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Inledning 

Sommaren 2006 rapporterade nyhetsmedierna om en ny avhandling där man 
låtit närmare 2 000 svenskar rangordna yrken efter status. Typiskt mans-
dominerade yrken hamnade i topp. Bibliotekarieyrket hamnade på 64:e plats, 
långt efter yrken som läkare, jurist och forskare, men också efter yrken som 
flygvärdinna, elektriker, snickare och frisör.1 Det är inte någon nyhet för mig 
att bibliotekarieyrket är behäftat med många negativa föreställningar, men att 
dess status hamnade efter flera yrken inom LO-kollektivet förvånade mig ändå. 
Att bibliotekarier upplever att de inte blir betraktade som professionella och 
kompetenta akademiker och kollegor till universitetspersonalen är som jag ska 
visa, en vanlig slutsats i ett flertal studier. Ett ofta förekommande klagomål jag 
hört framföras av bibliotekarier är att bibliotekets målgrupp - användarna, inte 
känner till vilka tjänster biblioteket tillhandahåller och därför inte utnyttjar de 
resurser biblioteket har ställt till förfogande på det sätt som man skulle kunna 
önska. Vad som verkligen förvånade mig att höra var att detta i hög grad också 
gällde bland gruppen forskare, som man förväntar sig vara en kvalificerad 
användargrupp, eftersom de hela tiden måste hålla sig välinformerade och upp-
daterade inom sitt ämnesområde.  

De tidskriftstunga forskningsbiblioteken går mot en utveckling där 
forskare i allt mindre utsträckning behöver besöka det fysiska biblioteket, 
eftersom mycket av tidskrifterna numera laddas ner elektroniskt direkt i den PC 
man arbetar vid. Bibliotekarien har därmed blivit än mer avpersonifierad och 
osynliggjord. Det är bara det färdiga resultatet av dennes arbete som 
presenteras på bibliotekets webbplats där bibliotekskatalog och databaser 
tillhandahålls för forskaren. Avståndet mellan forskare och bibliotekarier ökar 
då än mer. Ser forskare biblioteket enbart som en materialdepå och 
bibliotekarien som dess vaktmästare? Är forskare ens medvetna om vilka 
tjänster som biblioteket står till buds med eller ens att det är biblioteket som 

                                                 
1Den avhandling som omtalades i pressen var Ulfsdotter Eriksson, Ylva, 2006, Yrke, status och genus. En 
sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad. s 74 f. 
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står för den elektroniska informationsförsörjningen med databaser och e-
tidskrifter och vilket arbete som ligger bakom alltihop?  

Biblioteksresurserna är kostsamma för institutionerna och tar en stor del av 
den gemensamma budgeten och det är ju naturligtvis så, att universitetens för-
väntningar är att resurserna verkligen ska användas på ett optimalt sätt. En del 
av problematiken tror jag kan förklaras med att forskarna inte är tillräckligt 
informerade om den kompetens som finns på biblioteket och hur de på bästa 
sätt ska kunna utnyttja den. 

En individs yrkesval präglar hur hon bedöms och bemöts.2 Den sociala 
statusen påverkas av vilken kompetens, lön och utbildning hon har. Som 
bibliotekarie har man en lång akademisk utbildning bakom sig, men lön och 
status når inte upp till samma nivå. Bilden av bibliotekariens yrkesroll formas 
av vad man ser som besökare i biblioteket, kanske en person som stämplar 
böcker i lånedisken, en bokuppsättare bland hyllorna, och i bästa fall en 
bibliotekarie i informationsdisken som besvarar frågor. I fiktionen skildras 
bibliotekarien oftast som någon som utför enahanda, rutinbetonat arbete och 
som håller sträng uppsyn över bibliotekets besökare och tystar ner allt prat med 
ett hyschande.3 Därtill kommer stereotypa föreställningar om att bibliotekarien 
är en oattraktiv medelålders kvinna som är allt för djupt begravd bland 
bokhögarna för att orka bry sig om så världsliga saker som sitt yttre. Denna 
bild tycks vara djupt förankrad i människors medvetande, inte bara här i 
Sverige utan även internationellt, det framgår av ett flertal studier.4 Allt detta 
bidrar till att negativt påverka yrkesstatusen.  

Jag har funderat mycket på huruvida nedvärderande föreställningar om yr-
kets beskaffenhet verkligen stämmer med forskarnas uppfattning eller om det 
är ett försanthållande som lever i bibliotekariernas medvetande, men som sak-
nar reell grund. Jag är också intresserad av att undersöka vilka praktiska konse-
                                                 
2 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 24. 
3 I Magisteruppsatsen “I…am a librarian!” En undersökning av hur bibliotek och bibliotekarier skildras I 
filmer och TV-serier, från 2003, visar uppsatsförfattaren Åsa Hagman Öberg hur bibliotekarier i TV-
serier och filmer alltid sysselsätter sig med enahanda arbetsuppgifter som bokuppsättning eller att 
stämpla böcker, och hur de håller sträng uppsyn över biblioteksbesökarna. 
4 Bland svenska stereotypundersökningar är kandidatuppsatsen Snipig tant eller lärdomsgigant? : en 
genusteoretisk studie av kvinnliga och manliga bibliotekarier i skönlitteraturens värld av Anette 
Widenberg ett bra exempel. Hon har gjort kvalitativa kulturanalyser av ett antal skönlitterära texter och 
serier. Bilden som framträder är en negativ bibliotekariestereotyp som en snipig medelålders ragata som 
är oattraktiv, medan den manlige bibliotekariestereotypen, som är betydligt mer sällsynt, skildras som en 
lärdomsgigant som är omanlig, feminin och homosexuell. Även Kerstin Rydbeck har gjort en genomgång 
av stereotypen i ”Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb. Om bibliotekariestereotyper i modern 
fiktionsprosa och deras ursprung”. Rydbeck förklarar stereotypen bl. a. med att det är ett sätt att förringa 
och förlöjliga den maktposition som den oftast kvinnliga bibliotekarien trots allt besitter, i och med att 
man måste iaktta de regler som finns i biblioteket för att få service. 
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kvenser dessa attityder till bibliotekarieyrket, om de nu existerar, har för 
biblioteksanvändningen hos forskarna. Därför har jag bestämt mig för att 
undersöka hur det verkligen förhåller sig med den saken. 
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Forskningsöversikt 

Det finns mängder av forskning runt bibliotekariers status och image och pro-
fessionssträvanden. Ett stort antal artiklar och rapporter är skrivna om detta 
ämne som kanske kan upplevas som komiskt, men också nedvärderande och 
kränkande för en yrkeskår som kämpar för ökad status och respekt. Jag har valt 
att fokusera på yrkesrollen, det vill säga yrkets innehåll och kompetenskrav, 
även om det är svårt att dra en klar gräns mellan hur forskare tänker kring yr-
kets innehåll och den som utövar yrket – alltså yrkets image och stereotypa 
föreställningar om bibliotekariers personliga framtoning, eftersom begreppen 
glider in i varandra. Yrkesrollen, status, lönenivå och stereotypa föreställningar 
är kopplade till varandra och de studier jag tagit del av behandlar oftast flera av 
dessa faktorer. Jag kommer därför också att beröra studier som undersöker bil-
den av bibliotekarien som person, eftersom de tangerar attityderna till yrkes-
rollen. Då det här är ett stort forskningsfält kan min forskningsöversikt endast 
bli ett utsnitt av fältet, där jag försökt välja ut några representativa studier som 
har relevans för mitt eget arbete. 

Vissa teoretiska begrepp som förekommer i forskningsöversikten kommer 
att närmare definieras i teorikapitlet. 

Internationella studier 
Den holländske forskaren R.A.C. Bruijns utförde i början av nittiotalet en 
studie i tolv länder som kartlade vad allmänheten tror om det arbete biblio-
tekarien utför, vad de tror om bibliotekarien som person och slutligen vilken 
status de tillmäter bibliotekarieyrket.5 Respondenterna fick bland annat 
rangordna ett antal yrken efter hur hög status de ansåg att yrket hade. De fick 
också svara på vad de tror att bibliotekarieyrket innebär. Svaren visade att 
bibliotekarieyrket sågs som oattraktivt och till största delen bestående av 
rutinjobb. Yrket beskrevs också som rogivande eller avkopplande. Generellt 
                                                 
5 Bruijns, R.A.C. 1992, Status and the Image of the Librarian. Report of a sample survey carried out in 
twelwe countries. 
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hade forskningsbibliotekarier högre status än folkbibliotekarier. Vidare sågs 
bibliotekarieyrket som konservativt, omodernt och bibliotekarien ansågs vara 
en trist figur som var humorlös och helt ointresserad av fysiska aktiviteter som 
sport. Dessutom påtalades att resultaten inte förändrats sedan en liknande 
studie genomförts 20 år tidigare, vilket tyder på att knappast någonting har 
hänt med attityden till yrket. Bruijns pekar också på att de negativa attityderna 
var mer utbredda bland yngre människor och menar därför att nästa generations 
bibliotekarier har små möjligheter att förbättra statusen. Ett anmärkningsvärt 
resultat var också att de lägsta värdena för image och status uppmättes i de 
länder där man ihärdigt arbetat för professionalisering av bibliotekarieyrket 
(till exempel i England), vilket tydde på att det arbetet varit resultatlöst och att 
framtiden därför såg dyster ut ur professionaliseringssynpunkt.6  

IFLA-rapporten The Image of the Library and Information Profession. 
How we see ourselves: An Investigation av Hans Prins och Wilco de Gier tar 
upp problemet med hur låg status för yrket leder till att bibliotekarierna själva 
får låg självkänsla och nästan skäms för sitt yrkesval och att det faktiskt för-
svårar rekrytering till yrket.7 Författarna har genomfört en omfattande inter-
nationell enkätstudie samt djupintervjuer med bibliotekarier om vad de själva 
anser om sin yrkesroll och sin yrkesimage. Författarna drar slutsatsen att den 
låga statusen beror på att människor inte kan skilja mellan bibliotekarier och 
annan personal som arbetar i biblioteket och att de har en diffus uppfattning om 
vad bibliotekariens arbetsuppgifter består av. Vidare kommer de fram till att 
allmänheten inte har en aning om vad biblioteket kan stå till tjänst med och 
vilken service man kan få på biblioteket. Viktigt är också att när beslutsmakten 
inte har någon aning om vad som pågår på biblioteken, påverkar det också re-
surser som bokanslag och löner samt bibliotekariernas status som kollegor på 
akademisk nivå.8 Att dessa åsikter lever vidare och inte förändras beror enligt 
författarna till stor del på utbildningen. De menar att den rådande bilden av 
yrket lockar till sig fel sorts studenter, ofta studenter som väljer utbildningen i 
andra eller tredje hand och som associerar yrket med kärlek till böcker och 
läsande. Detta resulterar på sikt såväl i en sämre utbildningskvalitet som att 
man får andra klassens bibliotekarier. En annan orsak är att utbildningen lägger 
allt för stor vikt vid klassiska bibliotekarieuppgifter som katalogisering, istället 

                                                 
6 Bruijns, 1992, s 45 ff. 
7 Prins, Hans & de Gier, Wilco, 1995. The Image of the Library and Information Profession. How we see 
ourselves: An Investigation. s 9. 
8 Prins & de Gier, 1995, s 59 f. 
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för att lägga mer vikt vid färdigheter i kommunikation och service.9 För att 
komma till rätta med detta måste utbildningarna radikalt förändras, menar för-
fattarna.  

De båda engelska organisationerna Research Informations Network, RIN, 
och Cconsortium of Research Libraries, CURL, har under våren 2007 låtit 
publicera rapporten Researchers’ Use of Academic Libraries and their Services 
A report commissioned by the Research Information Network and the 
Consortium of Research Libraries, där man låtit 2 250 brittiska forskare och 
300 bibliotekarier besvara hur de använder biblioteksresurser, hur de ser på 
bibliotekens roll och vad de tror om framtiden för de akademiska biblioteken. 
Resultaten visar bland annat på att forskarna tycker att biblioteken arbetar 
effektivt, men att de inte alltid är medvetna om att biblioteken står bakom de 
virtuella tjänsterna. De konstaterar också att biblioteksbesöken minskar medan 
de virtuella tjänsterna ökar allt mer. Utöver detta har forskarna egna nätverk 
som fungerar som forum där de utbyter forskningsrön. Detta leder till att 
många forskare går miste om information som skulle kunna vara användbar för 
dem, därför att de inte längre har motivation nog för att leta rätt på material 
som finns i bokform eller som papperstidskrift. Rapportens författare drar 
slutsatsen att forskningsbiblioteken måste profilera och marknadsföra sig mer 
gentemot forskarsamhället, för att bättre kunna tillgodose forskares behov.10

Christine L. Williams har i artikeln ”The Glass Escalator: Hidden Advan-
tages for Men in ’Female´ Professions” skrivit om hur män i kvinnliga yrken 
vinner betydande fördelar som inte är deras kvinnliga kollegor förunnade. De 
åker bildligt talat upp i en glashiss i karriären, medan kvinnor upplever att de 
istället slår i ett osynligt glastak. I den akademiska världen är professorer 
betydligt mer benägna att möta manliga bibliotekarier på en kollegial och 
vänskaplig nivå än vad de bemöter kvinnliga bibliotekarier.11

Svenska undersökningar 
I avhandlingen Yrke, status och genus. En sociologisk studie om yrken på en 
segregerad arbetsmarknad beskriver Ylva Ulfsdotter Eriksson hur man till-

                                                 
9 Prins & de Gier, 1995, s 22, s 60 f. 
10 Researchers’ Use of Academic Libraries and their Services A report commissioned by the Research 
Information Network and the Consortium of Research Libraries, 2007, s 2 ff, s 70. 
11 Williams Christine L, 1992, ”The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in `Female´ 
Professions”,  s 253-267. 
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mäter olika yrken status och rangordning.12 I en undersökning har 2 000 per-
soner fått ranka vilken status de tillmäter 100 svenska yrken. Ulfsdotter 
Eriksson har också tittat på yrken i förhållande till genus. Yrken är i sig 
könlösa och tillskrivs kön först när man ser vilket kön som dominerar inom 
yrket. Då börjar yrket beskrivas med egenskaper som är kopplade till ett 
bestämt kön. Därmed blir ett yrke klassat som manligt eller kvinnligt.13 Inte 
oväntat är det typiskt manliga yrken som ger högst status. Överst på listan 
återfinns yrken som ambassadör, läkare, domare, professor och advokat. 
Längre ner på listan kommer mer kvinnodominerade yrken. Bibliotekariekåren 
som till 72 procent består av kvinnlig arbetskraft får därmed en lägre status. 
Som jag tidigare nämnt hamnar det på 64:e plats i Ulfsdotter Erikssons 
undersökning. Forskare å andra sidan är ett mansdominerat yrke och har också 
en betydligt högre status. 61 procent av forskarkåren är män och i Ulfsdotter 
Erikssons rankning hamnar forskaryrket på åttonde plats.14  

