej med ett antal förklaringar till detta av typen 
”specialutbildning behövs”, ”bibliotekshögskola är ett krav”, ”utbildningen är 
en garanti för en viss kompetens”, ”det finns ingen tid för elementär intern 
utbildning”, ”vore dumt att avstå från kompetens som är relevant för oss”, 
”vikten av IT-kunskap”, ”vår policy” osv. Av de som ändå svarar ja på frågan, 
11 procent, är förklaringen till detta kopplad till att andra kvalifikationer än de 
som erhålls på biblioteksutbildning är viktigare. Exempel på detta kan vara 
speciella ämneskompetenser eller språklig kompetens. Alternativt är 
förklaringen att en person kan ha motsvarande kvalifikationer utan att ha gått 
bibliotekshögskoleutbildning. På denna fråga kan jag se en tydlig skillnad 
mellan bibliotekstyperna där endast en folkbibliotekschef av 45 kan tänka sig 
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att anställa någon bibliotekarie utan bibliotekshögskola. Specialbiblioteken är 
de som i högst utsträckning är beredda att, av olika skäl, anställa bibliotekarier 
utan bibliotekshögskola, nämligen 21 procent av cheferna. Motsvarande siffra 
för universitets- och högskolebibliotek är 13 procent. 

Vi har konstaterat att en absolut majoritet av de underställda 
bibliotekarierna har bibliotekshögskola och att många har annan 
bibliotekarieutbildning. Jag blev dock överraskad att så mycket som 14 procent 
av bibliotekarierna inte hade någon som helst biblioteksutbildning. Var arbetar 
då dessa icke bibliotekarieutbildade? Ja, det är inte på folkbiblioteken utan till 
övervägande del på våra universitets- och högskolebibliotek. Även 
specialbiblioteken har en del icke biblioteksutbildade. Hur kommer det sig att 
man inom våra utbildningsinstitutioner inte högre värderar en yrkesutbildning 
på högskolenivå. Trots att man själva har som huvuduppgift att utbilda och 
examinera på universitets- och högskolenivå anser man tydligen inte att man 
inom sin egen personal har något absolut behov att ha specialutbildade 
personer. Detta är verkligen något av en paradox! Om det är någonstans man 
väl helt logiskt skulle värna extra mycket om behovet av adekvat 
universitet/högskoleutbildning så är det väl just vid våra 
utbildningsinstitutioner. De anledningar till detta förhållande som framskymtat 
är att man värdesätter ämneskompetens och i vissa fall språkkompetens högre 
än en yrkesutbildning. Vad som ytterligare bidrar till denna paradox är ju att 
bibliotekarier inte bara har bibliotekarieutbildning. För att överhuvudtaget 
komma in på denna utbildning krävs minst 80 poängs tidigare studier. Många 
studerande har därtill mycket mer poäng än så när de börjar 
biblioteksutbildningen. Dessutom är det ganska vanligt att man tidigare verkat 
i ett annat yrke innan man börjat på biblioteksutbildningen. Det borde i alla fall 
i dag inte finnas någon anledning att anställa bibliotekarier utan 
yrkesutbildning eftersom bibliotekarier har den dubbla kompetensen av både 
yrkesutbildning och annan universitetsutbildning. Varför bara ta halva kakan 
när man kan få hela? 

I mitt tidigare professionaliseringsresonemang har jag tagit upp 
yrkesutbildningens betydelse, att kravet på yrkesutbildning på 
universitets/högskolenivå bidrar till ett yrkes anseende. Det är bl.a. därför det 
är viktigt att man från anställningsansvarigas sida kräver adekvat 
yrkesutbildning av dem som ska anställas som bibliotekarier. Eftersom man, 
som tidigare redovisats, inte har några problem att få bra sökande till sina 
bibliotekarietjänster på biblioteken så borde detta vara en självklarhet, en bas 
för att överhuvudtaget kunna få en bibliotekarietjänst. Det man har utöver 



bibliotekarieutbildningen i form av övriga universitets- och högskolestudier, 
tidigare yrkeserfarenhet, personliga egenskaper och arbetslivserfarenhet blir 
det man sedan konkurrerar med och som gör att man slutligen väljer den ena 
eller andra sökande. På många folkbibliotek har man redan som policy att man 
ska ha bibliotekarieutbildning för att få en bibliotekarietjänst. Det handlar inte 
om en auktoriseringsdiskussion utan mera en policydiskussion där man från 
alla bibliotekstypers sida på detta sätt kan ta ställning för att en adekvat 
yrkesutbildning är ett krav för att på ett bra sätt kunna utöva bibliotekarieyrket. 
I många fall behöver man förutom bibliotekarieutbildningen dessutom ha vissa 
typer av andra universitets- eller högskolestudier. Det kan också krävas vissa 
personliga egenskaper och kanske tidigare yrkeserfarenhet eller eventuellt 
arbetslivserfarenhet av visst annat yrke. Utöver detta kan ju också specialkrav 
förekomma som t.ex. speciella språkkunskaper eller annat. 

3.2.5 Förväntningar på nyutbildade bibliotekarier 
Vad har man då för förväntningar på nyutbildade bibliotekarier?  

Förväntningar på nyutbildade bibliotekarier 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

idéer yrket IT ny kunsk föryngr övr

45

1:or
2:or
3:or
X

 
Diagram 4 - Förväntningar om nya idéer, kunna yrket på det aktuella biblioteket, tillföra IT-kunskap, 
tillföra ny kunskap, föryngra personalstyrkan, övrigt. Källa: Egen enkätundersökning. 

 
Som syns i diagrammet ovan gäller de största förväntningarna att nyutbildade 
ska komma med nya idéer, se med nya ögon på verksamheten. Det näst 
viktigaste är att de ska tillföra IT-kunskap. Man förväntar sig också att de ska 
kunna yrket som det ser ut hos just deras bibliotek samt att de ska ha med sig 
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nya kunskaper som de kan tillföra och därigenom komplettera den befintliga 
kunskapen. På en del bibliotek har man förväntningar på att de nyutbildade ska 
föryngra personalstyrkan dvs. man har där en personalstyrka som behöver 
föryngras. Andra förväntningar man tar upp är t.ex. att nyutbildade ska ha en 
god social kompetens och att de ska kunna undervisa, dvs. ha goda 
pedagogiska kunskaper. Ytterligare andra förväntningar finns på 
språkkompetens samt att kunna bokprata och marknadsföra biblioteket. 

När det gäller de största förväntningarna som ju var att komma med nya 
idéer och se med nya ögon på verksamheten så låter ju detta mycket positivt. 
Det ger en indikation om att man är öppen för förändringar och gärna ser att de 
nya som inte ännu hunnit bli ”hemmablinda” ger förändringsförslag. Det ger 
hopp om att biblioteken är förändringsbenägna organisationer, något som alltid 
är viktigt för en organisation som vill överleva. Många bibliotek stämmer 
säkert in på denna beskrivning men troligen finns det också de som inte alls är 
tacksamma över att nya, ”okunniga” bibliotekarier kommer med förslag som 
man inte tycker stämmer med hur ”vi brukar göra hos oss”. Denna attityd 
brukar förekomma i alla branscher, säkert också i biblioteksvärlden. 

Förväntningarna på att nya bibliotekarier ska tillföra IT-kunskap kommer 
säkert att uppfyllas. Utbildningarna i dag ger en hel del kunskaper inom detta 
område. Kunskaper i alltifrån internetsökning, databassökning och webb-
publicering till filhantering och databasuppbyggnad. Jag tror att det känns 
viktigt för många som kommer ut från utbildningarna att man sedan på sin 
arbetsplats har möjlighet att arbeta med en del av dessa saker så att man 
vidmakthåller och helst utvecklar den kunskap man har. Där vilar ett ansvar på 
bibliotek och andra blivande arbetsplatser att ta reda på vilken kunskap 
individen har och att dra nytta av denna. 

När det gäller förväntningarna att nyutbildade ska kunna yrket som det ser 
ut hos just det enskilda biblioteket så kan det möjligen på senare år ha skett en 
viss förändring eftersom utbildningarna i dag inte är inriktade på en viss typ av 
bibliotek. Utbildningarna i dag ger en kompetens som ska fungera på alla typer 
av bibliotek. Förutom IT-kunskaper så finns de klassiska kunskaperna ju också 
med i utbildningen t.ex. katalogisering, indexering m.m. På den tiden 
specialinriktning fanns i utbildningen kanske en person som utbildade sig till 
folkbibliotekarie inte behövde lägga lika stor vikt vid katalogisering som t.ex. 
en som utbildade sig till universitetsbibliotekarie. 