Barbro Thomas konstaterar i artikeln ”Status efter lön och kön” att 
arbetslivet är uppdelat i en manlig och en kvinnlig sektor.15 Manliga yrken 
återfinns inom industri, teknik, ekonomi och administration, medan de 
kvinnliga yrkena oftast är inom den offentliga sektorn, vård, service och 
renhållning. Lönesättningen för dessa yrken är också könsbunden, slår Thomas 
fast och pekar på att det är ett faktum att det finns ett samband mellan lön och 
status och mellan status och kön. Mäns yrken har den högsta lönen och därmed 
den högre statusen. Men, säger hon också, det finns en värdeskala som går på 
andra hållet där manschettyrken värderas högre än arbetare. Hon menar att 
bibliotekarier har högre status än byggnadsarbetare, även om de senare tjänar 
mer pengar. Det senare motsägs dock av Ulfsdotter Erikssons yrkesrankning, 
där byggnadsarbetare rankades högre än bibliotekarier.16 Man kan därför fråga 
sig om manschettyrkenas högre status faktiskt är en företeelse som är på väg att 
försvinna? Att bibliotekarier inte har någon högre status bland akademiker slår 
i alla fall Thomas fast. Hon förklarar detta med att yrken som betraktas som 
kall sällan får hög status. De flesta kallyrken är kvinnliga, även om det också 
finns manliga sådana. De tidiga folkbibliotekarierna var ofta kvinnor som inte 
behövde arbetet för pengarna, utan gjorde det för att ha en meningsfull 
sysselsättning, en hobby eller en bisyssla. Att detta är den enda förklaringen till 

                                                 
12 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 24 f. 
13 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 29 f. 
14 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 74 f. 
15 Thomas, Barbro, 1991, ”Status efter lön och kön”. s 135. 
16 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 75. 
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yrkets låga status anser dock inte Thomas. Hon ser en rad ytterligare faktorer: 
att bibliotekarierna själva har svårt att definiera sitt yrke, att arbetsmarknaden 
är begränsad till den offentliga sektorn, att det är svårt att få allmänheten att 
förstå yrkets karaktär, eftersom den delen som syns utåt ofta är av rutinmässig 
karaktär.17

Sociologen Paula Berntsson har i artikeln ”Att osynliggöra kvinnors yrkes-
kompetens. Om staten och förskollärarna”, undersökt hur förskolelärarnas kun-
skap värdediskrimineras. Hon menar att yrken där kvinnor dominerar får sina 
kunskaper systematiskt undervärderade och osynliggjorda, vilket leder till att 
könsskillnaderna på arbetsmarknaden består.18 Ju fler kvinnor som finns i ett 
yrke desto mer drar det ner medellönen i yrket. Berntsson skriver:  

På arbetsmarknaden råder också en fördelningsdiskriminering; kvinnor och män fördelas i 
olika yrken och sektorer vilka ger olika löne-, utvecklings- och karriärmöjligheter (till 
männens fördel) samt en värdemässig diskriminering; kvinnors arbete och kvalifikationer 
värderas lägre på grund av att de innehas av kvinnor, inte på grund av att 
kvalifikationerna är lägre. Jämställdhetslagen omfattar inte dessa två senare former av 
diskriminering, varför könslöneskillnaderna kan bestå.19

Hur ser forskares vardagliga informationsanvändning ut? I Bibsam-rapporten 
Unga forskares behov av informationssökning och IT-stöd beskriver informa-
tionschefen vid Karolinska Institutets universitetsbibliotek, KIB, Lotta 
Haglund, hur bibliotekarier vid tre universitet, däribland Karolinska Institutet, 
KI, observerade åtta unga forskares informationssökningsbeteende. Via 
deltagande observationer följde man dem under deras vardagliga informations-
sökning. Resultaten visade bland annat att forskarna beter sig i liten grad som 
bibliotekarier skulle önska. Det saknas en aktivt fungerande relation till biblio-
teket. Många tycker heller inte att de behöver kurser i informationssökning, 
utan är nöjda med den information de själva får fram. Den främsta källan de 
använder för sin informationssökning är sökmotorn Google och deras sök-
ningar sker många gånger på måfå. De avstår också oftast från att skaffa fram 
material som inte finns tillgängligt elektroniskt. Det framgår också att man inte 
heller använder bibliotekets webbplats som ingång för sin informationssökning 
i någon större utsträckning. De kontaktbibliotekarier som finns utnyttjas inte. 
Vidare framkom att det är tydligt att forskarna inte har någon aning om vad 

                                                 
17 Thomas, 1991, s 142 f. 
18 Berntsson, Paula, 2000, ”Att osynliggöra kvinnors yrkeskompetens. Om staten och förskollärarna” s 
121 ff. 
19 Berntsson, 2000, s 115. 
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bibliotekariens kompetens består i och vad denne kan tillföra, men om en 
bibliotekarie fanns till hands och visade på tricks och knep för förbättrad 
sökning tog forskarna snabbt till sig denna kunskap. En viktig slutsats som man 
därför dragit av undersökningen, är att bibliotekarierna behöver finnas där 
forskarna finns.20 Som en följd av undersökningen provar man nu på KIB att 
placera ut bibliotekarier hos forskarna på vissa institutioner. Resultaten har i 
skrivande stund inte avslutats eller utvärderats, men enligt vad jag fått höra 
från bibliotekarier på KIB verkar försöket falla väl ut.  

Magisteruppsatser 
Det finns ett antal magisteruppsatser som också tar upp professionaliserings-
perspektiv på bibliotekarieyrket. Jag presenterar här ett urval. Professionsteori, 
status och genusorienterad professionsteori presenteras närmare i nästa kapitel. 

Professionsteoretiska magisteruppsatser 
Annette Carlsson och Sofia Nordell skrev 2004 uppsatsen Bibliotekarie på 
2000-talet. En studie av bibliotekariens förändrade yrkesroll och profession-
alism. I uppsatsen har de gjort kvalitativa textanalyser av det som skrivits om 
bibliotekarier under de senaste åren, utifrån ett professionsteoriskt perspektiv. 
De drar slutsatsen att bibliotekarieyrket är på god väg mot professionell status 
men inte riktigt har nått ända fram. De ifrågasätter om bibliotekarie är den mest 
passande yrkestiteln för framtiden. Namnet kan vara en belastning när man 
söker arbete inom det privata näringslivet. Dessutom påpekar de att titeln 
bibliotekarie passar dåligt eftersom yrkesutbildningen sedan drygt ett decen-
nium är avskaffad. 21

Anna Stoorhöök har i uppsatsen ”Det börjar bli problem att hitta offen-
siva, kreativa bibliotekarier” En professionsteorietisk studie av svenska 
Kommunförbundets bibliotekarieskildringar, gjort en professionsteoretisk 
studie av svenska kommunförbundets bibliotekarieskildringar.22 Hon har tittat 
på hur tre av förbundets tidskrifter skildrar yrkets professionssträvanden och 
har då kunnat spåra två typer av bibliotekarieskildringar. Här finns för det för-
sta en typ som skildrar en kompetent bibliotekarie som är eftersökt av såväl 

                                                 
20 Haglund, Lotta, 2006, Unga forskares behov av informationssökning och IT-stöd s 1, s 8 ff. 
21 Carlsson, Annette, & Nordell, Sofia, 2004, Bibliotekarie på 2000-talet. En studie av bibliotekariens 
förändrade yrkesroll och professionalism. 
22 Storhöök, Anna, 2004, ”Det börjar bli problem med att hitta offensiva, kreativa bibliotekarier” En 
professionsteoretisk studie av Svenska Kommunförbundets bibliotekarieskildringar. 
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kommuner som näringsliv. En andra bild är den av bibliotekarien som en äldre 
person som har svårt att hänga med i utvecklingen och som inte lyckas hålla 
isär privatliv och yrkesliv.23 Utbildningen i biblioteks- och informations-
vetenskap beskrivs också tudelat: dels som en attraktiv utbildning som är efter-
frågad på arbetsmarknaden, men också som en utbildning som saknar yrkes-
inriktad förankring och som leder till att de nyutexaminerade bibliotekarierna 
inte lever upp till arbetsgivarens förväntningar.24

Anders Gullin har i sin magisteruppsats Bibliotekarien och professionen. 
En komparativ studie av DIK-forum och Biblioteksbladet 1990-2000 tittat på 
professionen som den skildras i den fackliga tidskriften DIK-forum och 
intresseorganisationen Svensk Biblioteksförenings (tidigare Sveriges Allmänna 
biblioteksförening) tidskrift Biblioteksbladet.25 I sin diskussion funderar han 
över yrkets möjliga status som profession. Han pekar bland annat på att använ-
darna tar för givet att informationen ska gå att finna på ett enkelt sätt tack vare 
katalogisering, klassificering och indexering. De förstår dock inte vilket arbete 
som ligger bakom denna för dem så självklara sak. Gullin vill ha en 
tyngdpunkt på just dessa färdigheter i utbildningen eftersom han ser det som 
den professionella kärnan i yrket.26  

Magisteruppsatser om bibliotekariens status och image 
Magdalena Håkansson har i sin magisteruppsats gjort en studie av olika grup-
pers bilder av bibliotekarien genom att be dem rita den bild de har av biblio-
tekarien. I uppsatsen Vem är egentligen bibliotekarien? En dammig bokmal 
eller en informationsexpert?, undersöker hon främst de stereotyper som omger 
yrket. Bland annat har hon låtit forskare rita sin bild av bibliotekarien och en 
karakteristisk bild som då framträdde var den av bibliotekariepolisen, som 
hotar med böter och indragna lånekort om man inte snabbt lämnar tillbaka 
böckerna. Sammantaget visar hennes arbete att bibliotekarierna ofta bedöms 
enligt den stererotypa mallen – en kvinnlig bibliotekarie som ständigt sitter 
med näsan i en bok.27  

Magdalena Göransson och Annika Jarnbjer har i uppsatsen Fokus på folk-
bibliotekarien – ett arbetslivsperspektiv tittat närmare på hur folkbiblio-

                                                 
23 Stoorhöök, 2004, s 50 ff. 
24 Stoorhöök, 2004, s 62 ff. 
25 Gullin, Anders, 2006, Bibliotekarien och professionen. En komparativ studie av DIK-forum och 
Biblioteksbladet 1990-2000. 
26 Gullin, 2006, s 36 f. 
27 Håkansson, Magdalena, 2003. Vem är egentligen bibliotekarien? En dammig bokmal eller en 
informationsexpert? En explorativ undersökning om olika gruppers bild av bibliotekarien. s 37 ff. 
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tekariers image ser ut.28 De har intresserat sig för bilden av folkbibliotekarien, 
hur man ser på arbetsuppgifter, status och om man kan bedöma det som en 
profession. De har intervjuat bibliotekarier, kulturpolitiker och användare. De 
kommer till slutsatsen att bibliotekariens sysslor är många och i stort sett 
osynliga för användaren. Också yrkets status är låg jämfört med andra 
universitetsutbildningar. Bilden av yrket varierade mellan den introverta 
bibliotekarien, till en mer serviceorienterad bibliotekarie. Slutligen definierar 
uppsatsförfattarna bibliotekarieyrket som en profession.29

I magisteruppsatsen Kompetens som lockbete. En studie i lokala och cen-
trala biblioteksföreträdares syn på marknadsföring av bibliotekarie-
kompetensen gentemot lokala politiker, visar författarna Ingela Agert och 
Henrik Tegström på att det från bibliotekshåll finns en ovilja att marknadsföra 
sig gentemot lokala politiker, men också en osäkerhet kring vad den kompet-
ensen som ska marknadsföras egentligen består i. Lokala företrädare är mer 
negativa till marknadsföring än vad centrala företrädare är. En viktig slutsats 
som författarna drar är att man måste ta fram en kompetensbeskrivning som 
bibliotekarierna själva kan utgå ifrån, när de ska definiera den egna kompe-
tensen.30  

Magisteruppsats om bibliotekarierollen ur genusperspektiv 
Johanna Olander har i sin uppsats Synlig eller osynlig? En genusteoretiskt stu-
die av bibliotekarierepresentationen i pressen undersökt den bild dagspressen 
ger av bibliotekarier ur ett genusteoretiskt perspektiv. Hon ser att bibliotekarier 
är sällan förekommande i pressen och hänvisar det till en allmän under-
representation av kvinnor i dagspress. Hon finner att genusordningen är över-
ordnad i bibliotekarieskildringar men säger också att den manlige biblio-
tekarien är marginaliserad, vilket hon tror hör ihop med att han anses som 
feminiserad. Materialet är inte entydigt. Vissa artiklar skildrar bibliotekarien 
som osynliggjord medan andra skildrar bibliotekariers positiva anda och aktiva 
samhällsengagemang. Till sist tillbakavisar hon bibliotekariestereotypen som 
hemmahörande i fiktionen, den återfinns inte i dagspressen.31

                                                 
28 Göransson. Magdalena & Jarnbjer, Annika, 2001. Fokus på folkbibliotekarien – ett 
arbetslivsperspektiv. 
29 Göransson & Jarnbjer, 2001, s 74. 
30 Agert, Ingela & Tegström, Henrik, 1999, Kompetens som lockbete. En studie i lokala och centrala 
biblioteksföreträdares syn på marknadsföring av bibliotekariekompetensen gentemot lokala politiker.  
31 Olander, Johanna, 2003, Synlig eller osynlig? En genusteoretiskt studie av bibliotekariere-
presentationen i pressen.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Om man som i den här studien undersöker en yrkesgrupps sociala status, är 
professionaliseringsteori användbart som analytiskt verktyg. Profession är 
något som skiljer sig från termen yrke. Yrke ska i den här uppsatsen förstås 
som alla slag av avlönade sysselsättningar.  
Jag kommer här att ge en presentation av professionaliseringsteori ur olika 
vinklar. Först följer en allmän genomgång av professionaliseringsteori. Det 
finns många teoretiker på området och många av dessa beskriver 
professionalisering utifrån en yrkesgrupps professionaliseringssträvanden, 
vilket inte riktigt är den här uppsatsens fokus. Jag har istället valt att 
koncentrera mig på att ge en mer allmän beskrivning av begreppet 
professionalisering.32

Därefter kommer ett genusperspektiv på professionalisering, eftersom det 
är vad jag kommer att tillämpa på mitt material. Som jag kommer att visa finns 
det svårigheter med professionaliseringsteorin om man betraktar den ur 
genusperspektiv. Slutligen har jag också tagit med begreppet status, eftersom 
det har en central plats i föreliggande arbete. 

Professionaliseringsteori  
Äldre professionaliseringsforskning har mest ägnat sig åt att definiera vilka 
yrken som är professioner genom att studera deras innehåll, medan senare pro-
fessionaliseringsteoretiker mer intresserat sig för den sociala och politiska 
kamp som yrkesgruppen fört i syfte att få professionell status.33 Jag kommer 
här framför allt att presentera några särdrag ur de yngre teorierna.  

Det var under 1800-talet man först började tala om professionalisering i 
samband med industrialismen, då arbetet blev en sfär som var avskild från hus-

                                                 
32 Exempel på centrala professionalieringsteoretiker är exempelvis. sociologerna Talcott Parsons och 
Andrew Abbott.  
33 Florin, Christina, 1987, Kampen om katedern. Feminiserings och professionaliseringsprocessen inom 
den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. s 73. 
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hållen.34 Det blev då allt viktigare för de olika yrkesorganisationerna att organi-
sera sig fackligt och att söka efter exklusivitet inom sitt område. Professionali-
sering har två huvudsakliga dimensioner, dels de fackliga strävandena efter 
mer materiella vinster såsom högre lön och andra förmåner, dels professionell 
legitimering som eftersträvar exklusivitet och kunskapskontroll.35  

Det finns flera anledningar till att man eftersträvar professionaliserings-
status, till exempel att man vill ha respekt för sitt kunnande, yrkesmonopol, 
höjd lön, höjd kompetens, höjt inflytande i samhället, monopolisering av sitt 
verksamhetsområde och skapande av en kåranda inom professionen.36 Biblio-
tekarieyrket hör till de yrkesgrupper som under flera decennier strävat efter 
status som profession, men är knappast ensamt om denna strävan. Ofta är det 
typiska kvinnoyrken som kämpar för ökad professionaliseringsstatus, dit till 
exempel lärare, sjuksköterskor och socionomer kan räknas. Många kommer 
aldrig att uppnå professionell status, eftersom organisationerna blir alltmer 
komplexa och det minskar friheten i yrket. Dessutom uppfyller få yrken kravet 
på vetenskaplighet. Om vokabulären inom yrket är liten eller vetenskapligheten 
består endast av en liten uppsättning regler, är detta inte tillräckligt för att nå 
professionell status.37  

Pedagogen Staffan Selander menar med begreppet professionalisering en 
”yrkesgrupps strävan att uppnå exklusiva samhälleliga fördelar och tolknings-
företräde inom sitt speciella kunskapsområde”. Enligt Selander kan man defini-
era en profession med en rad egenskaper, som till exempel unik och svår-
åtkomlig kompetens, kontroll över akademisk grundforskning inom området 
eller som position och status inom maktsfären. Selander betonar att det gäller 
att veta vilka av dessa kriterier man avser när man strävar efter professionali-
sering.38

Selander skiljer mellan två olika typer av professionella strävanden. Det 
ena är begreppet professionalisering, som han menar är när en yrkesgrupp strä-
var efter social status och kontroll över ett kunskaps- och verksamhetsområde, 
det som mynnar ut i utbildning, examina och legitimering och liknande. Det 
andra är begreppet förvetenskapligande av yrken som enligt Selander innebär 
dels att formaliserad kunskap spelar en viktig roll i det högindustrialiserade 
                                                 
34 Milton, Lena, 2001, Folkhemmets barnmorskor. Den svenska barnmorskekårens professionalisering 
under mellan- och efterkrigstid. s 28 f. 
35 Thorstendahl, Rolf, 1997,  ”Professionell och facklig strategi”, s 40. 
36 Westerlund, Uno, 1988, Kunskapstriangeln. Ett fackligt perspektiv på professionalisering, polarisering 
och utbildning i kunskapssamhället. s 10. 
37 Westerlund, 1988, s 12 f. 
38 Selander, Staffan, 1989, ”Förvetenskapligande av yrken och professionaliseringsstrategier”. s 111. 
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samhället, dels att en yrkesgrupp strävar efter kontroll över kunskaps-
produktionen inom sitt område i syfte att få legitimitet. Han menar att en yrkes-
grupp kan besitta det ena och ändå sträva efter det andra.39 I denna uppsats 
kommer tyngdpunkten att ligga framför allt på Selanders professionaliserings-
begrepp och jag kommer alltså att undersöka status och kontroll över 
verksamhetsområdet, snarare än förvetenskapligandet.  

En annan viktig aspekt av professionaliseringsbegreppet är det begrepp 
som sociologen Frank Parkin har utvecklat, nämligen begreppet closure. I stora 
drag innebär det att en yrkesgrupp försöker inhägna sin kunskap. Genom 
kunskapskontroll och legitimering utestänger den andra grupper från sitt om-
råde. Detta kallar Parkin exclusion. Den utestängda gruppen kan då svara med 
det som Parkin kallar usurpation. Det innebär att de försöker tränga in i den 
privilegierade gruppens område och få ta del av dess privilegier. 40  

Det finns också en del forskning om bibliotekarieryrkets professionella 
strävanden. Om detta skriver jag i det kommande bakgrundskapitlet, där jag 
också redogör för bibliotekarieyrkets historia. 

Professionaliseringsteori ur genusperspektiv  
Jag har nu gått igenom några karaktäristiska drag inom professionsteori. De 
traditionella professionerna är alla mansdominerade yrken som läkare, advokat 
och präst. Samtliga dessa yrken fick sin professionella status i en tid då inga, 
eller i alla fall ytterst få kvinnor var yrkesverksamma. När jag nu ska 
undersöka ett kvinnodominerat yrke som bibliotekarie, behöver jag därför ha 
med ytterligare en dimension, nämligen kön. Med ett genusperspektiv ansluter 
jag mig till uppfattningen att kön är en historisk och kulturell konstruktion. 
Sociala skillnader mellan könen skapas och upprätthålls av en könsordning. 
Denna ordning kan användas som ett verktyg för att analysera sociala 
skillnader mellan könen.41 Att tillämpa genusperspektiv på professionsteori 
anser jag är helt nödvändigt när man som här studerar ett traditionellt 
kvinnodominerat yrke, som ju bibliotekarieyrket är.  

Traditionella professionsteorier har inte tagit hänsyn till att arbets-
marknaden faktiskt är könssegregerad. Det har visat sig vara svårt att tillämpa 
dessa teorier på yrken som varit kvinnodominerade, därför att de helt enkelt 

                                                 
39 Selander, 1989, s 116. 
40 Parkin, Frank, 1981, Marxism and class theory: a bourgeois critique. s 44 ff. 
41 Florin & Johansson, 1993, "Där de härliga lagrarna gro-" : kultur, klass och kön i det svenska 
läroverket 1850-1914.  
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inte uppfyller de kriterier som ställs på en profession. Det har på senare år 
kommit ett antal studier som problematiserar detta.42 Är det yrkena det är fel 
på, eller är det professionskriterierna som är orimliga? 

Professionaliseringsteori har uppstått genom att definiera manliga yrkens 
standarder. Det visar bland annat Lena Milton på i sin avhandling om barn-
morskeyrket. Milton pekar på att under den period när professionerna uppstod, 
var kvinnan utestängd från det offentliga rummet och hänvisad till hemmet. 
Föreställningen om att kvinnan inte var kompetent nog för att inneha ett arbete 
växte fram.43 Milton menar att det framför allt är angloamerikanska marknads-
styrda förhållanden som avgjort vad som ska definiera en profession och att det 
därför är svårt att tillämpa dessa kriterier på svenska förhållanden, som ju har 
en stor offentlig sektor. Denna snäva definition av professionsbegreppet drab-
bar i synnerhet kvinnoyrken, då kvinnor har ansetts vara såväl mindre själv-
ständiga som i avsaknad av initiativkraft. Dessutom finns en föreställning om 
att kvinnans främsta prioritet är plikten gentemot familjen och om hon gör 
karriär anses hon svika sitt kön. En kvinnlig karriärist ses som en rymling från 
hem och barn än idag, medan en manlig karriärist förutsätts ha en hustru som 
ställer upp med den så kallade ”marktjänsten”. 44

Sociologen Anne Witz har visat att begreppet closure också kan vara 
användbart för att påvisa hur män utestänger kvinnor från professionell status. 
Historiskt har det skett genom att hindra dem från tillgång till utbildning och 
till att släppa in dem i de manliga professionerna. Professionerna är med andra 
ord uppbyggda kring manliga klasstrukturer. Det är välbeställda män som har 
skapat professionerna, för sig själva och i syfte att utestänga icke önskvärda 
grupper, också kvinnor.45 Witz menar också att semiprofessioner existerar just 
på grund av att de som arbetar i dem inte är män.46 Om män hade dominerat 
inom semiprofessioner, hade de med största sannolikhet också varit fullvärdiga 
professioner.  

Christina Florin menar att social closure har varit en strategi för manliga 
professioner att utestänga kvinnliga semiprofessioner. Detta kan illustreras 
med förhållandet mellan läkarprofessionen som är traditionellt manlig och 
sjuksköterskor som ses som en kvinnlig semiprofession.47 Hon har också pekat 
                                                 
42 Exempel på sådana studier är Florin, 1987, Milton, 2001, och Emanuelsson, Agneta, Pionjärer i vitt. 
Professionella och fackliga strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851- 1939. 
43 Milton, 2001, s 29. 
44 Milton, 2001, s 30, s 32. 
45 Witz, Anne, 1992, Professions and Patriarchy, s 39f, s 43 ff. 
46 Witz, 1992, s 60 
47 Florin, 1987, s 76. 
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på att professionaliseringsbegreppet är liktydigt med den manliga identiteten.48 
Man kan därför ifrågasätta om det överhuvudtaget är intressant att sträva efter 
professionaliseringsstatus om man utgår från den etablerade normen. Varför 
ska man sträva efter patriarkala värderingar som uppstod långt innan kvinnor 
ens hade tillträde till högre utbildning?49  

Status 
När man talar om social status menar man ofta begreppet prestige. Ulfsdotter 
Eriksson menar att prestige i yrkessammanhang är hur vi uppfattar yrken på en 
känslomässig nivå.50 Yrkesstatus är ett begrepp som är besläktat med profe-
ssionsbegreppet. Ulfsdotter Eriksson menar att det är ett komplext begrepp i 
och med att det är både en vardaglig term och ett vetenskapligt begrepp. I 
Nationalencyklopedin står följande att läsa om begreppet status:  

…inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp, eller gruppens ställning 
i samhället. […] Status kan vara tillskriven, dvs. bero på börd, kön, ålder, etnicitet, ras 
e.d., eller förvärvad, dvs. ett resultat av utbildning, yrke eller talang.51  

Yrkesstatus definieras i Ulfsdotter Erikssons avhandling som föreställningar 
om yrkens beskaffenhet, till exempel kompetens, utbildningskrav, arbetsvillkor 
och prestige, speglat genom individens perspektiv. Samtidigt är individen styrd 
av de sociala värderingar som florerar i samhället. Status kan innefatta objek-
tiva fakta som lön och utbildningsnivå, men också känslomässiga och subjek-
tiva bedömningar, som påverkats dels av den kunskap vi har och av intryck 
från omvärlden från till exempel TV, tidningar och vänner.52 Bruijns menar att 
status kan bedömas efter olika mallar i olika samhällen. I ett samhälle är utbild-
ningsnivån det som avgör, medan i ett annat samhälle är det sociala faktorer 
som väger tyngst.53

                                                 
48 Florin, 1994, ”Kön och professionalisering”, s 278. 
49 Milton, 2001, s 29 ff. 
50 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 23 ff. 
51 Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=fa
lse&t_word=status&btn_search=S%F6k+i+NE ”Status”, Sidan besökt 061212 
52 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 25 f. 
53 Bruijns, 1992, s 1. 
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Yrkesstatus och kön 
Det finns enligt Ulfsdotter Eriksson många studier som visar att kvinnors 
arbetsinsatser värderas lägre än mäns. För kvinnoyrken ställs högre krav på 
kompetens och arbetskvalitet än för mansdominerade yrken.54 När man som i 
den här studien ber en grupp ta ställning till ett yrkes status, ber man dem om 
en subjektiv bedömning som färgar deras beskrivning av yrket. Det kan vara 
till exempel utbildningsgrad och lönenivå, som ju säger något om individens 
livsstil, men det är också föreställningar om vilket kön som innehar arbetet. 
Yrket beskrivs då utifrån termer som förknippas med det aktuella könet. Det 
gäller alltså inte bara hur många män och kvinnor som finns inom yrket, utan 
också hur värderingar och beskrivningar om yrket präglas av könsstereotypa 
föreställningar.55

                                                 
54 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 22. 
55 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 30. 
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Syfte och frågeställning  

Mot bakgrund av den tidigare forskning jag presenterat skulle man kunna dra 
slutsatsen att bibliotekarier är förbisedda och osynliggjorda som yrkesgrupp 
och att deras kompetens underskattas och förringas bland andra grupper. Syftet 
med denna uppsats är att undersöka hur gruppen forskare betraktar biblio-
tekariens professionella yrkesroll, kompetens och status och hur de känner till 
och använder den kompetens som bibliotekarier erbjuder. Jag vill också utröna 
hur de bedömer bibliotekariernas status som akademiska kollegor. Hur kan 
eventuell brist på professionell status i yrkesgruppen förklaras? Har det bety-
delse att det är ett kvinnodominerat yrke i offentlig sektor? Om så är fallet, på 
vilket sätt och mot vilken bakgrund? 

En övergripande frågeställning är hur forskarnas attityd till biblio-
tekariernas kompetens förhåller sig ur ett professionaliseringsperspektiv. 
Denna fråga kan brytas ner i flera delfrågor: 

• Hur ser forskarna på bibliotekariernas kollegiala status på universitet?  
• Vilken betydelse har det faktum att forskare är ett mansdominerat hög-

statusyrke, medan bibliotekarie är ett kvinnodominerat lågstatusyrke för 
bibliotekariens anseende hos forskare? 

• Hur värderar och bedömer forskarna bibliotekarien? Vilken bakgrund, 
utbildning, vilka inre egenskaper, vilket kön, vilken lön och så vidare 
tror de att bibliotekarier har?   

• Hur väl känner forskare till bibliotekariernas arbetsuppgifter?  
• Vet forskare vilken kompetens bibliotekarien besitter och utnyttjar de 

denna kompetens fullt ut?  
• Stämmer antagandena om att bibliotekarien är nedvärderad och 

osynliggjord?  

Avgränsning 
Studien avser att kartlägga allmänna uppfattningar om bibliotekarieyrket och 
jag söker ett omvärldsperspektiv, inte bibliotekariernas egna upplevelser. Jag 
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har valt ut en omvärldsgrupp, det vill säga forskare, för att göra under-
sökningen hanterbar.  