3.2.6 De viktigaste kunskaper en bibliotekarie kan ha 
På fråga 16 ber jag de svarande att specificera vilka de tre viktigaste 



kunskaperna är som en bibliotekarie kan ha. Här finns några svarande som har 
haft svårt att rangordna sina svar eller inte förstått att de ska rangordna, deras 
svar är markerade med kryss. 

De viktigaste kunskaper en bibliotekarie kan ha 
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Diagram 5. De viktigaste kunskaper en bibliotekarie kan ha i ordning efter flest antal 1:or (Kunskap om 
hur människor fungerar, Ämneskunskaper, IT-kunskaper, Annat, Katalogiseringskunskaper, 
Indexeringskunskaper, Kunskap om bibliografier). Källa: Egen enkätundersökning. 
 

Som vi kan se av diagrammet så anser cheferna totalt sett att den allra 
viktigaste kunskap en bibliotekarie kan ha i dag är kunskapen om hur 
människor fungerar, om vi ser till den kunskap de flesta har rangordnat med en 
etta. Näst flest ettor får ämneskunskaper och därefter kommer IT-kunskaper. 
Katalogisering, kunskap om bibliografier och indexeringskunskaper får som 
synes förhållandevis få röster överhuvudtaget. Kunskap om bibliografier är 
dessutom den enda kunskap som ingen chef rangordnat som nummer ett. 

Finns det då några skillnader i hur cheferna svarar på frågorna inom de 
olika bibliotekstyperna? På folkbiblioteken ger man samma antal ettor till 
”kunskap om hur människor fungerar” och ”ämneskunskaper”, i övrigt svarar 
man på samma sätt som majoriteten. På Universitets- och Högskolebiblioteken 
har man en högre prioritering av IT-kunskaperna som här kommer på andra 
plats. När det gäller specialbiblioteken kan vi se stora skillnader i deras sätt att 
svara jämfört med majoriteten. Flest ettor får här ”andra kunskaper” som är ett 
brett spektra kunskaper t.ex. service, bred allmänbildning, omvärldsbevakning, 
goda språk- och litteraturkunskaper samt kunskap om biblioteksväsen. På 
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andra plats har man IT-kunskaperna och på tredje plats 
katalogiseringskunskaper. Först på 5:e plats kommer kunskaper om hur 
människor fungerar som ju majoriteten tycker är den viktigaste kunskapen. 

Kunskap om hur människor fungerar ansågs vara den allra viktigaste 
kunskapen en bibliotekarie i dag kan ha. Varifrån får vi då denna kunskap? 
Kan man säga att utbildningen på något sätt ger denna kunskap? Det finns nog 
inget på schemat som uttryckligen ger denna kunskap, det finns inga ämnen 
med inslag av psykologi eller beteendevetenskap inom biblioteksutbildningen. 
På en del av utbildningarna har man PBL som metod vilket innebär bl.a. att 
inlärningen sker nästan uteslutande i grupp i form av ett stort antal 
projektarbeten. Man kan möjligen anse att denna arbetsform kan ge en viss 
insikt i människors beteende när man i grupper om 5 eller 6 personer gnuggas 
mot varandra ett halvår eller mer i sträck. De grupprocesser och mänskliga 
beteenden som då pågår är dock ingenting som skolan diskuterar eller har 
föreläsningar kring. Studerande på biblioteksutbildningarna kan däremot ha 
läst psykologi eller annan beteendevetenskap innan de börjat utbildningen. De 
som har yrkesarbetat tidigare kan där ha fått en viss kunskap om människors 
beteende, speciellt om de haft utåtriktade arbeten. Sedan kan man väl i viss 
mån säga att det handlar om en läggningsfråga, har man stort intresse för andra 
människor lär man sig lättare och snabbare hur andra fungerar. Även att tackla 
besvärliga situationer kan vi ha olika begåvning för men man måste ändå säga 
att träning i att ha med olika slags människor att göra ger en viss kunskap. 

Ämneskunskaper ansågs vara den näst viktigaste kunskapen, här handlar 
det alltså om kunskapen om olika ämnen. Det vanligaste sättet att få denna 
kunskap är studier. Långa studier borde alltså i detta fall vara en fördel. Ett 
stort intresse inom något ämnesområde som gör att man läser mycket inom 
detta kan ju också ge en hel del kunskaper. 

Som tredje viktigaste kunskap kom IT-kunskaperna vilka tidigare 
konstaterats att biblioteksutbildningen bidrar med i stor utsträckning. 

Är då dessa efterfrågade kunskaper i samklang med yrkets utveckling? Det 
tror jag nog att man måste svara oreserverat ja på, åtminstone när det gäller IT-
kunskaper och kunskaper om hur människor fungerar. Vi har tidigare 
konstaterat att yrket i dag är mycket utåtriktat och att det krävs att man kan 
bemöta människor av alla de slag på ett bra och professionellt sätt. Om man då 
inte alls är intresserad av människor eller inte förstår sig på människor som är 
olik en själv så ställer sig detta mycket svårt, för att inte säga omöjligt. När det 
gäller IT-kunskaperna är det väl nästan onödigt att återigen upprepa att yrkets 
utveckling kräver en mycket god IT-kunskap för att man ska kunna arbeta med 



den informationssökning yrket i dag innebär. Vad gäller ämneskunskaper så 
utgår jag från att man här eftersträvar en god litteraturkännedom i så många 
ämnen som möjligt, allt ifrån skönlitteratur (gäller mest folkbiblioteken) till 
facklitteratur i varierande ämnen. I vissa fall kan det vara vissa specifika 
ämnesområden som är mest aktuella om biblioteket har en viss 
ämnesinriktning. Detta med goda ämneskunskaper är ju ingenting nytt utan det 
får väl sägas ha gällt alltid inom yrket, förr såväl som i dag. Vad som möjligen 
är nytt här är att ämneskunskaperna innefattar fler medier i dag än tidigare. Där 
det förr mest handlade om boklig orientering handlar det i dag om kunskaper 
som tas från böcker såväl som databaser, Internet osv. 

3.2.7 De viktigaste egenskaper en bibliotekarie kan ha 
På frågan om vilka de sex viktigaste egenskaperna hos en bibliotekarie är så 
svarar cheferna totalt sett att den i särklass viktigaste egenskapen är att man har 
servicekänsla. Näst viktigast är att man har förmåga att få kontakt med 
människor och därefter kommer att man är duktig på att samarbeta med 
kollegor. Därefter följer egenskaperna analytisk, idérik och lyhörd i nu nämnd 
ordning. 

De viktigaste egenskaper en bibliotekarie kan ha 
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Diagram 6. De viktigaste egenskaper en bibliotekarie kan ha i ordning efter flest rangordning 1 
Servicekänsla, Kontaktförmåga, Samarbetsförmåga, Analytisk, Idérik, Lyhörd) / totalt alla 
bibliotekstyper. Källa: Egen enkätundersökning. 

 
Ett annat sätt att grafiskt illustrera hur cheferna ser på de viktigaste 
egenskaperna en bibliotekarie kan ha; 
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Diagram 7. De viktigaste egenskaper en bibliotekarie kan ha (Servicekänsla, Kontaktförmåga, 
Samarbetsförmåga, Analytisk, Idérik, Lyhörd). Källa: Egen enkätundersökning. 
 

När det gäller skillnader mellan bibliotekstyperna kan vi konstatera att 
folkbiblioteken inte betonar analytiska egenskaper fullt lika mycket som 
majoriteten. Universitets- och högskolebiblioteken prioriterar pålitlighet före 
analytisk förmåga och man har här stresstålighet som den sjätte egenskapen i 
prioritetsordningen. När det gäller specialbiblioteken rangordnar man 
egenskapen analytisk förmåga högre än majoriteten och förmågan att få 
kontakt med människor lägre. Man för upp egenskapen noggrannhet bland de 
sex viktigaste, nämligen på plats nr 5. Se vidare resonemang under 
slutanalysavsnittet. 