Jag har också i möjligaste mån valt bort den närbesläktade stereotypa för-
ställningen av bibliotekariens personliga framtoning, den om den sura, snipiga 
tanten, helt enkelt för att mitt intresse rör synen på yrkets innehåll, inte bilden 
av bibliotekarien. Dessutom finns det redan finns många bra och intressanta 
studier om bibliotekariestereotypen om man vill fördjupa sig i detta. Jag har 
dock kvar ett intresse för vilka personliga egenskaper som forskare förknippar 
med bibliotekarier, men det är alla egenskaper som på ena eller andra sättet är 
yrkesmässiga, inte sådana som rör till exempel civilstånd, fritidsintressen och 
personlig framtoning.  

Undersökningen är heller inte fastlåst till något enskilt bibliotek, även om 
det naturligtvis finns många referenser till KIB, eftersom det är det bibliotek 
som hör till det aktuella universitet. Det som sägs om bibliotekarier gäller 
också hela yrkeskåren och inte enskilda bibliotekarier. 
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Källmaterial och metod 

Valet av metod har styrts av den tidigare forskning som är gjord. Det finns som 
jag visat flera professionsteoretiska magisteruppsatser som är gjorda på arkiv-
material och litteraturgenomgångar. Många professionsstudier utgår också från 
bibliotekariernas eget perspektiv. För att inte upprepa studier som redan gjorts, 
valde jag därför att skapa mitt eget empiriska underlag. Jag är intresserad av att 
fånga attityder hos människor som inte själva arbetar som bibliotekarier eller 
med biblioteksfrågor. Valet föll på gruppen forskare vid Karolinska Institutet.  

Jag har själv en bakgrund som anställd på KI. I nära tio år var jag 
forskningsassistent i ett antal forskningsprojekt. Jag har därför nått en viss 
insikt i hur forskningen där bedrivs och vilka informationsbehoven är. Det är 
dock inte det främsta skälet till att jag valt att förlägga min undersökning hit. 
Det är intressant att undersöka ett naturvetenskapligt inriktat universitet av 
flera andra skäl. En anledning är att forskningens främsta publiceringsform är i 
vetenskapliga tidskrifter som oftast finns tillgängliga elektroniskt. Forskarna 
når merparten av sin information via databaser och behöver därför inte besöka 
det fysiska biblioteket i lika stor utsträckning som på ett forskningsbibliotek 
där man huvudsakligen tillhandahåller monografier. Man får därför per auto-
matik ett större avstånd mellan forskare och bibliotekarie. Ett annat skäl är att 
naturvetenskapligt inriktad forskning befinner sig på ett teoretiskt såväl som 
geografiskt avstånd till utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap, 
vilket jag ser som en fördel i min undersökning, eftersom jag söker ett utifrån-
perspektiv till bibliotekarieyrket.  

Vidare har forskarna vid Karolinska Institutet tillgång till landets största 
medicinska bibliotek, Karolinska Institutets universitetsbibliotek, KIB. Även 
om det är bibliotekarier i allmän mening jag har som fokus för min 
undersökning och inte ett enskilt bibliotek, är det ändå intressant att ett viktigt 
medicinskt bibliotek finns att tillgå så nära forskarna. Det finns anledning att 
fråga sig om de till fullo förstår att utnyttja den informationskompetens som 
finns innanför universitets väggar.  
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Min undersökning omfattar två steg: dels en enkätundersökning och dels 
en intervjustudie. För att få en övergripande bild av forskares attityder till 
bibliotekarieyrket har jag utfört enkätundersökningen. De mer resonerande 
frågorna som är svåra att ställa i enkätform, har jag istället valt att förlägga till 
intervjuer. 

Det är vanligt att man genomför intervjuer som förstudie till enkäter, men 
så har inte jag gått tillväga, utan jag har genomfört enkäten parallellt med inter-
vjuerna.56 Den ena undersökningen är inte viktigare än den andra utan de kom-
pletterar varandra och besvarar olika typer av frågor.  

Respondenter och informanter  
För klarhets skull vill jag här göra en skillnad mellan dem som besvarat en-
käten och dem som deltagit i intervjuer. De som besvarat enkäten kallar jag 
respondenter, vilket är det brukliga i enkätredovisningar. De sex personer som 
jag intervjuar kallar jag informanter. Av sekretesskäl har jag ytterst lite per-
sonlig information om dem. Det är inte heller relevant för undersökningen med 
allt för mycket personlig information.  

Även informanterna har besvarat enkäten och har därmed dubbla roller 
som både informanter och respondenter. Jag kommer inte att särredovisa deras 
enkätsvar i enkätredovisningen, men jag kommer att ta hänsyn till dem i 
intervjugenomgången. 

Enkätundersökningen 
Enkäter fungerar bra för att fånga in mönster av olika fenomen och klassa in 
det i olika kategorier och man kan, om man får tillräckligt hög svarsfrekvens, 
göra generaliseringar som kan sägas representera samhället i stort. Enligt 
sociologen Jan Trost svarar enkäter på frågorna om ”hur ofta, hur vanligt eller 
hur många”.57 Med enkäters hjälp kan man framställa frekvenstabeller som 
tydligt visar tendenser. Enkätundersökningen genomfördes just för att få en 
uppfattning om hur vanligt det är med negativa attityder till bibliotekarieyrket 
bland forskare på Karolinska Institutet.  

Enkäten mejlades ut som ett Word-dokument till forskare anslutna till KI. 
Jag bestämde att det var lagom att skicka enkäten till ca tio procent av det to-
tala antalet forskare, vilket utgör ungefär 200 personer. För att få ett rimligt 

                                                 
56 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa Intervjuer, s 13. 
57 Trost, 2005, s 14. 
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urval valdes ett antal institutioner ut. Urvalet gjordes genom att först utse några 
institutioner från KI:s webbplats. Vissa institutioner hade endast en kontakt-
person namngiven. Jag valde därför enbart institutioner som hade en väl ut-
byggd webbplats där alla som hörde till forskargrupperna var presenterade med 
kontaktuppgifter. För att säkerställa anonymiteten namnges inte de institutioner 
som ingår i undersökningen, men det rör sig om forskare från totalt fem insti-
tutioner. Utifrån presentationerna på respektive institutions webbplats sökte jag 
efter forskare på alla akademiska nivåer, från forskarstuderande till 
professorer. Det var utifrån presentationerna av forskargrupperna inte alltid 
enkelt att avgöra hur involverade alla var i själva forskningen. I enstaka fall lät 
jag viss personal som till exempel laboratoriepersonal ingå, eftersom jag 
bedömde att de är en del av forskargrupperna.  

Enkäten fanns tillgänglig enbart i en svensk version och det var därför 
nödvändigt att säkerställa att respondenterna verkligen förstod frågorna. Följ-
aktligen krävdes att informanterna skulle behärska svenska språket, vilket 
exkluderade den relativt stora grupp av internationella gästforskare som finns 
på KI. Anledningen till att jag valde att enbart tillfråga svenskspråkiga 
forskare, var att jag förutsatte att personer som är uppvuxna i Sverige eller har 
bott här under en längre tid, har större erfarenhet av svenskt biblioteksväsende 
än vad internationella gästforskare har.  

Enkäten har mycket gemensamt med den undersökning som Bruijns 
genomförde 1992.58 Jag har översatt några av dessa frågor till svenska. Jag har 
också moderniserat och uppdaterat vissa av frågorna efter de förhållanden som 
råder idag. Utöver det har jag själv konstruerat frågor. Jag ville konfrontera 
forskare med några av de fördomsfulla utsagor om bibliotekarieyrket, som jag 
själv har stött på i olika sammanhang. Jag varvade dessa med mer optimistiska 
och positiva omdömen, för att ge respondenterna möjlighet till varierade typer 
av svar och för att inte styra frågorna i en viss riktning. För att kunna göra jäm-
förande analyser inkluderade jag också ett antal bakgrundsfrågor om ålder, 
utbildningsgrad och kön. 

Eftersom jag på förhand anade att det skulle bli svårt att nå upp i en tillför-
litlig svarsfrekvens, måste enkäten göras så enkel att besvara som möjligt. En-
käten bestod av 16 huvudfrågor och var utformad med kryssalternativ och en-
dast ett fåtal fritextfält, i enlighet med Trosts råd och anvisningar.59 Enkäten 
finns med i sin helhet i bilaga 3. 
                                                 
58 Bruijns, 1992. 
59 Trost, Jan, 2001, Enkätboken, s 72 f. 
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En enkel pilotstudie genomfördes då sex personer fick fylla i och kommen-
tera enkäten. Vissa frågor anpassades efter deras förslag. Ingen bedömde att 
frågorna var svåra att förstå. Däremot missades några tvetydigheter med ett par 
frågor, vilket inte upptäcktes förrän enkätutskicket var avslutat och skulle ana-
lyseras. Jag återkommer till detta problem i enkätkapitlet, lite längre fram i 
uppsatsen. Testpersonerna ombads också mäta hur lång tid de behövde på sig 
för att fylla i enkäten och de uppgav att det tog mellan cirka sju och tio 
minuter. Några av respondenterna tyckte senare att det tog längre tid än så att 
besvara enkäten. I följebrevet uppmanades respondenterna att besvara enkäten 
spontant, men säkert fanns det personer som ville fundera en stund på sina 
svar, vilket naturligtvis måste ha förlängt tiden det tog att fylla i formuläret.60

Intervjuerna  
Intervjuer har till skillnad från enkäter fördelen att man kan få djupare för-
ståelse för hur en individ tänker och resonerar om en given situation. Intervjuer 
är därför bra att göra för att få denna djupare förståelse för hur forskare tänker 
om bibliotekarieyrket. Trost menar att man kan utföra sina intervjuer med hög 
eller låg standardisering. Hög standardisering innebär att man ställer frågorna 
på exakt samma sätt till alla informanter. Med låg standardisering har man 
anpassat frågorna och hur man uttrycker sig till den man talar med. Jag har i 
detta avseende också valt en låg standardisering. Trost talar också om 
begreppet struktur som han menar är att man håller sig till ett givet ämne och 
pratar om de frågor man har tänkt sig, vilket jag naturligtvis gjorde, eftersom 
jag hade ett uttalat syfte med mina intervjuer.61  

Jag utformade en intervjuguide och genomförde först en pilotintervju med 
en doktorand där jag testade frågorna.62  Efter redigering av dessa genomförde 
jag intervjuer med ytterligare fem forskare. Trost menar att intervjuguider är 
personliga och inte ett mätinstrument på samma sätt som ett frågeformulär är.63 
Guiden var mycket riktigt mest tänkt som ett stöd för mig själv under inter-
vjuerna.64 Jag hade ett antal frågeteman och under varje tema ett antal följd-
frågor som var tänkta som stöd om jag skulle komma av mig, eller som hjälp 
att ta till om informanterna skulle visa sig bli fåordiga. Dessa underfrågor be-

                                                 
60 Se bilaga 2 
61 Trost, 2005, s 19 ff. 
62 Intervju med Alva 070207. 
63 Trost, 2005 s 51. 
64 Se bilaga 1. 
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hövde oftast inte ställas eftersom informanterna själva kom in på dem. Guiden 
ska därför endast ses som en riktlinje för de intervjuer som genomfördes. Trost 
menar att guiden helst ska läras in utantill så att man slipper ha ett pappers-
exemplar framför sig. Så gjorde inte jag, men ofta flöt samtalen på enligt 
Trosts rekommendationer.65 Emellanåt hoppade informanterna fritt mellan 
mina samtalsteman och jag var då och då tvungen stanna upp och läsa igenom 
guiden för att kontrollera att vi inte missat något viktigt. Trost menar att det 
också är viktigt att ställa frågorna på ett sådant sätt som lockar informanterna 
att prata fritt. Jag följde Trosts råd genom att ställa frågor om hur i så stor 
utsträckning som möjligt även om jag också ställde ett antal följdfrågor om 
varför.66

Informanterna blev alltså totalt sex till antalet, tre kvinnor och tre män, 
fyra av dem var doktorander och två hade doktorsexamen. Urvalet kan ses som 
ett mellanting mellan ett bekvämlighetsurval, då jag sökte via kontakter sedan 
min tid som anställd, men med en ansats att få en bredd i urvalet beträffande 
kön, ålder och utbildningsnivå. Intervjuerna gick relativt snabbt att genomföra, 
de tog alla mellan 30 och 45 minuter. I några fall fortsatte samtalet efter det att 
inspelningen hade avbrutits. En intervju spelades inte in på grund av teknik-
problem och då förde jag istället anteckningar. Jag upplevde att detta gick 
mycket bra. Direkt efter intervjun skrev jag rent mina anteckningar och fyllde 
på ur minnet hur hon uttryckte sig. Jag ställde ytterligare frågor via mejl till 
henne samma eftermiddag och hon svarade omgående på dessa. Alla sex 
informanter ingår också i enkätmaterialet. 

Trost menar att minnet är ett viktigt analysredskap.67 Jag har flera gånger 
ett minne av hur de uttryckte en viss åsikt. Men i utskriften framgår inte detta 
lika tydligt. Det beror på att man många gånger uttrycker sig i minspel och 
kroppsspråk. Många meningar blir aldrig fullbordade eftersom det anses 
underförstått vad som avses. Detta blir en aning problematiskt när man ska 
tolka materialet. Mitt minne av vad som blev sagt styrks inte alltid av 
ljudupptagningarna från intervjuerna. I de fall detta förekommer har jag förlitat 
mig på mitt minne och gjort referat på hur jag uppfattat svaren. I några citat har 
jag fyllt i min tolkning av de outtalade orden inom klammer. 

                                                 
65 Trost, 2005, s 50 f. 
66 Trost, 2005, s 33, s84 f. 
67 Trost, 2005 s 54. 
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Uppsatsens disposition 
När jag nu kommer till uppsatsens undersökning vill jag nämna något om hur 
redovisningen är disponerad. Närmast följer en bakgrundsteckning som presen-
terar bibliotekarieyrkets professionaliseringssträvanden. Där finns också en 
presentation av KI och hur dess organisation är uppbyggd.  

I kapitlet därefter, redogör för och analyserar jag resultaten av enkäten med 
siffror och tabeller. Därnäst följer ett kapitel med resultaten av intervjuerna. 
Efter det kommer ett diskussionskapitel där resultaten analyseras på teoretisk 
nivå. Slutligen följer en sammanfattning av uppsatsens viktigaste resultat. 
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Bakgrund 

Bibliotekariernas professionaliseringssträvanden 
För att förstå bibliotekariernas professionaliseringssträvanden måste man först 
förstå hur yrket vuxit fram. Jag kommer därför att inleda med en kort historisk 
exposé över yrkets framväxt.  