3.2.8 Hur ser biblioteksbesökarna på bibliotekarier 
I frågan om chefernas syn på biblioteksbesökarnas inställning till bibliotekarie-
yrket har man möjlighet att kryssa i flera alternativ. Om vi ser till det totala 
resultatet så är det alternativ de flesta kryssat i att biblioteksbesökarna anser att 
yrket kräver stor allmänbildning (26 procent). Denna siffra var ännu högre på 
folkbibliotek. Därefter kommer alternativen ”det är ett komplicerat arbete som 
ställer stora krav på individen” och ”arbetet kräver hög utbildning” (17 procent 
vardera). Här har folkbiblioteken en lägre siffra dvs. cheferna på 
folkbiblioteken tycker i mindre utstäckning än totala antalet bibliotekschefer 
att låntagarna anser att det är ett komplicerat arbete medan på 
specialbiblioteken är förhållandet det omvända. Nästan lika många (16 
procent) tycker dock att besökarna har inställningen att arbetet går ut på att 
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låna ut böcker och tala med låntagarna respektive att det är ett traditionellt 
serviceyrke (14 procent). Här är procentsatsen högre på folkbibliotek. Även 
alternativen ”det är konstigt att ett så enkelt arbete kräver högre utbildning” 
och ”det är ett enklare arbete som ej kräver högre utbildning” fick en del 
”kryss” (5 procent vardera). Här är procentsatsen något lägre på 
specialbiblioteken och något högre på universitet/högskolebibliotek. Flera 
chefer betonar också i sina svar att alla dessa typer av inställningar 
förekommer på deras bibliotek. Det är uppenbart att den här typen av fråga 
innebär problem eftersom det är fråga om tredjehandsuppgifter dvs. något som 
cheferna tror att biblioteksbesökarna tycker. Jag tycker ändå att svaren är av 
visst intresse, se vidare under slutanalysavsnittet. 

Den mest uppskattade bibliotekarien är ”en proffsig person som kan hjälpa 
låntagaren att hitta den information han/hon behöver”. Det finns dock en del 
andra förslag på vilken typ av bibliotekarie som uppskattas mest t.ex. ”en 
ämneskunnig person som kan tala om vilka böcker jag bör läsa i mitt ämne” 
eller ”en bussig person som ger mig tips på bra romaner”. Även alternativet 
”en snäll dam som plockar fram de böcker de vill ha” hade sina anhängare. Jag 
ville med frågan få fram inte bara vem man ansåg var den mest uppskattade 
bibliotekarien utan framförallt vad detta svar speglar. 

Nästan en sjättedel av cheferna anser att biblioteksbesökarnas inställning 
till bibliotekarieyrket kan sammanfattas som ”att låna ut böcker och prata med 
låntagarna”. Dessutom tycker 10 procent av cheferna att denna inställning är 
”det är konstigt att ett så enkelt arbete kräver högre utbildning” alternativt ”det 
är ett enkelt arbete som ej kräver högre utbildning”. Med dessa resultat så 
förstår man att här finns mycket att göra för att höja yrkets sociala kapital. 
Synpunkter på hur detta ska gå till behandlas vidare under nästa rubrik. 

Den mest uppskattade bibliotekarien var enligt cheferna ”en professionell 
person som kan hjälpa låntagaren att hitta den information han/hon behöver”. 
Ett fåtal trodde att det var ”en ämneskunnig person som kan tala om vilka 
böcker jag bör läsa i mitt ämne”. Trots detta så rankas ämneskunskaper som en 
av de allra viktigaste kunskaper en bibliotekarie kan ha i dag. Hur hänger detta 
ihop? 

Meningen med de båda ovanstående frågorna var att få en liten 
temperaturmätare på vad cheferna trodde om yrkets sociala kapital, dvs. vad 
biblioteksbesökarna hade för inställning till bibliotekarieyrket. Eftersom det är 
fråga om tredjehandsuppgifter så måste man naturligtvis vara mycket försiktig 
med att dra för stora slutsatser. I idealfallet skulle dessa frågor ställts direkt till 
biblioteksbesökarna. 
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3.2.9 Lönenivå och orsaker till den 
När det gäller lönenivån tyckte de allra flesta chefer, 91 procent, att 
bibliotekarier ligger för lågt lönemässigt dels med tanke på den långa 
utbildningen och dels med tanke på arbetsuppgifternas innehåll. Endast en chef 
tyckte att lönenivån låg helt rätt med tanke på det arbete en bibliotekarie utför 
och 8 procent av cheferna tyckte att den visserligen låg för lågt men trodde att 
detta faktum skulle åtgärdas snart. 

De som då tyckte att lönenivån var för låg, vad såg man för orsaker till 
detta? Den anledning som väldigt många angav var att kvinnodominerat arbete 
alltid ger låga löner. Den näst vanligaste angivna orsaken var svagt 
fackförbundsarbete. Några ansåg att det berodde på att det inte krävs någon 
legitimation/auktorisering för att arbeta som bibliotekarie eller att det berodde 
på svagt arbete från Biblioteksföreningen. Andra skäl som angavs var att det 
finns/har funnits för många bibliotekarier vilket håller nere lönerna. Ett fåtal 
ansåg att skälen låg i att yrket inte är lika kvalificerat som många andra 
högskoleyrken eller att bibliotekarier inte har några unika yrkeskunskaper. 
Ytterligare andra skäl som gavs var att det är dåliga löner generellt hos 
offentliga arbetsgivare och att bibliotekariers arbetsmarknad tidigare varit 
enbart den offentliga sektorn. Bibliotekarier är en tyst grupp som inte ställer 
krav och omgivningen vet inte vad bibliotekarier gör då de varit dåliga på att 
marknadsföra sig. Andra anledningar som tas upp är att servicearbete sällan ger 
hög lön, det är svårt att peka på ”nyttan” med arbetet i ekonomiska termer och 
många bibliotekarier stannar för länge på samma arbetsplats vilket inte främjar 
den individuella löneutveckling. Det framkommer också från en del chefer att 
de upplever en bristande vilja från 
kommunen/universitetsledningen/politikerna att satsa på bibliotekssektorn. 

3.2.10 Vad kommer att leda till att bibliotekariers arbete uppvärderas 
Den utveckling de allra flesta chefer tror ska leda till en uppvärdering av 
bibliotekarieyrket är att fler bibliotekarier anställs av privata arbetsgivare (44 
procent). Den utveckling de näst flesta tror kommer att leda till en 
uppvärdering är att fler positiva artiklar skrivs i dagspress om yrket, liknande 
de som skrevs sommaren 2000 (29 procent). Dessa artiklar handlade om att 
bibliotekarieyrket är ett framtidsyrke och att bibliotekarier är eftertraktade hos 
privata arbetsgivare eftersom utbildningen i dag ger mycket IT-kunskaper. Ett 
offensivare fackligt arbete tror många skulle leda till att yrket blir mer upp-
märksammat och också uppvärderat (23 procent). Andra anledningar till en 
framtida uppvärdering av yrket var ett offensivare arbete av biblioteks-



 44

 

föreningen och att det blir brist på bibliotekarier. Man anser vidare att 
bibliotekarier behöver bli tuffare och mer krävande samt marknadsföra sig 
själva och biblioteken bättre. En annan viktig åtgärd man påpekar är att IT och 
informationssökning bör betonas i all information om yrket. När det gäller 
specialbiblioteken ansåg man att de i högre grad kan visa på den nytta man har 
för sin organisation som informationsspecialister samt att man som 
bibliotekarie kan ta på sig andra arbetsuppgifter än traditionella 
serviceuppgifter. 

Nästan alla chefer tyckte, som tidigare nämnts, att lönenivån för 
bibliotekarier var för låg med tanke både på arbetsuppgifternas art och på den 
långa utbildning som krävs. Som skäl till lönenivån angav en majoritet att 
kvinnodominerat arbete alltid ger låga löner. När det gäller att 
kvinnodominerat arbete alltid ger låga löner kan man få ett fast stöd till detta i 
statistiken. I SCB:s Kvinnor och mäns löner 1999 som publicerades i 
november 2000 står att läsa att den genomsnittliga lönen för kvinnor är 17.600 
kr och för män 21.200 kr (generellt för alla yrkesgrupper). Om man tar hänsyn 
till faktorer som exempel-vis ålder, utbildning, arbetstid och yrkesgrupp 
kvarstår att kvinnor har 92 procent av männens lön! Skillnaderna har dessutom 
inte ändrats ett dugg sedan 1992.43

De flesta ansåg, som tidigare nämnts, att vad som skulle kunna förändra 
situationen och få bibliotekariers arbete uppvärderat och därmed också högre 
löner i yrkeskåren var att bibliotekarier i högre utsträckning än nu får arbete 
hos privata arbetsgivare. Dessutom att fler positiva artiklar skrivs i dagspressen 
om vilken hög kompetens bibliotekarier har och vad attraktiva de är på 
arbetsmarknaden samt att de nu är intressanta inte bara för biblioteken utan 
också inom andra organisationer. Görs det något för att dessa två saker ska 
inträffa eller är det bara att sitta ner och vänta på att saken har sin gång och 
hoppas att det går vår väg? 