Bibliotekarier har funnits nästan lika länge som skrivkonsten. Det finns 
historiskt välkända bibliotek som till exempel det i Alexandria eller de euro-
peiska klosterbiblioteken under medeltiden. Forskningsbibliotekarier och folk-
bibliotekarier har olika historieskrivning. Forskningsbibliotekarier var tidigare 
ofta själva forskare som tränades in i yrket via amanuenstjänster. Dessa tjänster 
innehades i stort sett uteslutande av män, eftersom den högre utbildningen 
länge var stängd för kvinnor. Ofta hjälpte fruar eller döttrar till med det rutin-
artade biblioteksarbetet, men de erhöll aldrig någon status som bibliotek-
ariernas jämlike.68 Folkbibliotekarieyrket i Sverige växte fram under förra 
sekelskiftet när allmänna bibliotek började bli vanliga, och det var från början 
ofta kvinnor som arbetade som bibliotekarier på frivillig basis.  

I de ideella folkrörelsebibliotek som uppstod på 1800-talet och där arbetet 
var oavlönat var bibliotekarierna oftast män. Den första utbildningen för folk-
bibliotekarier i Sverige startade 1926 på Statens biblioteksskola. När det blev 
aktuellt med avlönade bibliotekarietjänster anställdes oftast kvinnor för att man 
kunde ge dessa en låg lön. Det ansågs nämligen som en självklarhet att kvin-
norna ändå var försörjda av sina män. Chefsposterna var reserverade för män-
nen.69 1972 startade Bibliotekshögskolan i Borås, BHS och då försvann även 
systemet med amanuenser på forskningsbiblioteken och det blev en gemensam 
utbildning för alla typer av bibliotekarier.70 Som en konsekvens av detta ökade 

                                                 
68 Sanner, Lars-Erik, 1991, ”Bibliotekarien – bokmal eller skärmsvärmare?”, s 123. 
69 Häggström B. 2003, ”Arbetet är ju så roligt!”, s 11. 
70 Rydbeck, 2003, s 127 f. 
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andelen kvinnor inom forskningsbiblioteken.71 Under nittiotalets första hälft 
försvann yrkesutbildningen och ersattes av det akademiska ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap, B&I och idag erbjuds utbildningen inte bara i 
Borås, utan också i Lund, Växjö, Uppsala och Umeå.72 Utbildningen är en 
kandidat- eller magisterutbildning även om det i praktiken är så att den stora 
majoriteten väljer magisternivån och det är också den som numera oftast krävs 
i platsannonserna för lediga bibliotekarietjänster. Ämnet B&I går numera 
också att studera på forskningsnivå och ett flertal disputationer har redan ägt 
rum. 

Höstterminen 2007 kommer utbildningen på många håll att höja den 
akademiska nivån ytterligare då Bolognaprocessen kommer att genomföras. 
Bolognaprocessen innebär att universitetsstrukturen inom Europa ska harmo-
niseras. Ur ett europeiskt perspektiv blir det mer enhetligt, men för B&I-utbild-
ningen här i Sverige blir det istället mer uppsplittrat i och med att detta innebär 
att utbildningen nu kommer att erbjudas både på grundnivå och på avancerad 
nivå. Detta innebär att vi får två olika bibliotekarieexamina och vad det kom-
mer att innebära för yrkets framtida status vet vi inte ännu, men det har höjts 
röster mot detta. Dels finns en farhåga om att vi kommer att få en första och 
andra klassens bibliotekarier, där biblioteks- och informationsvetarna på 
grundnivå kommer att anställas i första hand av folkbibliotek, medan de på 
avancerad nivå kommer att hamna på forskningsbiblioteken. Detta menar vissa 
kommer att leda till en statusskillnad mellan de båda biblioteksslagen, liknande 
den som fanns innan Bibliotekshögskolan i Borås startade. En andra farhåga är 
att arbetsgivarna enbart kommer att anställa bibliotekarier med utbildning på 
grundnivå därför att det kan motivera en lägre lönenivå än för dem med den 
längre masterexamen.73

Bibliotekarieyrket brukar ofta beskrivas som en semiprofession. 
Biblioteksforskaren Johan Olaisen som har skrivit den numera välkända arti-
keln ”Bibliotekarer – Professjon eller semiprofessjon?” menar att en semi-
profession skiljer sig från professionen främst genom att den inte har en till-
räckligt stark teoretisk bas. Också det faktum att bibliotekariers abstrakta kun-
skap inte är välkänd gör det svårt att hävda monopolställning till andra 
konkurrerande grupper. Vidare har bibliotekarier liksom andra användar-

                                                 
71 Rydbeck, 2002, s 128 ff. 
72 Biblioteks- och informationsvetenskap förkortas vanligen med B&I. I USA och England finns 
motsvarande förkortning LIS som beteckning för Library- and Information Science. Jag kommer i 
fortsättningen att benämna utbildningen här i Sverige som B&I. 
73 Zorn, Henriette, 2006, ”B&I i Bolognatappning. Stora skillnader mellan olika lärosäten.” s 14 f. 
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tillvända yrkesgrupper låg status, vilket Olaisen menar gör yrket exponerat för 
yttre kontroll. Olaisen drar därför slutsatsen att bibliotekarie är en semi-
profession, men på gränsen till att nå full professionell status och han menar att 
yrket mycket väl kan utvecklas till en profession i framtiden.74  

Bibliotekariernas status 
Bibliotekarieyrket har ofta betraktats som ett kall. Kallet bestod i att biblio-
tekarien var en folkbildare och såg som sin livsuppgift att sprida den goda litte-
raturen till de breda grupperna i samhället.75 Ofta är det kvinnodominerade yr-
ken som räknas som kallyrken, jämför till exempel med sjuksköterskor och 
folkskolelärare. Senare blev det ett deltidsyrke för kvinnor och som sågs som 
en bisyssla. Bibliotekarien Lena Olsson menar att båda dessa synsätt verkar 
negativt för yrkets status.76 Etnologen och den tidigare läraren och prefekten, 
(nuvarande rektorn) på Bibliotekshögskolan i Borås, Romulo Enmark beskriver 
bibliotekariernas identitetsproblem. Han menar att bibliotekarierna ofta talar 
om att yrket är svårdefinierat och att det är en yrkesgrupp som är splittrad på 
vitt skilda bibliotekstyper, folkbibliotek, forskningsbibliotek, olika 
specialbibliotek etc. Det finns också vitt skilda arbetsuppgifter inom yrket som 
har lite gemensamt med varandra, bokvård, referensarbete, klassificering 
databaser, med mera. Detta gör att det blir än mer spretigt och svårare att få 
grepp om yrkesrollen. Han menar att denna i grunden pessimistiska hållning 
blir självgenererande. Har man svårt att definiera sin roll, leder det till sämre 
självförtroende, vilket gör att man har svårt att hävda sin status och det leder 
till fortsatt låg lön. På så vis skapas en negativ spiral.77  

Lena Olsson menar också att visserligen har bibliotekarierna en sofisti-
kerad kunskap, men i motsats till de traditionella professionerna som läkare 
och advokat, vars kunskap ligger dold bakom mystifikation och legitimering, 
har bibliotekarierna en utåtriktad verksamhet som gör den tydlig och upprep-
ningsbar.78  

Från fackligt håll har man länge strävat efter professionalisering. I 
Carlssons och Nordells magisteruppsats tillfrågades Britt-Marie Häggström på 
DIK-förbundet, som organiserar bibliotekarierna, vad de gör för att sträva mot 
professionell status. Svaret blev att de arbetade med en hel rad åtgärder: bland 

                                                 
74 Olaisen, ”Bibliotekarer - profesjon eller semiprofesjon?” 1988, s 59ff. 
75 Häggström, 2003, s 12. 
76 Olsson, Lena, 1991, ”Sammanfattning” s 174. 
77 Enmark, Romulo, 1991, ”Yrkesidentitet och det splittrade biblioteksväsendet”. 
78 Olsson, 1991, s 173. 
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annat strävar de efter att auktorisera och certifiera bibliotekarier. Enbart 
genomgången utbildning i B&I ska ge behörighet till yrkestiteln bibliotekarie. 
Idag finns många bibliotekarier som saknar formell utbildning. Det kan till 
exempel röra sig om biblioteksassistenter som arbetat länge och blivit upp-
graderade till bibliotekarier. De marknadsför bibliotekariens kompetens gente-
mot arbetsgivare och media och allmänhet i syfte att höja status och lön, men 
också för att marknadsföra kompetensen gentemot allmänheten. Vidare mot-
arbetar de konkurrerande grupper, som till exempel den tvååriga biblioteks-
assistentutbildning som planerades i Örebro. De håller kontakt med utbild-
ningarna för att försöka påverka relevansen i utbildningsinnehållet och de hål-
ler en tät kontakt med forskningen inom B&I. 79

Det finns som jag nämnde inte längre en bibliotekarieutbildning, utan det 
är utbildning i B&I som krävs för att man ska få arbete som bibliotekarie idag. 
De flesta överbibliotekarier på forskningsbiblioteken saknar dock faktisk 
utbildning i B&I, utan de är istället disputerade forskare från andra discipliner. 
Detta kan förklaras med att det fram till ganska nyligen inte har gått att forska 
inom B&I i Sverige och att kompetensen därför måste hämtas från andra disci-
pliner.  

Drygt 70 procent av bibliotekariekåren är kvinnor.80 Medelåldern är hög 
bland dessa. DIK-förbundet skriver på sin webbplats att ungefär två tredjedelar 
av kåren kommer att gå i pension fram till år 2020. Enligt DIK-förbundet har 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare svårt att slå sig in på 
arbetsmarknaden eftersom de överstiger antalet lediga tjänster och många 
kommuner gör dessutom ekonomiska besparingar på bibliotekens bekostnad.81

Yrkets lön  
Lönen för bibliotekarier är mycket låg för ett akademiskt yrke. Medianlönen 
för år 2006 är enligt DIK-förbundet 23 400 kronor i månaden.82 SACO-
rapporten Livslöner 2002, en undersökning utförd av Thomas Ljunglöf för 
Saco, visar att man gör en förlustaffär om man utbildar sig till bibliotekarie 
jämfört med att skaffa arbete direkt efter gymnasiet.83 Lönen för bibliotekarier 

                                                 
79 Carlsson & Nordell, 2004, s. 22f: ur e-postkontakt med Britt-Marie Häggström DIK-förbundet.  
80 SCB, ”Sveriges officiella statistik. Yrkesstrukturen i Sverige 2005”, 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2005A01/AM0208_2005A01_SM_AM33SM0701.pdf, Sidan 
besökt 070424. 
81 DIK-förbundet, ”Bibliotekariens arbetsmarknad, Lön, karriärmöjligheter och framtidsutsikter” 
http://www.dik.se/, Sidan besökt 070330. 
82 DIK-förbundet, www.dik.se, 070330. 
83 Ljunglöf, Thomas, 2004, Livslöner 2002, s 8. 
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är så låg att det faktiskt har visat sig att det ur ekonomiskt perspektiv är en eko-
nomisk förlust att utbilda sig till bibliotekarie. Ljunglöf har visat att flera 
kvinnodominerade akademikeryrken som finns inom offentlig sektor, däribland 
bibliotekarier, har en sammanlagd livslön som bara når upp till 85 procent av 
lönen för en person med gymnasiekompetens från samhällsvetenskaplig linje. 
Ljunglöf ställer frågan på sin spets när han diskuterar dessa olönsamma 
akademikeryrken och undrar om det är utbildningen det är fel på. Han ger oss 
två möjliga alternativ: endera skrotar man utbildningen och låter personer med 
gymnasiekompetens ta över skötseln, eller så får man konstatera att biblio-
tekarierna är underbetalda.84  

Britt-Marie Häggström skriver i Arbetet är ju så roligt! att det är svårt att 
förhandla om lön med en monopolarbetsgivare, som den offentliga sektorn i 
stort sett utgör för bibliotekarierna. Hon menar att arbetsgivaren utnyttjat situa-
tionen för att hålla kvinnolönerna nere. Löneutvecklingen liknande länge ”ett 
EKG från någon som inte längre var i livet” skriver hon. Enda vägen till en 
löneutveckling var att stiga i graderna. Vid åttiotalets mitt var därför inte 
mindre än 65 procent av alla bibliotekarier förstebibliotekarier!85  

Karolinska Institutet 
Karolinska Institutet grundades 1810 och är Sveriges största medicinska uni-
versitet, där 40 procent av all akademisk medicinsk forskning i Sverige 
bedrivs. KI har ca 3 500 anställda, varav 2 000 personer är forskare och ca 
1 000 personer sysselsatta inom laboratorier eller tekniska tjänster.86 Utöver det 
finns flera hundra internationella gästforskare som är knutna till universitetet. 
Förutom universitetsledning och stabsfunktioner är organisationen uppdelad på 
22 institutioner som i huvudsak ligger i Solna och i Huddinge, men också runt 
om på sjukhusen i Stockholms län. I årsredovisningen för 2005 framgår att 
cirka två tredjedelar av antalet anställda är kvinnor, men bland professorerna är 
83 procent män. Inom grupperna adjunkter, doktorandtjänster, teknisk, 
laborativ och administrativ personal, dominerar kvinnor.87 Värt att nämna är att 
trots den manliga dominansen bland professorerna har KI sedan 2004 sin första 
kvinnliga rektor, professor Harriet Wallberg-Henriksson. 

                                                 
84 Ljunglöf, 2004, s 8, s 15. 
85 Häggström, Britt-Marie, 2003, ”Arbetet är ju så roligt!” s 6. 
86 Karolinska Institutet http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=138&l=sv, Sidan besökt 070223. 
87 Karolinska Intitutet. Årsredovisning 2005, Karolinska Institutet s 4, s 44 
http://ki.se/content/1/c4/04/01/arsredovisning05.pdf. Sidan besökt 070223. 
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Till KI är universitetsbiblioteket KIB knutet. KIB har funnits sedan KI 
grundades och är Sveriges största medicinska bibliotek och är dessutom natio-
nellt ansvarsbibliotek för medicin, odontologi, omvårdnad och hälso- och sjuk-
vård.88 Biblioteket hade år 1996 124 anställda varav cirka hälften är biblio-
tekarier. 80 procent av de anställda är kvinnor.89  

Bild 1. Organisationsschema över Karolinska Institutet 

 
Källa: Karolinska Institutet http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=261&l=sv&fromtransit=138  
Sidan besökt 070223 

                                                 
88 Karolinska Institutet, http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=138&a=5151&l=sv. Sidan besökt 070223. 
89 Karolinska Institutets Universistetsbibliotek, KIB. ”om universitetsbiblioteket” 
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1604&l=sv&fromtransit=167. Sidan besökt 070223. 
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Enkätundersökningen 

Om enkäten 
I början av februari 2007 skickades enkäten ut per mejl till 200 forskare på KI. 
57 av dessa gick aldrig fram på grund av felaktiga adresser, eller att personerna 
hade slutat, eller var tjänstlediga. Ytterligare 57 enkäter mejlades då ut, varav 
ett antal aldrig nådde sina mottagare. Via mejl nådde slutligen enkäten fram till 
totalt 195 forskare. 52 procent av dessa var män och 48 procent var kvinnor. 
Dessutom fick de sex informanter som ingår i intervjustudien, tre kvinnor och 
tre män också besvara enkäten, men då i pappersform. Totalt nådde enkäten 
alltså 201 forskare. Inom loppet av två veckor skickades även tre påminnelser 
ut. När enkätutskicket avslutades efter drygt två veckor, hade den besvarats av 
sammanlagt 85 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 42,3 procent.  