Ingrid Kjellqvist på DIK-förbundet anser att det är mycket svårt att få in 
bibliotekariefrågor i dagspressen men att man arbetar på detta. Man kan förse 
dagspressen med uppgifter och tips om lämpliga personer att intervjua men 
från detta till att aktivt kunna påverka vad som skrivs och att det skrivs är 
steget långt. Då är det lättare i lokalpress där biblioteksfrågorna ofta känns mer 
angelägna för bygden. Även Joneta Belfrage på Biblioteksföreningen upplever, 
som tidigare nämnts, att det är mycket svårt att få in en nyhet i tidningen som 

43 Kvinnors och mäns löner, november 2000. 
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man själv vill ha in. Biblioteksfrågan är ingen het fråga och blir därför inte 
intressant i dagspressen. De livligt uppmärksammade artiklarna som skrevs i 
somras beror enligt Joneta på nyhetstorkan under sommaren och på att två 
nyheter samtidigt nådde media; dels att man headhuntade bibliotekarier på 
BHS och dels statistik från Kulturrådet att det lagts ner många bibliotek och att 
verksamheten hade krympt på 90-talet. Som jag ser det är i alla fall detta att 
synas i pressen en fråga som det är viktigt att man satsar all tillgänglig energi 
och resurser på. Det är många inom yrket som upplevt det fantastiska gensvar 
dessa artiklar gav hos folk i allmänhet ”var det en så modern och attraktiv 
utbildning du gick, jag trodde det där var en gammaldags skola”, ”du, jag såg i 
DN att bibliotekarieyrket var ett framtidsyrke, det hade man ju inte trott”. Det 
är just den här sortens påverkan som kan göra att yrkets sociala kapital 
förbättras avsevärt och därmed våra möjligheter att verkligen höja löneläget. 
En mycket informativ och klargörande artikel infördes i Arbetet den 20 augusti 
2000 där man redogör för att dagens bibliotekarieutbildning handlar om att lära 
sig hantera information. Artikelns rubrik är ”Bibliotekarier, det är väl tanter 
som lånar ut böcker? Inte numera” och fortsätter sedan med en beskrivning av 
vad utbildningen i dag innehåller samt att bibliotekarier börjar bli mer 
attraktiva på arbetsmarknaden.44 I Göteborgsposten skrev man den 27 augusti 
2000 en artikel om att arbetsgivarna slåss om färdigutbildade 
informationsvetare. Artikel beskriver både vad en informationsvetare gör och 
att utbildningen är en av landets hetaste just nu!45 Mer artiklar av det här slaget 
kommer att på sikt verkligen förändra folks inställning till yrket, anser jag! 
Britt-Marie Häggström, ordförande i DIK-förbundet, blev intervjuad i Svenska 
Dagbladet i januari 2001 och uttryckte då en förhoppning att bibliotekariers 
löneutveckling som tidigare varit nästan lika med noll nu skulle komma att 
förbättras. Orsaken till detta var att den offentliga arbetsgivaren fått konkurrens 
om bibliotekarierna från privata arbetsgivare.46 I Borås Tidning skrev man 
redan den 2 december 1999 att det var ”Gott om jobb för blivande 
bibliotekarier” i en artikel som handlar om de blivande stora 
pensionsavgångarna och blivande stora behoven av bibliotekarier. De 
intervjuade tror här att blir det brist på bibliotekarier kommer lönerna inom 
yrket att gå upp.47

44 Arbetet, ”Mer IT än bokutlåning”, 20 augusti 2000, s.11. 
45Göteborgs-Posten, ”Eftertraktade studenter, arbetsgivarna slåss om de färdigutbildade informations-  
vetarna”, 27 augusti 2000, s.19. 
46 Svenska Dagbladet, ”Bibliotekarier på skuggsidan, men vändning kommer”, 22 januari 2001. 
47 Borås Tidning, ”Gott om jobb för blivande bibliotekarier”, 2 december 1999, s. 6. 
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Lobbyverksamhet har i många situationer visat sig vara ett väldigt effektivt 
sätt att påverka. Här hoppas jag att Biblioteksföreningens kampanj med 
inriktning på att påverka makthavare och politiker får avsedd verkan. Jag tror 
dock att det är viktigt att tänka i ännu vidare banor kring lobbyverksamhet. 
Kanske en brainstorming bland aktiva bibliotekarier kunde ge svaret hur vi 
med befintliga medel kan påverka attityderna även bland allmänheten. Kanske 
behöver vi sponsorer för detta säkert kostsamma arbete. 

Att DIK-förbundet och Biblioteksföreningen varit med och utformat 
Bibliotekslagen och nu medverkar i dess revidering ser man som en 
möjligheter till påverkan. Speciellt om de får igenom sitt krav på att 
biblioteksplaner ska upprättas i varje kommun. Detta skulle innebära att 
kommunerna har ett ansvar att se till att det totala behovet av bibliotek i 
kommunen är tillgodosett. Dessutom att det finns en professionell ledning för 
biblioteket och adekvat utbildad personal. 

En anledning, som framförts från flera håll, till att lönenivån skulle kunna 
förbättras är att det blir brist på bibliotekarier. Antingen att det blir en total 
brist på bibliotekarier eller att bibliotekarier försvinner till privata arbetsgivare 
och att det därigenom blir ett underskott av bibliotekarier inom offentlig sektor. 
Man anser att denna brist skulle fungera som en press på arbetsgivarna att 
förbättra löneläget. Om detta underskott på bibliotekarier verkligen skulle 
uppstå så är inte denna utveckling helt otrolig anser även jag. Många har under 
undersökningens gång påpekat att det kan bli ett underskott inom offentlig 
sektor om privata arbetsgivare börjar anställa bibliotekarier i högre 
utsträckning. Detta skulle alldeles säkert ha en positiv inverkan på löneläget, 
dels eftersom en brist ofta leder till löneutveckling och dels därför att löneläget 
hos privata arbetsgivare generellt är högre. 

3.2.11 Skillnader mellan storstadsområde och landsbygdsområde 
Anledningen att jag tog med Dalarna som geografisk målgrupp var för att se 
om det var någon skillnad i sättet som cheferna besvarade enkäten i ett 
storstadsområde jämfört med ett landsbygdsområde. Nu blev det förhållandevis 
få svar från Dalarna p.g.a att det inte finns så många bibliotek. Om jag ändå 
skulle våga mig på en jämförelse med de 10 svar jag fått från Dalarna kan jag 
konstatera att förhållandet kvinnor och män bland cheferna är ungefär 
desamma dvs. stark kvinnodominans. Utbildningsnivån är även i Dalarna hög 
bland cheferna men när det gäller hur lätt man haft att rekrytera vad man 
uppfattar som bra bibliotekarier finns en skillnad mot storstadsregionerna dvs. 
fler chefer i Dalarna upplever att man inte har så många sökande att välja på. 
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Det är dock ingen som anger att man får fel typ av sökande eller att man har 
svårt att rekrytera, bara att man skulle velat haft fler sökande att välja bland. 
Ingen av cheferna i Dalarna anger att man i dag anställer bibliotekarier utan 
bibliotekshögskola dvs. man håller i högre grad än i storstadsregionerna på 
detta krav och det är också färre av bibliotekarierna i Dalarna som inte har 
någon som helst bibliotekarieutbildning. Man har samma typ av förväntningar 
på ny-utbildade dvs. i första hand vill man att de ska komma med nya idéer, 
därefter att de ska kunna yrket som det ser ut hos dem. Som nummer tre i 
prioriteringsordning ska de nyutbildade bibliotekarierna tillföra IT-kunskap 
och därefter ska de kunna tillföra annan ny kunskap. Sist i prioritering kommer 
att de ska föryngra personalstyrkan. När det gäller de tre viktigaste 
kunskaperna en bibliotekarie kan ha tycker man i Dalarna att det i första hand 
är ämneskunskaper vilket skiljer sig från det totala resultatet där man ju satte 
kunskapen om hur människor fungerar främst. I Dalarna har man denna 
kunskap som nummer två i prioritet och IT-kunskaper som nummer tre. 

 När det gäller de sex viktigaste egenskaperna en bibliotekarie kan ha 
finner man vissa skillnader i hur man svarat i Dalarna jämfört med det totala 
resultatet. Man prioriterar inte lika högt förmågan att få kontakt med andra 
människor medan entusiasm får en högre prioritering här. Man prioriterar 
också lyhördhet högre här än i det totala resultatet. 

Slutligen får jag dock konstatera att skillnaderna mellan storstadsområde 
och landsbygdsområde inte är så speciellt stora om man ska dra slutsatser från 
min undersökning. 

3.2.12 Redovisning av svar från ensambibliotekarier 
Som jag tidigare nämnt var det i förväg svårt för mig att känna till hur stora 
respektive bibliotek var som jag skickade min uppsats till. Detta har inneburit 
att en del mindre bibliotek med endast en bibliotekarie har fått min enkät och 
också svarat på denna. Eftersom enkäten riktar sig till chefer inom bibliotek 
med underställda bibliotekarier så faller dessa ensambibliotekarier utanför min 
egentliga målgrupp. Jag vill ändå här redovisa svaren och tacka så mycket för 
deras bidrag. 

Det rör sig om tre enkätsvar, ett från ett folkbibliotek, ett från ett 
specialbibliotek och ett från ett universitetsbibliotek (institutionsbibliotek). Det 
är tre kvinnliga chefer i ålderspannet 51 till 60 (2 st) respektive 31 till 40 år. 
Två av dem har bibliotekshögskola och den tredje annan 
bibliotekarieutbildning. Ingen av dem har tidigare arbetat som chef men två av 
dem har bytt bibliotekstyp (folkbibliotekarien och specialbibliotekarien). 
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När det gäller deras förväntningar på nyutbildade bibliotekarier så får ”de 
ska kunna tillföra IT-kunskap” en 1:a och en 2:a, ”de ska kunna yrket som det 
ser ut hos oss” en 1:a och en 3:a samt ”de ska föryngra personalstyrkan” en 1:a 
och en 3:a. Alternativet ”de ska komma med nya idéer” får en 2:a och en 3:a. 

De tre viktigaste kunskaperna en bibliotekarie kan ha anser man vara IT-
kunskaper, kunskap om hur människor fungerar och servicekänsla i nu nämnd 
ordning. De sex viktigaste egenskaperna hos en bibliotekarie anser man vara 
servicekänsla, analytisk förmåga, att man är duktig på att samarbeta med 
kollegor, idérik, lyhörd och entusiastisk. 

När det gäller deras uppfattning om biblioteksbesökarnas inställning till 
bibliotekarieyrket så tycker specialbibliotekarien att de anser att ”det är ett 
komplicerat arbete som ställer stora krav på individen” medan 
folkbibliotekarien och universitetsbibliotekarien tycker att inställningen är 
”arbetet går ut på att låna ut böcker och prata med låntagarna”. Dessutom 
tycker folkbibliotekarien att inställningen är att ”arbetet kräver stor 
allmänbildning” medan universitetsbibliotekarien upplever inställningen ”det 
är konstigt att ett så enkelt arbete kräver högre utbildning”. 

Den bibliotekarie som uppskattas mest är ”en bussig person som ger mig 
tips på bra romaner” (folkbiblioteket), ”en snäll dam som plockar fram de 
böcker de vill ha” (universitetsbiblioteket) och ”en proffsig person som kan 
hjälpa dem hitta den information de behöver” (specialbiblioteket). 

När det gäller lönenivån tycker bibliotekarierna på folk- och 
universitetsbiblioteket att den ligger för lågt med tanke på utbildningens längd 
respektive arbetsuppgifternas innehåll. Specialbibliotekarien däremot tycker att 
hennes egen lön är bra men att lönerna ligger lågt i allmänhet! När det gäller 
orsakerna till nuvarande lönenivå ser man som främsta orsak att 
kvinnodominerat arbete alltid ger låga löner. Andra orsaker som man anger är 
svagt fackförbundsarbete, ingen legitimation behövs för att utöva yrket samt 
”vi slåss hellre mellan varandra än enat för högre löner”. Att det skrivs fler 
positiva artiklar om yrket i dagspressen tror man kommer att leda till att 
bibliotekariers arbete värderas högre. 

Eftersom det bara är fråga om tre enkätsvar vill jag inte dra några slutsatser 
av svaren eller jämföra bibliotekstypernas sätt att svara. De redovisade svaren 
får stå för sig själva och eventuella jämförelser och slutsatser får dras av 
läsaren. Man kan väl dock ändå notera att deras svar ej skiljer sig nämnvärt 
från de övriga resultaten. 
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4. SLUTANALYS 

4.1 Betydelsen av en bibliotekaries habitus 
En sak som kan påverka yrket sociala kapital i en positiv riktning har att göra 
med bibliotekariers habitus (se vidare under avsnittet ”teoretiska utgångs-
punkter”). En persons habitus avgör ju bl.a. hur denna individ handlar och 
beter sig i sociala sammanhang. Det har under undersökningens gång klart 
framkommit att både chefer, Biblioteksförening och fackförbund ser ett 
problem i att kåren är så dålig på att marknadsföra sig själva och sina bibliotek. 
Man ser detta också som ett skäl till att folk dåligt känner till vad en 
bibliotekarie egentligen har för arbetsuppgifter. Att man idag aktivt söker en 
mer utåtriktad och offensiv personlighet hos bibliotekarier när man rekryterar 
tror Joneta Belfrage på Biblioteksföreningen kan bidra till att detta förhållande 
förändras. Denna typ av person har lättare att tala för sin sak än en mer 
tillbakadragen person. Jag håller helt med Joneta Belfrage att offensiva och 
utåtriktade personer har lättare att nå ut med sitt budskap än mer tillbakadragna 
personer. Jag tycker dock inte riktigt att det framgår av min undersökning att 
det är denna personlighetstyp man söker. För att här återknyta till ett av mina 
syften med uppsatsen, nämligen att undersöka vilka egenskaper och kunskaper 
som efterfrågas hos dagens bibliotekarier, har jag genom min undersökning 
kunnat konstatera att man i första hand söker en serviceinriktad person som har 
en bra förmåga att få kontakt med människor och som också är bra på att 
samarbeta. Att ha en bra servicekänsla behöver inte innebära att man är 
utåtriktad och offensiv. Att ha lätt för att få kontakt med människor brukar 
dock innebära att man är utåtriktad men det behöver inte innebära det. Bra på 
att samarbeta kan även lite mer tillbakadragna personer vara. Att vara 
analytisk, idérik och lyhörd behöver inte heller innebära att man med 
automatik är en utåtriktad personlighet. Snarare brukar analytisk läggning och 
lyhördhet inte hänga samman med en ”outgoing personality”. Att jag tycker att 
jag kan yttra mig i denna fråga beror på, som jag nämnde i inledningen, att jag 
i botten är beteendevetare som yrkesarbetat med personalfrågor och där 
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bedömning av personligheter ingått som en del i yrket. Att man skriver i sina 
annonser att man söker en utåtriktad person tyder ju ändå på att man är 
medveten om att yrket kräver mer av denna typ av personlighet i dag. Jag tror 
också att man i alla fall lägger mer vikt vid detta i dag när man rekryterar än 
vad man kanske gjorde för ett antal år sedan. Detta är ett intryck jag fått efter 
mina intervjuer med Biblioteksföreningen, TLS, Bibliotekarieförbundet och 
Bibsam. 