En låg svarsfrekvens för med sig nackdelen att svaren blir mindre reliabla, 
det vill säga att det är svårt att göra några generaliseringar utifrån svaren. Kan-
ske finns det en överrepresentation av negativa attityder hos dem som valde att 
inte svara, men det får vi inte veta. Materialet svarar som det nu är endast för 
de 85 personer som besvarade enkäten och är inte representativt för forskarna 
på KI som grupp.  

Enligt vad jag har förstått av de bibliotekarier på KIB som jag haft kontakt 
med, kan man trots allt vara nöjd med svarsfrekvensen. Deras erfarenheter har 
visat att det är mycket svårt att få forskare att besvara liknande undersökningar. 
Mot bakgrund av detta finns det enligt min åsikt anledning att tycka att svars-
frekvensen ändå är tillfredsställande En annan möjlig svaghet med enkäten är 
huruvida respondenterna har uppfattat frågorna på det sätt jag avsett. I somliga 
fall har det varit tydligt att så inte är fallet. Jag återkommer till den proble-
matiken längre fram.  

Åldersfördelning 
Den yngsta respondenten är 26 år och den äldsta är 66 år. Medianåldern är 45 
år. Fyra personer uppgav inte någon ålder och inkluderas därmed inte i ålders-
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jämförelserna. Jag har delat in åldrarna i två block för att skilja äldre från yngre 
forskare. Gränsen har jag valt att dra vid 40 års ålder. Personer födda 1967 och 
tidigare räknas till den äldre gruppen vilket utgör 56,4 procent av den totala 
gruppen, medan personer födda 1968 och framåt räknas som den yngre grup-
pen, alltså 43,6 procent av respondenterna.  

Könsfördelning 
Av de svarande var 51 kvinnor, vilket motsvarar 60 procent, alltså var de reste-
rande 34 personerna män, vilket motsvarar 40 procent. Bland männen som sva-
rade hör cirka tre fjärdedelar till den äldre gruppen, medan kvinnorna fördelar 
sig mer jämnt mellan de båda åldersgrupperna. Männens svarsfrekvens är så 
låg att deras svar inte kan sägas vara representativa för gruppen manliga fors-
kare på KI. För kvinnorna finns en något bättre grad av representativitet.  

Fördelning på akademisk nivå 
Av de svarande fördelade sig högsta utbildningsnivå enligt följande: 

Tabell 1: Högsta utbildningsnivå 

Högsta utbildnings-
nivå 

Fördelning i pro-
cent 

Kandidat eller magister-
examen 

1,2 

Forskarstuderande 30,6 

Doktorsexamen 25,9 

Docent 16,5 

Professor 18,8 

Annat 7,0 

Majoriteten bland de svarande är forskarstuderande eller har doktorsexamen. 
Bland professorerna dominerar män, docenter fördelar sig jämnt mellan könen 
och övriga nivåer domineras av kvinnor. Åldersmässigt följer födelseåren 
naturligt efter utbildningsnivån. Det tar ju vanligtvis några år att avancera till 
de högre forskarnivåerna (även om det också finns unga professorer på KI). 
Professorer och docenter hör alla till den äldre åldersgruppen. De yngre 
respondenterna återfinns oftast bland forskarstuderande eller bland dem som 
har doktorsexamen. 

De sex personer som kryssat i alternativet annat, har angett att de är 
laboratoriepersonal, biomedicinska analytiker, universitetsadjunkter eller 
administratörer. De ingår alla i forskningsprojekt och därför har jag valt att låta 
dem ingå i studien, trots att de sannolikt inte bedriver någon egen forskning. 
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Bortfall 
Det var knappt 58 procent som valde att inte besvara enkäten. De flesta av 
dessa var män. De fanns representerade i alla åldersgrupper och bland alla aka-
demiska nivåer. Ett tjugotal personer avböjde aktivt medverkan till att besvara 
enkäten. Vanligaste anledningen var att de inte ansåg att de hade något att säga 
om bibliotekarier eftersom de aldrig kom i kontakt med dem. En annan vanlig 
orsak var att de inte hade tid. Vissa ansåg att de inte ingick i målgruppen efter-
som de inte aktivt arbetade med forskning utan var mer engagerade i till exem-
pel undervisning och laboratorieanalyser. Endast någon enstaka person reage-
rade med ilska över utskicket, som då bedömdes som störande ”massmejl”. 
Bland dem som inte svarade alls, räknar jag med att ytterligare ett antal 
mejladresser kan ha varit inaktiva av olika anledningar, till exempel på grund 
av tjänsteresa eller ledighet. Många forskare på KI har forskningen som en bi-
syssla till annan, ofta klinisk verksamhet och läser kanske inte sin mejl till KI 
lika ofta. Några har säkert slutat sina anställningar. Ytterligare några enkäter 
kan ha fastnat i spamfilter eller blivit bortrensade manuellt. Vissa ansåg säkert 
att det var ointressant för dem att besvara enkäten.  

Respondenterna har i stort sett besvarat hela formuläret. Det finns dock ett 
litet inslag av internt bortfall där enstaka frågor har förblivit obesvarade. I 
förekommande fall har jag redovisat detta.  

Frågorna 

Kontakt med bibliotekarier 
För att få en generell uppfattning om hur mycket respondenterna kommer i 
kontakt med bibliotekarier inkluderades också en fråga om hur ofta de använ-
der bibliotekariens kompetens, privat eller i tjänsten. Svaren anges i procent. 
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Tabell 2: Biblioteksanvändning 

Hur ofta använder du biblioteket? Fördelning i procent 

Varje dag   1,2 

Varje vecka   16,5 

Varje månad   29,4 

Varje år   28,2 

Aldrig   24,7 

Det är en majoritet av forskarna som använder biblioteket åtminstone varje 
månad. Följdfrågan löd på vilket sätt de kom i kontakt med bibliotekariens 
kompetens. Majoriteten använde Internettjänster och besökte biblioteket. 21 
procent av forskarna uppgav att de endast besökte biblioteket.  

Det är intressant att närmare studera diskrepansen mellan dem som uppger 
att de aldrig använder biblioteket i frågan i tabell 2 och dem som säger att de 
inte gör det här nedan i tabell 3. 24, 7 procent uppger att de aldrig använder 
biblioteket, men när de har fått ta ställning till hur de kommer i kontakt med 
bibliotekarien, sjunker den siffran till 5,8 procent. Uppenbarligen är det många 
som i frågan här ovan inte har tagit till sig aspekten med det virtuella biblio-
teket när de svarat på hur ofta de använder biblioteket. Det stärker uppfatt-
ningen om att många är omedvetna om att det verkligen är biblioteksresurser 
de tar i anspråk när de till exempel via databaser laddar ner vetenskapliga 
artiklar. 

Tabell 3: Kontakt med bibliotekarier 

Hur kommer du i kontakt med bibliotekarier? Fördelning i procent 

Personligen via ett möte på biblioteket  21,2 

Indirekt via Internettjänster  22,4 

Både personligen och via Internettjänster 50,6 

Använder aldrig biblioteket.                                                     5,8 

Frågan om professionalisering  
Följande två frågor har jag hämtat från den enkät som ligger till grund för 
Bruijns undersökning från år 1992.90 Jag inkluderade en väldigt grundläggande 
definition av begreppet profession i första frågan, men det förefaller som om 
det ändå är oklart för respondenterna vad som skiljer en profession från ett 

                                                 
90 Bruijns, 1992, s 52 ff. 
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vanligt yrke.91 Därför kan det vara svårt att enbart utifrån svaren på denna fråga 
dra några slutsatser huruvida forskare bedömer att bibliotekarieyrket har nått 
professionell status. För att kunna bedöma hur respondenterna bedömer biblio-
tekarieyrkets professionella status måste man därför också titta på hur de 
besvarat andra frågor. En respondent avstod från att svara på frågan just med 
hänvisning till att profession och yrke var samma sak och att alla yrken själv-
fallet är professioner.  

Den stora majoriteten, 87,1 procent har besvarat att yrket uppfyller kraven 
för en profession. 3,5 procent svarar nej på frågan och 4,7 procent tyckte att det 
delvis uppfyllde kraven. Som kommentar på det hade en person skrivit ” Ej 
solklart vad en bibliotekarie kan som andra inte relativt snabbt kan lära sig”, en 
annan: ” Inte tillräckligt avgränsat mot andra grupper”.  

På frågan om vad som är mest avgörande för att bedöma om ett yrke är en 
profession, fördelade sig svaren enligt följande: 

Tabell 4: Vad av följande tycker du är mest avgörande för att bedöma om ett yrke är en pro-
fession? 

Svar i procent Total  Kvinnor  Män  Yngre  Äldre  

Utbildnings nivå 32,9 33,3 32,4 27,3 37,5 

Yrkets samhällsinflytande 2 2,0 2,9 3 2 

Självständighet inom yrket 7 7,8 5,8 12 4,1 

Specialisering inom yrket 43,5 41,2 47 45,4 41,7 

Ansvar inom yrket 5,9 9,8 0 6 4,1 

På vilken slags  
institution yrket praktiseras 

1,2 2,0 0 3 0 

Annat. 2 0 5,8 0 4,1 

Internt Bortfall 4,7 3,9 5,8 3 6,2 

 

Det är tydligt att utbildningen och graden av specialisering inom yrket är klart 
tyngst vägande för frågan om professionaliseringsstatus. I Bruijns 
undersökning fick också graden av utbildning högt resultat. Men där var också 
graden av ansvar högt rankad av respondenterna vilket det inte är här. I min 
undersökning är det istället graden av specialisering som får höga poäng. Vad 
kan denna skillnad bero på? Någon av respondenterna hörde av sig och 
kommenterade att de tycker att utbildningsgrad och specialisering egentligen är 
samma sak eftersom man ju specialiserar sig med hjälp av utbildningen. 
Kanske ligger det något i det, men det svarar inte på frågan om varför graden 

                                                 
91 Se bilaga 3. 
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av ansvar rankas så lågt, när det får höga poäng i samtliga länder i Bruijns 
rapport.92 En möjlig tolkning är att det här inte är ett tvärsnitt av befolkningen 
som i Bruijns rapport, utan en specifik grupp som sysslar med 
naturvetenskaplig forskning som präglas av en hög grad av specialisering. Det 
kan ha påverkat hur de svarat. 

Hur bedöms bibliotekarieyrket? 
Respondenterna ombads att placera in bibliotekarieyrket på en värdeskala från 
ett till tio, där ett stod för lågt värde och tio för högt värde. Fyra parametrar 
skulle bedömas; social status, yrkets attraktion, utbildningsnivå och lönenivå. 
Utfallet blev enligt följande: 

Tabell 5. Bibliotekarieyrkets sociala status. Svaren anger medelvärdet. 

Medelvärde              Totalt           Kvinnor           Män            Yngre           Äldre 
Social status 5,3 5,4 5,2 4,4 5,8 

Yrkets attraktion 4,5 4,3 4,9 3,6 5,0 

Utbildningsnivå 6,8 6,6 7,0 6,7 6,8 

Lönenivå 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 

Totalt sett bedöms bibliotekarieyrkets sociala status hamna på en medelhög 
nivå. Ingen siffra är nämnvärt hög, tvärtom är de iögonfallande låga. Det kan 
vara bra att hålla i minnet vad jag tidigare nämnt, nämligen att bibliotekarie-
yrket rankades som nr 68 av 100 svenska yrken i fråga om status.93 Det är där-
med inte sagt att denna grupp skulle ranka bibliotekarieyrket riktigt lika lågt. 
En kvalificerad gissning är att forskare är en grupp som ändå värderar akade-
misk utbildning högre än om ett yrke anses vara exempelvis glamouröst. 

Värt att notera är att yngre personer skattar yrket lägre än vad äldre perso-
ner gör. Attraktionsnivån ligger lägst hos de yngre personerna medan män 
skattar attraktionen högre än vad kvinnor gör, vilket kan sägas vara anmärk-
ningsvärt med tanke på att bibliotekarieyrket är ett kvinnodominerat yrke. I 
Bruijns rapport är kvinnor något mer positiva till bibliotekarieyrket än vad 
männen är.94 Utbildningsgraden bedöms ligga över genomsnittet. Också här är 
det männen som har skattat utbildningsgraden högst. Att yrket har en låg löne-
nivå är något som alla kategorier bedömt. Att yrket bedöms ha en låg status är 
som jag visat typiskt för kvinnoyrken i offentlig sektor. Resultatet på den här 

                                                 
92 Bruijns, 1992, s 10 ff. 
93 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 74 f. 
94 Bruijns, 1992, s 49. 
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frågan är helt i linje med det. Vad är det då som påverkar den låga statusen? 
Inga svar ges här men jag kostar på mig att ge några tänkbara förklaringar. En 
möjlig tolkning är att lönenivån spelar en stor och viktig roll för hur statusen 
bedöms. Löneläget är det som bedöms ligga allra lägst av de fyra parametrarna 
och man kan, utan allt för mycket fantasi, tänka sig att för forskare ter det sig 
inte särskilt lockande att gå en lång utbildning för att sen komma ut i ett yrkes-
liv som bevisligen inte betalar sig ekonomiskt. En annan faktor som jag tror 
kan dra ner statusen är yrkets gamla stämpel som ett kallyrke. Kanske ses yrket 
som lämpat endast för eldsjälar som vill verka för folkbildningen? 

Bibliotekariens egenskaper 
Respondenterna fick välja mellan ett stort antal egenskaper som kan förknippas 
med bibliotekarier. Frågan hölls relativt öppen där man fritt fick tolka begrep-
pen. De egenskaper som var med i uppräkningen hade såväl positiv som nega-
tiv värdeladdning. Flera svarsalternativ var möjliga. Frågan var hämtad från 
Bruijns undersökning, men redigerad på så vis att jag valde bort egenskaper 
som huvudsakligen berörde bibliotekariens utseende och privata intressen och 
lade till egenskaper som känns aktuella i dagens samhälle, som till exempel IT-
inriktad. Svaren fördelade sig enligt tabell 6 på sidan 41.  

Resultaten pekar på att bibliotekarien faktiskt inte bedöms fullt så 
fördomsfullt som den bild som ofta presenteras i fiktionen och i 
populärkulturen. Några av de allra mest negativa omdömena, som 
bakåtsträvande och introvert får låga svarsfrekvenser, men en tendens att 
bedöma bibliotekarien på ett negativt sätt kan man ändå se. Som ett exempel 
kan man ta variabeln intresserad. Knappt 58 procent tycker att de upplever 
bibliotekarier som intresserade. Bland männen och de yngre är siffrorna ännu 
lägre. Det innebär med andra ord att 42 procent väljer bort att beskriva 
bibliotekarien som en intresserad person. Vad blir då motsatsen, en likgiltig 
eller uttråkad bibliotekarie? Är detta alltså nära hälften av informanternas 
erfarenhet av bibliotekarier? I så fall är det alarmerande, sett ur ett 
professionaliseringsperpektiv. Inte heller IT-kunnig är en egenskap som en 
majoritet förknippar med bibliotekarier – ca 42 procent tycker att biblio-
tekarien är en IT-kunnig person. 

Ett annat intressant utfall är att egenskaper som livlig, modern, humoristisk, 
framåtskridande och fantasifull får mycket låga värden. Det är alltså inte någon 
rolig person som är bibliotekarie. Fram träder en bild av en mycket seriös, 
akademisk och samtidigt tråkig person.  
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Tabell 6: Vilka egenskaper förknippar du med bibliotekarier?

Egenskaper i procent. Totalt 
N=85 

Kvinnor 
N=51 

Män 
N=34 

Yngre 
N=33 

Äldre 
N= 48 

Introvert  8,2 9,8 5,8 15,2 4,2 

Akademisk  63,5 68,6 55,8 72,7 58,3 

Ordningsam  84,7 84,3 85,2 81,8 87,5 

Allvarlig  18,9 17,6 20,6 30,3 10,4 

Litteraturintresserad  91,8 98 82,4 93,9 91,7 

Diskret  24,7 27,4 20,6 36,3 16,7 

Livlig  0 0 0 0 0 

Entusiastisk  21,2 29,4 8,8 21,2 20,8 

Progressiv 3,5 5,8 0 0 4,1 

Intresserad  57,6 62,7 50 48,5 62,5 

IT-kunnig  42,4 41,1 44,1 33,3 43,8 

Modern  5,9 9,8 0 3 8,3 

Lugn  50,6 49,0 52,9 66,6 41,7 

Hjälpsam  75,3 78,4 70,6 81,9 70,8 

Social  25,9 35,3 11,7 24,2 27,1 

Bakåtsträvande 0 0 0 0 0 

Vänlig  47 49 44,1 54,5 41,7 

Pedantisk 9,4 7,8 11,7 15,2 6,2 

Beläst 57,6 60,8 52,9 54,5 62,5 

Framåtskridande 4,7 7,8 0 6 2,1 

Nitisk 8,2 3,9 14,7 3 12,5 

Humoristisk 1,1 2 0 3 0 

Konservativ 8,2 7,8 8,8 12,1 6,2 

Praktisk 10,6 13,7 5,8 18,2 4,2 

Strikt 8,2 5,8 11,8 12,1 6,2 

Intelligent 22,4 29,4 11,8 30,3 18,8 

Fantasifull 3,5 3,9 2,9 3 2,1 

Annat. Vad? 1,1 0 2,9 0 2,1 

Man kan se att det är relativt stora skillnader mellan könen på vissa av variab-
lerna. Drygt 35 procent av kvinnorna bedömer att bibliotekarier är sociala, me-
dan endast knappt tolv procent av männen anser samma sak. Hela 98 procent 
av kvinnorna anser att bibliotekarier är litteraturintresserade medan mot-
svarande siffra hos männen är 82,4 procent. Variabeln Lugn visar på ännu 
större variation i svaren: 28,7 procent av kvinnorna kryssade för den, medan 
hela 52,9 procent av männen tyckte att lugn var en passande variabel. 

Ännu mer slående variationer blir det om man studerar skillnaderna mellan 
de olika åldersgrupperna. Den yngre gruppen har i betydligt större utsträckning 
markerat variablerna, introvert, allvarlig, akademisk, diskret, lugn, hjälpsam, 
vänlig och praktisk, strikt och intelligent, och avsevärt lägre resultat på egen-
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skaperna intresserad, IT-kunnig, modern och beläst. Sammantaget ger de yngre 
uttryck för att de i ännu högre grad än genomsnittet hyser en negativ och 
stereotyp bild av bibliotekarien. 

Bibliotekarieyrkets innehåll 
Nästa fråga är konstruerad på ett likartat sätt som den föregående. Frågan 
gäller vad som kännetecknar bibliotekarieyrkets innehåll. Även här följde en 
rad egenskaper bland vilka de fick välja för att beskriva yrket. Också här var 
variablerna mer eller mindre positivt laddade. Svaren fördelade sig enligt tabell 
7 på sidan 43.  

En majoritet av respondenterna ser bibliotekarieyrket som ett servicein-
riktat och informationsförmedlande yrke. Drygt hälften tycker att det också är 
folkbildande och pedagogiskt. Inte heller här kryssar respondenterna i de allra 
mest negativa variablerna. Enahanda, byråkratiskt, gammaldags, ensamt, en-
kelt, långsamt, ineffektivt, yrke på tillbakagång, monotont och tröttsamt får alla 
mycket få procent. Men det finns också en del av de mer positivt laddade om-
dömena som inte lyckas hävda sig. Tekniskt, kreativt, attraktivt, ansvarsfullt, 
utmanande, intressant, aktuellt, modernt och varierat får alla mycket låga 
svarsprocent.  

Många tycker att bibliotekariesysslan är rutinbetonad, men där kan man 
faktiskt fråga sig huruvida det ska tolkas som en negativ eller positiv sak. De 
flesta yrken innehåller ju ett visst mått av rutin, till och med forskning, men det 
ligger närmast till hands att tolka det som att de med sitt svar avser en negativ 
egenskap. Många svar återfinns också på begreppen folkbildande, kvalificerat, 
IT-inriktat och pedagogisk, men det rör sig ändå bara om knappt hälften av 
respondenterna. Är det så att övriga inte håller med om det? Mycket få ser yr-
ket som svårt, utmanande eller stressande. Endast 3,5 procent ser biblio-
tekarieyrket som ett framtidsyrke. Sammanfattningsvis målas bilden av ett trå-
kigt, rutinbetonat och ospännande arbete upp. 

Skillnaderna mellan de båda könen är inte så stora här. De största skillna-
derna återfinns bland alternativ som fått generellt sett få svar och därför inte är 
så intressanta att titta närmare på.  
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Tabell 7: Hur föreställer du dig bibliotekariers arbete? 

Arbetsbeskrivning i procent. 
Totalt 
N=85 

Kvinnor 
N=51 

Män 
N=34 

Yngre 
N=33 

Äldre 
N= 48 

Enahanda 17,6 15,7 20,6 21,2 16,7 

Svårt 4,7 3,9 5,9 9,1 2,1 

Tekniskt 9,4 11,8 5,9 18,2 4,2 

Rutinbetonat 45,9 49 41,2 63,6 35,4 

Informationsförmedlande 77,6 78,4 76,5 69,7 81,2 

Kreativt 18,8 27,4 5,9 9,1 25,0 

Fysiskt 2,4 3,9 0 3 2,1 

Stressande 3,5 3,9 2,9 3 4,2 

Yrke på tillbakagång 15,3 17,6 11,8 12,1 16,7 

Gammaldags 17,6 21,6 11,8 24,2 12,5 

IT-inriktat 50,6 51,0 50 33,3 60,4 

Folkbildande 56,5 36,5 50 45,4 60,4 

Användbart 31,8 39,2 20,6 33,3 29,2 

Attraktivt 7 5,9 8,8 0 10,4 

Ansvarsfullt 17,6 17,6 17,6 6 25 

Ensamt 17,6 19,6 14,7 24,2 12,5 

Ineffektivt 0 0 0 0 0 

Utmanande 3,5 5,9 0 3 4,2 

Kvalificerat 42,4 43,1 41,2 33,3 47,9 

Pedagogiskt 42,4 43,1 41,2 27,3 52,1 

Intressant 25,9 23,5 29,4 18,2 31,2 

Humanistiskt 35,3 37,2 32,4 36,4 35,4 

Effektivt 1,2 2 0 3 0 

Byråkratiskt 9,4 11,8 5,9 6 10,4 

Aktuellt 8,2 9,8 5,9 6 8,3 

Hjälpsamt 55,3 54,9 55,9 54,5 52,1 

Enkelt 1,2 2 0 0 2,1 

Långsamt 14,1 15,7 11,8 18,2 12,5 

Framtidsyrke 3,5 3,9 2,9 3 4,2 

Modernt 7,1 9,8 2,9 6 6,2 

Okvalificerat 1,2 2 0 0 2,1 

Monotont 8,2 9,8 5,9 15,2 4,2 

Varierat 15,3 23,5 2,9 12,1 16,7 

Tröttsamt 3,5 2 5,9 3 4,2 

Serviceinriktat 71,8 72,5 70,6 78,8 66,6 

Annat. Vad? 0 0 0 0 0 

 

Det är anmärkningsvärt stora skillnader i svaren mellan den yngre och äldre 
gruppen. De yngre verkar ha en avsevärt mer negativ inställning till biblio-
tekarieyrket, då de har skattat betydligt lägre än den äldre gruppen på de 
variabler som ger en positiv bild av yrket och en högre siffra på de variabler 
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som ger en negativ bild av yrket. Enda undantaget från den negativa trenden 
bland de yngre är variabeln tekniskt som fler av de yngre hade valt, men det rör 
sig ändå bara om ca 18 procent av de yngre som kryssat det alternativet. Inte en 
enda person av de yngre har heller valt variabeln attraktivt. 

Utsagor om bibliotekarieyrket 
I en fråga fick respondenterna i uppgift att ta ställning till ett antal utsagor om 
bibliotekarieyrket. Påståendena bestod dels av vanligt förekommande stereo-
typa missuppfattningar om arbetet, såväl som positivt laddade omdömen om 
bibliotekarien som informationsspecialist och med akademisk kompetens. 

Tabell 8: Bibliotekarieyrket består mest av okvalificerat rutinarbete såsom att ställa upp 
böcker i hyllor och stämpla dem i lånedisken. 

 Totalt Kvinnor Män Yngre  Äldre 

Håller med 2,3 3,9 0 0 4,2 

Håller delvis 
med 

28,2 29,4 26,4 45,4 18,8 

Håller inte med 67,1 64,7 70,6 51,5 75,0 

Vet ej /ej svarat 2,3 2 2,9 3 2,1 

Majoriteten håller inte med om att det är ett okvalificerat rutinarbete, men det 
är ändå ca 30 procent som tycker att det helt eller delvis ligger något i detta 
påstående, vilket måste anses vara en hög siffra för ett så här negativt och för-
domsfullt påstående. Kvinnor tror i något högre grad än män att arbetet är en-
kelt och rutinbetonat, men den stora skillnaden ser man än en gång när man 
jämför de yngre med de äldre, då man kan konstatera att yngre i betydligt 
större utsträckning tror att utsagan stämmer, i alla fall delvis. 

Tabell 9: Bibliotekarieyrket passar för den som inte klarar stress 

 Totalt Kvinnor Män Yngre  Äldre 

Håller med 10,6 11,8 8,8 15,2 6,2 

Håller delvis 
med 

32,9 35,3 29,4 36,4 31,2 

Håller inte med 38,8 41,2 35,3 33,3 45,8 

Vet ej 17,6 11,8 26,5 15,2 16,7 

En stor del av respondenterna håller med. Hela 50 procent av de yngre håller 
helt eller delvis med om att bibliotekarieyrket passar för personer som inte kla-
rar av stress. Detta kan jämföras med att det endast var 3,5 procent som ansåg 
att bibliotekarieyrket var stressande i den föregående frågan. Detta stärker bil-
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den av att bibliotekarieyrket ses som ett rofyllt yrke där bibliotekarien har det 
ganska lugnt och skönt på sitt arbete.  

Tabell 10: Bibliotekarie är ett serviceyrke 

 Totalt Kvinnor Män Yngre Äldre 

Håller med 83,5 88,2 76,4 84,8 81,2 

Håller delvis med 15,3 9,8 23,5 15,2 16,7 

Håller inte med 0 0 0 0 0 

Vet ej /ej svarat 1,2 2 0 0 2,1 

Alla håller helt eller delvis med om att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke. 
Det är naturligt att denna fråga får en hög grad av medhåll, för det är ju i 
informationsdisken där bibliotekarien ska serva med informationsförmedling 
som de flesta kommer i kontakt med yrkesgruppen. Detta är den synliga delen 
av yrkesrollen och de flesta vet därför att det ingår i arbetsuppgifterna att till-
handahålla information till låntagare. 

Tabell 11: Bibliotekarieyrket blir allt viktigare i en tid när mängden information i samhället 
växer sig så stor att den bli omöjlig att överskåda 

 Totalt Kvinnor Män Yngre  Äldre 

Håller med 48,2 52,9 41,2 42,4 50,0 

Håller delvis med 37,6 37,2 38,2 45,5 33,3 

Håller inte med 9,4 7,8 11,7 6,0 12,5 

Vet ej /ej svarat 4,7 2,0 8,8 6,0 4,2 

De flesta håller med om detta. Störst tvekan hittar man hos männen och hos de 
äldre, men resultaten är mycket jämna mellan de olika grupperna. Många ver-
kar ändå vara införstådda med att bibliotekarier ordnar och strukturerar bland 
informationsflöden. 

Tabell 12: Bibliotekarier är detsamma som informationsspecialister 

 Totalt Kvinnor Män Yngre  Äldre 

Håller med 27,0 27,4 26,5 24,2 25,0 

Håller delvis med 52,9 51,0 55,9 51,5 58,3 

Håller inte med 16,5 17,6 14,7 18,2 14,6 

Vet ej /ej svarat 3,5 3,9 2,9 6,0 2,1 

De flesta håller helt eller delvis med. Störst andel som inte instämmer finns hos 
männen och hos de äldre. Det är ändå slående att så många endast delvis håller 
med. Beror det på att man sammanblandar termen med systemtekniker och 
andra IT-utbildade yrkesgrupper, eller tyder det istället på att bibliotekarierna 
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varit för dåliga på att marknadsföra sin kompetens som informations-
specialister? 