Är de efterfrågade egenskaperna i samklang med yrkets utveckling? Att ha 
lätt för att få kontakt med människor tror jag absolut är i samklang med detta i 
dag utåtriktade yrke. Att vara bra på att samarbeta är säkert en fördel för 
bibliotekarier liksom för väldigt många andra yrkesgrupper. Det finns väl få 
saker som så totalt tar all energi från den egentliga verksamheten som riktiga 
samarbetsproblem. Detta är i och för sig inte bara en fråga enbart om den 
enskildes samarbetsvilja utan i hög grad en ledningsfråga. Att vara analytisk 
tror jag är en stor fördel i den här typen av yrke där det dels gäller att bena ut 
vad låntagaren egentligen behöver hjälp med/vill ha reda på och dels att söka 
sig fram till bästa sättet att hitta denna information. Idérikedom tror jag också 
kommer väl till pass när man ska söka lämpliga vägar till den efterfrågade 
informationen. Likaså är det viktigt att ha idérikedom i en organisation som 
vill utvecklas och överleva. Lyhördhet och servicekänsla låter också bra när 
det gäller att ha med människor att göra. Jag kan dock känna att detta 
sammantaget blir en ganska passiv personlighet - en person som tar emot för 
att sedan ge service. Jag skulle här önska att man kanske istället efterfrågat mer 
av ledaregenskaper, energi och entusiasm för att inte tala om humor, alltså mer 
av offensiva personliga egenskaper. Man har, i alla fall inom folkbiblioteken, 
svårt att få sökande till chefstjänster och inte undra på det när man inte alls 
efterfrågar ledaregenskaper hos bibliotekarierna. Tacka för att en person utan 
ledar-egenskaper inte vill ta på sig det säkert ganska tuffa jobbet som 
bibliotekschef. Detta måste ju vara speciellt viktigt att uppmärksamma med 
tanke på chefskårens nuvarande åldersstruktur. Snart kommer det att behövas 
många nya chefer på biblioteken. Vad är då ledaregenskaper? Helt enkelt att 
man har förmågan att kämpa utåt för sin enhets existens i konkurrens med 
andra verksamheter. Det innebär också att få de människor som man är ledare 
för att känna att arbetet är meningsfullt och givande och att man där får utlopp 
för sina talanger ock kunskaper. Jag har under min yrkesverksamhet inom 
personalområdet sett tråkiga konsekvenser av när en ledare inte har dessa 
egenskaper. Dels tråkiga konsekvenser för personen själv men också för hela 
enheten. Entusiasm hos medarbetarna är något som verkligen ger en skjuts åt 
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hela organisationen och som definitivt är en bra egenskap när det gäller att 
övertyga omvärlden om verksamhetens nödvändighet. Jag vill också slå ett slag 
för humorn, det finns väl inget lättsammare sätt att nå andra människor och att 
lösa upp besvärliga situationer än med humor och charm. Jag har i inledningen 
redogjort för att tidigare undersökningar visat på att omvärlden forfarande ser 
bibliotekarier som blyga violer som passivt sitter och läser bakom 
informationsdisken. Detta känns inte som en särskilt modern bild av en 
yrkesgrupp som i dag har ett mycket modernt IT-baserat yrke. Mer av 
offensiva personligheter i yrkeskåren tror jag skulle kunna förändra denna bild 
radikalt. 

4.2 Skillnader mellan de olika typerna av bibliotek 
För att sammanfatta de skillnader som finns mellan chefernas sätt att svara på 
frågorna med avseende på vilken bibliotekstyp de arbetar på, så kan vi 
slutligen konstatera att specialbiblioteken i vissa fall skiljer sig från de andra 
bibliotekstyperna. Katalogiseringskunskaper är inte alls bland de viktigaste 
kunskaperna på varken folk- eller universitets/högskolebibliotek. På special-
biblioteken är detta den enskilda kunskap som sätts näst främst efter IT-
kunskaper medan den kunskap som totalt anses vara den allra viktigaste inte 
kommer förrän på 5:e plats bland specialbiblioteken! Detta innebär alltså att 
cheferna på specialbiblioteken anser att det är mycket viktigare att kunna 
katalogisera än att ha en kunskap om hur människor fungerar. Kan detta ha att 
göra med att man inte har så många personliga besökare på ett specialbibliotek, 
ingen allmänhet som man behöver ge service. Man kanske bara har ett fåtal 
besökare som återkommer och som man därför lär känna och lär sig veta vad 
de vill ha för hjälp. Eller är detta ett tecken på att man har en annan inställning 
till bibliotekarieyrket som sådant? Bland de sex viktigaste egenskaperna för 
man upp noggrannhet, något som ingen av de andra bibliotekstyperna gör. Är 
det viktigare att vara noggrann på ett specialbibliotek än på andra typer av 
bibliotek eller är detta också mer en fråga om inställning till yrket? Man 
rangordnar också egenskapen analytisk högre än vad man gör inom de andra 
bibliotekstyperna. Allt detta sammantaget ger mig en bild av att man på 
specialbiblioteken hellre ser den ”klassiska” bibliotekarietypen än den nya mer 
utåtriktade person många bibliotek söker i sina anställningsannonser. I och för 
sig rankar man ju IT-kunskaperna högt så det är kanske mer av en teknisk 
bibliotekarietyp än den mera människotillvända man vill ha på sina bibliotek. 
Jag vill dock slutligen starkt betona att det naturligtvis är stora variationer i hur 
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enskilda specialbibliotek svarat och att det jag pekar på är en allmän tendens 
bland de specialbibliotek som deltagit i undersökningen. 

När det gäller krav på bibliotekshögskola för att få arbeta som bibliotekarie 
är det en skillnad mellan bibliotekstyperna som jag tidigare berört. På 
folkbiblioteken håller man på denna regel nästan totalt medan man på 
universitets- och högskolebiblioteken samt på specialbiblioteken inte håller så 
hårt på detta. Det är i detta perspektiv inte så överraskande att den 
yrkesförening många specialbibliotekarier tillhör, TLS, i sin kursverksamhet 
har en grundläggande kurs i bibliotekskunskap för dem utan 
biblioteksutbildning. TLS anser också att det borde finnas fler beteendevetare, 
informatörer, pedagoger m.fl. yrkesgrupper på dagens bibliotek, inte bara 
bibliotekarier. Nu är det ju så att många bibliotekarier har studier av detta slag 
bakom sig och i vissa fall också erfarenhet av dessa yrken förutom sin 
bibliotekarieutbildning. TLS betonar att många av deras medlemmar inte 
uppfattar sig själva som bibliotekarier trots att de har bibliotekarieuppgifter och 
att TLS som förening ej vill ha den starka kopplingen till bibliotek. 

Andra skillnader man kan se i sättet att svara är att man inom 
universitetsbibliotekssfären har en väldigt begränsad tendens att röra sig över 
till andra bibliotekstyper. 

Förutom ovanstående skillnader har bara kunnat hitta marginella sådana 
mellan bibliotekstypernas krav och önskemål på nyutbildade och erfarna 
bibliotekarier. 

4.3 Jämförelse med undersökning från Storbritannien 
I Storbritannien har gjorts en undersökning av Anne Goulding m.fl. som heter 
Supply and demand. Man undersökte först vilka personliga kvaliteter som 
bibliotekschefer i Storbritannien efterfrågade hos bibliotekarier. Därefter 
jämförde man med de personliga kvaliteter som studerande vid biblioteks-
utbildningar hade för att se om tillgång och efterfrågan stämde ihop. Man kom 
fram till att det de 888 bibliotekscheferna i Storbritannien tyckte var viktigast 
för bibliotekarier var stresstålighet, att kunna ta människor av alla de slag samt 
att vara förändringsbenägen. Man kom också fram till att detta var egenskaper 
som inte fanns i så stor utsträckning, åtminstone inte i tillräcklig utsträckning, 
bland de studerande på utbildningarna.48

Som vi kan se finns det likheter mellan hur bibliotekscheferna i 

48 Goulding, Anne, Supply and demand, Loughborough University, 1998. 
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Storbritannien och hur cheferna i min undersökning svarat. Det här med att 
kunna ”ta folk”, att kunna kommunicera med människor på ett bra sätt, att få 
en bra kontakt är viktigt både på biblioteken i Storbritannien och i Sverige. 
Däremot förekommer inte stresstålighet bland de sex viktigaste egenskaperna i 
min undersökning. I Sverige har man istället servicekänsla och samarbete med 
kollegor som viktiga egenskaper. Inte heller förändringsbenägenheten som tas 
fram som väldigt viktig i Anne Gouldings undersökning kommer bland de 
viktigaste egenskaperna i min undersökning. 

Är skillnaderna i undersökningsresultat att hänföra till att Storbritannien 
och Sverige har olika kulturer eller är den konkreta arbetssituationen 
annorlunda för bibliotekarier i Storbritannien mot den vi har i Sverige? 

4.4 Jämförelse med motsvarande svensk undersökning 
Motsvarande undersökning som den brittiska har initierats i Sverige av Lunds 
biblioteksutbildning med Birgitta Olander som ansvarig. Man har översatt 
Anne Gouldings undersökning för att se hur förhållandena är i Sverige för att 
kunna jämföra med de brittiska förhållandena. Denna undersökning var okänd 
för mig ända fram till att jag själv skulle skicka ut min enkät. Jag fick då reda 
på att man bara några veckor innan skickat ut en enkät till Sveriges 
bibliotekschefer som i vissa delar är ganska lik min och som har ett syfte som i 
vissa delar stämmer överens med mitt. Jag bestämde trots allt att ändå gå ut 
med min enkät. Dels därför att jag redan lagt ner månaders jobb på 
litteratursökning och litteraturstudier och dels därför att min enkät innehåller 
delar som Lunds inte gör och vice versa. 

Det skulle varit intressant att jämföra likheter respektive skillnader mellan 
denna undersökning och min egen. Tyvärr har jag fått konstatera att jag inte 
kunnat göra denna jämförelse då undersökningen som varit planerad att vara 
färdig i månadsskiftet februari/mars 2001 fortfarande i skrivande stund (01-04-
24) ej är klar. 

4.5 Professionaliseringsdebatten 
För att anknyta till mitt tidigare resonemang under rubrik ”Forskningsöversikt” 
(samt också till ett av mina två syften med uppsatsen) angående 
professionaliseringsdebatten så kan jag konstatera att av de där presenterade 
sätten att se på professionalism är Segerstads inställning den som känns mest 
modern och aktuell. Åtminstone skulle man önska att så var fallet. Han ansåg 
ju att professionalism växer fram i en yrkessituation präglad av reflexion, 
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självkritik och en önskan att tjäna ett högre syfte t.ex. livskvalitet, 
samhällsnytta o s v. För att kunna uppnå denna typ av yrkessituation, där det 
alltså finns tid för reflexion och resurser avsatta för att man ska kunna ägna sig 
åt framåtsyftande aktiviteter som för verksamheten och yrket vidare, krävs det 
att ett yrke har en viss status. Det krävs att det finns resurser för mer än bara 
det dagliga akuta arbetet. Med de neddragningar biblioteken fått erfara under 
en följd av år som bl.a. inneburit minskningar av personalstyrkan är risken stor 
att denna tid inte finns i tillräcklig utsträckning. Det är med detta resonemang 
alltså en risk att professionalismen inom yrket på sikt blir lidande om inte det 
finns möjlighet att avsätta tid till just reflexion och självkritik. 

Jag tror dock inte att det räcker med bara detta för att ett yrke ska ha en god 
status. Det krävs också att omvärlden har en positiv bild av yrket, t.ex. att det 
är kvalificerade arbetsuppgifter som kräver mycket av dess utövare, att det 
krävs mycket utbildning för att man ska vara tillräckligt kunnig för att få utöva 
yrket. Denna positiva bild kan utvecklas genom påverkan från flera håll, dels 
genom att varje yrkesutövaren faktiskt är kunnig och professionell i varje 
enskild situation med varje enskild låntagare/kund och här tror jag många 
yrkesutövare inom bibliotekariekåren når långt. Likaså att man håller sin 
kompetens levande genom ständig utbildning, här tror jag också att man är väl 
framme inom bibliotekariekåren. Förutom detta måste man påverka det 
allmänna medvetandet att kåren har just kvalificerad utbildning och 
kvalificerade arbetsuppgifter. Det bästa sättet att uppnå detta är genom olika 
sätt av marknadsföring av yrket. Som vi tidigare varit inne på har media och 
dagspress en otrolig genomslagskraft. Lobbyverksamhet har ju visat sig vara 
ett effektivt vapen för många grupper. Marknadsföring av utbildningen med 
betoning av dess datamässiga inriktning är jag övertygad kommer att ha en 
påverkan på sikt. Sponsorer till biblioteken är nog ingenting man inom 
biblioteksvärlden vill se, åtminstone är det mitt intryck av den allmänna 
debatten speglad av de organisationer jag intervjuat, och vi får hoppas att detta 
inte ska bli en nödvändighet utan att stat och kommun kan tillföra mer resurser 
så att biblioteket både ska kunna ha ett adekvat innehåll och en personal som 
kan livnära sig på sin lön. 
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5. SAMMANFATTNING 

Vilka förväntningar på nyutbildade bibliotekarier har våra bibliotekschefer i 
dag? Vilka egenskaper och kunskaper anser man är de viktigaste för dagens 
bibliotekarie? Är dessa efterfrågade egenskaper och kunskaper i samklang med 
yrkets utveckling? Kan man se någon skillnad mellan olika bibliotekstyper när 
det gäller hur de besvarar ovanstående frågor? Vilka är bibliotekschefer i dag 
och vad har de för bakgrund? Hur ska vi förbättra yrkets låga anseende och få 
upp lönerna? Hur bedrivs dagens professionaliseringsdebatt av olika 
biblioteks-aktörer i Sverige? 

Genom en enkätundersökning, som skickats till bibliotekschefer vid folk-, 
special-, universitets- och högskolebibliotek inom ett begränsat geografiskt 
område, har jag sökt och också fått svaret på dessa frågor. Svar har jag också 
erhållit genom att intervjua ett antal aktörer inom biblioteksområdet som 
arbetar för och har åsikter kring bibliotekarieyrket och dess framtid. 

Mina resultat har visat att de mest efterfrågade personliga egenskaperna en 
bibliotekarie kan ha i dag är servicekänsla, förmåga att få kontakt med 
människor av alla de slag och bra samarbetsförmåga. Dessutom efterfrågas 
analytiskt förmåga, idérikedom och lyhördhet. När jag jämför med en aktuell 
brittisk undersökning visar det sig att man även i Storbritannien efterfrågar 
förmågan att få kontakt med människor av alla slag men att de i övrigt 
prioriterar andra egenskaper som t.ex. stresstålighet och 
förändringsbenägenhet. Frågan är om dessa olikheter i synen på vad som är de 
viktigaste personliga egenskaperna beror på skillnader i kultur mellan 
Storbritannien och Sverige eller om den aktuella yrkessituationen för 
bibliotekarier skiljer sig länderna emellan? 
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6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

6.1 Otryckt material i uppsatsförfattarens ägo 
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7. BILAGOR 

7.1 Bilaga 1- Enkät 
 
Uppsala Universitet 
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier 
Biblioteks- och informationsvetenskap 

ENKÄT 
Denna enkät riktar sig till bibliotekschefer vid folk-, special-, universitets- och 
högskolebibliotek i Stockholm, Uppsala och Dalarna. Jag är studerande vid 
biblioteksutbildningen i Uppsala och vill i denna enkät undersöka vad man har 
för förväntningar på nyutbildade bibliotekarier ute på olika typer av bibliotek. 
Dessutom är jag intresserad av bibliotekschefers bakgrund och deras syn på 
vilka de viktigaste kunskaperna respektive egenskaperna hos en bibliotekarie 
är. Enkäten kommer, tillsammans med intervjuer, att ligga till grund för min 
Magisteruppsats. Min handledare är Marie Lennersand. Då jag tror att 
resultatet av undersökningen kan vara av intresse inte bara för studerande vid 
biblioteksutbildningarna utan också för bibliotekschefer så hoppas jag på stort 
gensvar på min enkät. För att jag ska kunna dra slutsatser av de givna svaren 
krävs en svarsfrekvens på minst 70%. Dina svar kommer att behandlas 
konfidensiellt. 

 
Skriv ut enkäten på din skrivare - fyll i den för hand och skicka till mig på 
min hemadress; 
Ylva Ingelsson, Fogdevägen 5, 128 38 Skarpnäck. 

 
 

1.  Jag är bibliotekschef på ett   Folkbibliotek 
    Universitetsbibliotek 
    Högskolebibliotek 
    Specialbibliotek 
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2.  Mitt bibliotek ligger i   Stockholm 

    Uppsala 
    Dalarna 
 

3. Mitt bibliotek heter : 
      
 

4. Jag är       Kvinna  
                      Man 
 

5. Ålder    20-30 
 31-40 

  41-50 
  51-60 
  61- 
 

6. Min högsta utbildningsbakgrund är 
 Grundskola 
 Gymnasium 
 Högskola/Universitet, linje:  
 Bibliotekshögskola 
 Äldre biblioteksutbildning 

� Forskarutbildning 
 Annan utbildning : 

 
 
 

7. Vilket arbete hade du innan du fick din nuvarande tjänst? 
 ”vanlig bibliotekarie” 
 befordrad bibliotekarie med samordnade eller arbetsledande funktion 
 annan chefstjänst 
 annan tjänst : 

 
 
 

8. Vilken typ av bibliotek arbetade du då på ?  
 Samma typ som jag arbetar på nu 
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 Annan typ av bibliotek: 
 Jag arbetade ej på bibliotek utan på : 

 
 

9. Vilket arbete hade du innan du fick din förra tjänst? 
 ”vanlig bibliotekarie” 
 befordrad bibliotekarie med samordnade eller arbetsledande funktion 
 annan chefstjänst 
 annan tjänst : 

 
10. Vilken typ av bibliotek arbetade du då på ?  

 Samma som jag arbetar på nu 
 Annan typ av bibliotek: 
 Jag arbetade ej på bibliotek utan på : 

 
11. Hur många underställda bibliotekarier har du nu?___________st 

 
 

12. Vilken utbildningsbakgrund har dessa bibliotekarier? 
 Bibliotekshögskola______st 
 Annan bibliotekarieutbildning_______st 
 Ingen bibliotekarieutbildning_______st 

 
 

13. Har du de senaste två åren haft lätt att rekrytera nya vad du uppfattar 
som bra bibliotekarier? 

 Ja, inga problem, jag får många bra sökande 
 Ja, men jag har inte så många sökande att välja bland 
 Nej, jag har för få sökande och får för lite urval att välja bland 
 Nej, det är fel typ av sökande 
 Jag har inte anställt några bibliotekarier de senaste två åren 

 
 

14. Anställer du i dag bibliotekarier utan bibliotekshögskola?  
 Ja, pga : 
 Nej, pga : 
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15. Vad förväntar du dig av nyutbildade bibliotekarier? (Om du väljer fler 

svarsalternativ så rangordna dessa i angelägenhetsgrad där 1 är viktigast) 

 De ska kunna yrket som det ser ut hos oss   
 De ska kunna tillföra IT-kunskap 
 De ska kunna tillföra annan ny kunskap: 
 De ska föryngra personalstyrkan 
 De ska komma med nya idéer, se med nya ögon på verksamheten 
 Andra förväntningar : 

 
 
 
 

16. Vad är enligt din uppfattning de 3 viktigaste kunskaper en 
bibliotekarie kan ha? (Rangordna dessa i angelägenhetsgrad där 1 är viktigast) 

 IT-kunskaper 
 Katalogiseringskunskaper 
 Indexeringskunskaper 
 Kunskap om bibliografier 
 Kunskap om hur människor fungerar 
 Ämneskunskaper 
 Andra kunskaper : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Vad är enligt din uppfattning de 6 viktigaste egenskaperna hos en 
bibliotekarie? (Rangordna dina svar i angelägenhetsgrad där 1 är viktigast) 

 Förmåga att få kontakt med andra människor 
� Lyhördhet 

 Servicekänsla 
 Noggrannhet 
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 Humoristisk 
� Analytisk 
� Energisk 
� Anpassningsbar 
� Entusiastisk 
� Ledaregenskaper 
� Pålitlig 
� Idérik 
� Duktig på att samarbeta med olika kollegor 
� Stresstålig 
� Vänlig 

 Andra egenskaper: 
 
 

18. Vilken uppfattning har du om biblioteksbesökarnas inställning till 
bibliotekarieyrket? ( Du kan välja flera svarsalternativ) 

 Det är ett komplicerat arbete som ställer stora krav på individen  
 Arbetet kräver hög utbildning 

� Arbetet kräver stor allmänbildning 
 Det är ett traditionellt serviceyrke 
 Det är ett enklare arbete som ej kräver högre utbildning 
 Arbetet går ut på att låna ut böcker och ”prata” med låntagarna 
 Det är konstigt att ett så enkelt arbete kräver högre utbildning 

� Annat: 
 

 

19. Vilken bibliotekarie uppskattar era låntagare mest - enligt din 
uppfattning?(välj endast ett alternativ) 

 En snäll dam som plockar fram de böcker de vill ha 
 En proffsig person som kan hjälpa dem hitta den information de behöver 
 En bussig person som ger mig tips på bra romaner 
 En ämneskunnig person som kan tala om vilka böcker jag bör läsa i mitt 

ämne 
 Ingen av dessa utan istället : 
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20. Vad tycker du om bibliotekariers nuvarande lönenivå? 
 Jag tycker att lönenivån är helt rätt med tanke på det arbete de utför 
 De ligger något för lågt men det tror jag vi kommer att åtgärda snart 
 De ligger för lågt med tanke på den långa utbildningen  
 De ligger för lågt med tanke på arbetsuppgifternas innehåll 
 Annat: 

 
 
 

21. Om du tycker lönerna är för låga - vad är, enligt dig, orsaken eller 
orsakerna till bibliotekariers nuvarande lönenivå? 

 Svagt fackförbundsarbete 
 Svagt arbete från biblioteksföreningen 
 Kvinnodominerat arbete ger alltid låga löner 
 Det finns/har funnits för mycket bibliotekarier vilket håller nere lönerna  

Yrket är inte lika kvalificerat som många andra högskoleyrken 
 Vi bibliotekarier har inga unika yrkeskunskaper  
 Vårt jobb kan utföras och utförs lika bra av andra yrkesgruppen 
 Det krävs ingen legitimation för att arbeta som bibliotekarie, ej heller 

någon auktorisering 
 Andra skäl: 

 
 
 
 
 

22. Vad tror du kommer att kunna leda till att bibliotekariens arbete 
uppvärderas av politiker/samhället/kommunen/staten/allmänheten? (Välj 
endast ett alternativ) 

� Det är redan så högt värderat som det bör vara 
� Offensivare fackligt arbete 
� Offensivare arbete av biblioteksföreningen 
� Att fler bibliotekarier anställs av privata arbetsgivare 
� Att fler positiva artiklar skrivs i dagspress om yrket (liknande de som 
skrevs i somras) 
� Annat: 
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Du som har varit vänlig nog att ta dig tid att besvara enkäten 
kommer att ha möjlighet att läsa den färdiga magisteruppsatsen i 
juni 2001. 

 
   Ja, jag vill gärna läsa den färdiga magisteruppsatsen 
 Nej, jag är inte intresserad av magisteruppsatsen 

 
Tack på förhand för din medverkan! 

 
 

Ylva Ingelsson 
Uppsala Universitet 
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier 
Biblioteks- och informationsvetenskap 
tel till institutionen; 018/4712292 

 
 

Min handledare under Magisteruppsatsen är Marie Lennersand. Har du frågor 
kring enkäten kan du ringa henne på tel 023-709131 eller 070-6348206 
alternativt marie.lennersand@dfr.se. Marie är anställd vid Dalarnas 
Forskningsråd och engagerad av utbildningen att vara handledare för mig och 
nio av mina kurskamrater. Du kan också ringa till mig på tel 08/6594538 om 
du har frågor kring enkäten. Vill du kontakta skolan ringer du 018/4712292. 
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7.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

• Hur arbetar ni i dag med att skapa medvetenhet hos allmänhet, 
politiker/makthavare och andra om vilka yrkeskunskaper bibliotekarier i 
dag har. Vad har ni för strategi för framtiden?  

• Hur arbetar ni med att föra ut vad nuvarande bibliotekarieutbildning 
innehåller för ämnen och ger för kunskaper. Vad har ni för strategi för att i 
framtiden fokusera på dessa frågor? 

• Vad anser ni att nu befintlig forskning - svensk och internationell - säger 
om symbolvärdet i bibliotekarierollen - dvs. hur ser den stereotypa 
bibliotekarien ut?  

• Vad gör ni för att synen på bibliotekarien ska förändras - från den syn 
som forskningen visar att allmänheten har och till en syn som mer stämmer 
med dagens verklighet? 

• Vad säger forskningen om hur allmänhet och beslutsfattare ser på 
bibliotekariernas arbetsuppgifter. 

• Auktoriserade bibliotekarier - var ligger den frågan i dag? Hur diskuterar 
ni när det gäller denna fråga i dag och i framtiden? 

• Hur ser ni på professionaliseringsdebatten. Hur förs den i dag och vad 
kan man tro om den i framtiden? 

• Vad beror nuvarande löneläge för bibliotekarier på? Är det ett lämpligt 
löneläge med tanke på arbetsuppgifter och utbildningsnivå? Är det 
skillnader i löneläge beroende av vilken typ av bibliotek man arbetar på? 

• Vad anser ni är de viktigaste kunskaper respektive egenskaper en 
bibliotekarie kan ha? 
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