Tabell 13: Bibliotekarie är ett fint akademiskt yrke med gamla anor 

 Totalt Kvinnor Män Yngre  Äldre 

Håller med 28,2 29,4 26,4 9,1 41,6 

Håller delvis 
med 

43,5 41,2 47,1 63,6 27,1 

Håller inte med 12,9 15,7 8,8 18,2 10,4 

Vet ej /ej svarat 15,3 13,7 17,6 9,1 20,8 

De flesta håller med. De yngre respondenterna är mer benägna att delvis reser-
vera sig. Frågan är till sin konstruktion starkt positivt värdeladdad. Den är kon-
struerad med bibliotekshistoria i åtanke, men det är tänkbart att många inte alls 
är bekanta med bibliotekens framväxt och därför inte känner sig tillräckligt 
insatta i frågan för att kunna ta ställning. Den här frågan hade också en relativt 
hög grad av bortfall jämfört med andra frågor, vilket indikerar att frågan var 
svår att besvara. 

Tabell 14: Bibliotekarier fyller en viktig uppgift i att tillgängliggöra mina och andras 
forskningsresultat 

 Totalt Kvinnor Män Yngre  Äldre 

Håller med 38,8 47,1 26,5 42,4 31,2 

Håller delvis 
med 

45,8 39,2 55,9 39,4 54,2 

Håller inte med 14,1 13,7 14,7 18,2 12,5 

Vet ej 1,2 0 2,9 0 2,1 

En dryg tredjedel håller helt med. Något överraskande är den stora graden av 
tveksamma och negativa, eftersom systemet med vetenskapliga tidskrifter till 
stor del tillgängliggörs via biblioteken. Skillnaderna mellan grupperna är små. 
Som framgår av Haglunds undersökning är biblioteket inte den självklara in-
gången för forskare som söker litteratur.95 Kanske är det inte tillräckligt känt att 
det är biblioteket som tillhandahåller databaser? Många verkar i Haglunds 
undersökning lika gärna söka via sökmotorer som Google som i databaserna. 
Haglund menar att forskarna tycker biblioteket är krångligt och att de därför 
föredrar enklare sökmotorer.96 Kan man komma tillrätta med detta genom ökad 

                                                 
95 Haglund, 2006, s 5f, s 7 f. 
96 Haglund, 2006 s 7 f. 
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och bättre marknadsföring av bibliotekariernas kompetens som informations-
experter? 

Tabell 15: Bibliotekarier läser litteratur en stor del av arbetstiden 

 Totalt Kvinnor Män Yngre  Äldre 

Håller med 2,3 2,0 2,9 3,0 2,1 

Håller delvis 
med 

12,9 15,7 8,8 18,2 10,4 

Håller inte med 60 54,9 67,6 57,6 58,3 

Vet ej 24,7 27,4 20,6 21,2 29,2 

Det verkar vara bland de yngre som den här föreställningen om den ständigt 
läsande bibliotekarien är mest utbredd. Men inte hos någon grupp är den sär-
skilt stark. De flesta tar avstånd från den och har förstått att det är något som 
endast hör hemma i schablonbilden av bibliotekarieyrket.  

Tabell 16: Bibliotekarieyrket är ett otidsenligt arbete som snart kommer att försvinna och 
ersättas med IT-baserade tjänster 

 Totalt Kvinnor Män Yngre  Äldre 

Håller med 7,1 7,8 5,9 9,0 4,2 

Håller delvis 
med 

30,6 35,3 23,5 33,3 29,2 

Håller inte med 57,6 49,0 70,6 51,5 62,5 

Vet ej 4,7 7,8 0 6,0 4,2 

De flesta verkar vara av åsikten att bibliotekarier fortfarande kommer att behö-
vas även i en tid då allt mer information blir tillgänglig i elektroniskt format. 
Största skillnaden ser man hos gruppen kvinnor, vilka till skillnad mot män i 
högre grad uttrycker pessimism till yrkets framtidsutsikter. Att så många ändå 
delvis håller med, kan möjligen förklaras med att under det senaste decenniet 
har skett en explosionsartad utveckling inom IT. KIB hör dessutom till de 
bibliotek som var tidigt ute med att tillgängliggöra elektroniska källor. Då så 
gott som all information forskare behöver enkelt kan laddas ner i deras privata 
PC, ökar ju också avståndet till det fysiska biblioteket, vilket bidrar till att 
osynliggöra bibliotekarien. Det är tänkbart att många då drar slutsatsen att 
bibliotekarier och det fysiska biblioteket inte längre kommer att behövas i lika 
stor utsträckning i framtiden. 
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Tabell 17: Bibliotekarier håller sig väl uppdaterade om den senaste utvecklingen inom IT och 
data 

 Totalt Kvinnor Män Yngre  Äldre 

Håller med 25,9 29,4 20,6 21,2 27,1 

Håller delvis 
med 

48,2 41,2 58,8 48,5 50,0 

Håller inte med 2,3 2,0 2,9 3,0 2,1 

Vet ej 23,5 27,5 17,6 27,3 20,8 

De flesta håller endast delvis med. Flest helt säkra återfinns bland gruppen 
kvinnor och flest skeptiker bland män. Antalet osäkra var stort på den här frå-
gan. Hur kommer det sig att så många är osäkra? Kan det vara så att respon-
denterna inte tror att bibliotekarierna själva befattar sig med elektronisk publi-
cering eller databashantering? Något svar på frågan ges inte, men jag kommer 
att återkomma till problematiken i nästa kapitel. 

Bibliotekariens utbildning, lönenivå och kön 
Respondenterna ombads besvara frågor om vilken utbildning som krävs för att 
kvalificera sig för bibliotekarietjänster. 

Utbildningsnivå 
På frågan om utbildningsnivå fördelade sig svaren enligt figur 1 på sidan 49. 
Eftersom endast enstaka respondenter har valt svarsalternativen på utbildnings-
nivåer lägre än eftergymnasial yrkesutbildning och mer än fem års högskole-
utbildning, har jag valt att inte inkludera dessa siffror i figuren eftersom det var 
mycket få svar på dessa variabler.  

 49



 

Figur 1: Bibliotekariers utbildningsnivå. Svaren anges i procent: 
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Majoriteten antog att utbildningsnivån låg på mellan tre och fem år. De flesta 
är alltså medvetna om att bibliotekarier är välutbildade akademiker. Äldre 
trodde i något högre utsträckning att utbildningsnivån var något kortare, mellan 
ett och tre års högskoleutbildning. Det kan möjligen förklaras med att de äldre 
minns den gamla bibliotekarieutbildningen snarare än det akademiska ämnet 
B&I som inte har funnits så länge i Sverige. Män trodde i markant högre 
utsträckning än kvinnor att utbildningen var mellan tre och fem år, medan 
kvinnorna bedömde att det var en lägre utbildningsnivå.  

Nästa fråga gällde huruvida de trodde att det krävdes en särskild utbildning 
för att få arbete som bibliotekarie. 88 procent gav ett jakande svar på den frå-
gan. I vilken utsträckning kände de till namnet på en sådan utbildning? 36,5 
procent sade sig känna till en sådan utbildning. Majoriteten av dessa namngav 
Bibliotekshögskolan i Borås, som kallades vid lite olika namn, till exempel 
Biblioteksskolan i Borås och Högskolan i Borås. Andra namngav Kulturvetar-
linjen, Bibliotekarielinjen och informatik. Endast fyra personer kände till B&I 
och en skrev påbyggnadsutbildning i Uppsala medan  en annan Bibliotekarie-
utbildning i Uppsala, Umeå. Det finns alltså en god uppfattning om att biblio-
tekarier har en lång akademisk utbildning bakom sig, medan ämnet B&I inte är 
känt.  
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Genomsnittslön för bibliotekarier 
Respondenterna ombads skatta vilken lön de tror att en heltidsarbetande biblio-
tekarie har. Svaret blev i genomsnitt 22 400 kronor i månaden. Det interna 
bortfallet på den här frågan var tolv procent. Det är det högsta interna bortfallet 
på någon fråga, vilket kan indikera att man är ovillig att gissa. Enligt DIK lig-
ger medianlönen för bibliotekarier år 2006 på 23 400 kronor i månaden. Såle-
des underskattade respondenterna något bibliotekariers lönenivå, men träff-
säkerheten var ändå relativt god då det endast skiljde 1000 kronor. 

Vilken lön förtjänar bibliotekarien? 
En följdfråga till lönefrågan var vilken lön de tycker att en bibliotekarie bör ha. 
I genomsnitt hamnade svaren på att bibliotekarierna borde tjäna mellan 25 000 
och 30 000 kronor i månaden. Svaren anges i procent: 

Figur 2: Vilken lön är bibliotekarien värd? 
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Svaren pekar på att respondenterna tycker att bibliotekarier är underbetalda i 
förhållande till sin kompetens. De flesta menar att heltidsarbetande biblioteka-
rier bör ha en lön mellan 25-30 000 kronor i månaden. Det mönster vi sett tidi-
gare, med att yngre värderar bibliotekarieyrket lägre än de äldre går igen även 
här. En majoritet av de yngre anser att bibliotekarierna ska ha en lägre löne-
nivå, på mellan 20-25 000 kronor i månaden. Fler av de yngre har också valt 
alternativet med en lön på under 20 000 kronor i månaden. Det är också 
anmärkningsvärt stor skillnad mellan hur män och kvinnor värderar biblio-
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tekarierna. Männen anser att bibliotekarierna är värda en högre lön än vad 
kvinnorna gör. Fler kvinnor vill se en månadslön under 20 000 kronor i måna-
den. Varför det ser ut så här besvaras inte av materialet. En möjlig förklaring 
till att kvinnor är mer nedvärderande i denna undersökning än i Bruijns under-
sökning skulle kunna vara att dessa kvinnor har slagit sig in i den mans-
dominerade forskningsvärlden och vill markera en skillnad mot traditionella 
kvinnoyrken.97  

Bibliotekariernas kön 
Om nu kvinnoyrken värderas lönemässigt lägre, gäller det att fastställa hur 
respondenterna ser på bibliotekarieyrket. Är det ett typiskt kvinnoyrke, sett ur 
deras perspektiv? Nästa fråga gällde om informanterna tycker att bibliotekarie-
yrket är ett manligt, kvinnligt eller könsneutralt yrke. Endast 10,6 procent såg 
det som ett renodlat kvinnligt yrke och 68,2 procent såg det som ett köns-
neutralt yrke. Ingen såg det som ett renodlat manligt yrke. Skillnaderna i 
svaren mellan kön och åldersgrupper är mycket små.  

Här ser jag ett tydligt problem med hur frågan är formulerad. Frågan är 
översatt från Bruijns engelska version som hade en öppen formulering; ”Do 
you think the work of a librarian to be for men, for women or for both 
sexes?”.98 Jag försökte översätta frågan så att innebörden skulle bli så lik den 
engelska versionen som möjligt: ”Tycker du att bibliotekarieyrket är ett man-
ligt, kvinnligt eller könsneutralt yrke?”. Det gör det möjligt att tolka frågan på 
olika sätt, dels om en man lika väl som en kvinna kan göra en bibliotekaries 
arbete, vilket de flesta förmodligen är böjda att hålla med om. Dels om de 
tycker att yrket domineras av ett visst kön. Man kan fråga sig hur responden-
terna tolkat frågan. Troligen har de flesta svarat på den förra frågan snarare än 
den senare. De som svarat att de ser det som ett kvinnligt yrke har förmodligen 
svarat på vilket kön de anser dominerar yrket. Det interna bortfallet på frågan 
är relativt stort vilket jag tror beror just på tvetydigheten i frågan. I efterhand 
kan jag konstatera att det förmodligen varit mer klargörande med två specifika 
frågor, dels om vilket kön som dominerar inom yrket och dels om yrket särskilt 
lämpar sig för något specifikt kön. Som det nu ser ut har jag svårigheter med 
att dra några klara slutsatser av svaren, men man kan i alla fall konstatera att 
ingen respondent har valt alternativet manligt yrke, vilket ändå ger en 
fingervisning om att fler ser det som ett kvinnoyrke. Att de ser att 

                                                 
97 Bruijns, 1992, s 49. 
98 Bruijns, 1992, s 54. 
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bibliotekarieyrket som kvinnodominerat är ju också i överensstämmelse med 
verkligheten. 

Sammanfattande diskussion 
De flesta forskare bedömer bibliotekarieyrket som en profession, men rankar 
ändå yrket lågt i fråga om status, attraktion, social status och lönenivå. Vad 
som avgör ett yrkes professionella status är enligt enkätsvaren framför allt gra-
den av specialisering följt av utbildningsnivå. Bibliotekarien bedöms vara aka-
demisk, litteraturintresserad, ordningsam, beläst, lugn, hjälpsam och i viss mån 
IT-kunnig.  

Arbetet bibliotekarien utför bedömdes vara framför allt informations-
förmedlande och serviceinriktat. Betydligt färre ansåg att arbetet var IT-
inriktat, folkbildande och att bibliotekarien sågs som en informationsspecialist. 
Detta hänger troligen samman med att de informationsförmedlande 
arbetsuppgifterna hör till den publika delen av biblioteket som man som 
användare kommer i direktkontakt med, medan övriga arbetsuppgifter inte 
märks på samma sätt eftersom de sker ”bakom kulisserna” på biblioteket. Det 
tycks också som om många tar tillgängligheten av framför allt elektroniska 
resurser för given och att de inte ser sambandet mellan de elektroniska källorna 
och bibliotekariens arbete. Det här är ju ett resultat som också får stöd i 
Haglunds undersökning.99 En stor del av bibliotekariens kompetens är därmed 
osynliggjord. 

Måhända skulle det här problemet bli avhjälpt med en mer aktiv marknads-
föring av kompetensen gentemot användarna? Man kan fråga sig om biblio-
tekarierna är för dåliga på detta? Agert och Tegströms magisteruppsats pekar 
ju på en tydlig ovilja hos bibliotekarierna att marknadsföra sig.100

De yngre skiljer sig från övriga grupper genom att i än högre grad välja 
egenskaper som beskriver yrket mer negativt. Ändå är det de yngre som i större 
utsträckning än de äldre är medvetna om vilken utbildningsnivå som krävs för 
att få arbeta som bibliotekarie, vilket kan tyckas paradoxalt. De bedömer trots 
kännedom om utbildningslängd att bibliotekarielönen bör ligga lägre än vad 
den äldre gruppen tycker, vilket också kan tyckas vara motsägelsefullt. Paula 
Berntsson menar att ”kvinnors kvalifikationer värderas lägre på grund av att de 
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är kvinnor, inte på grund av att kvalifikationerna är lägre”.101 Man kan också 
fråga sig varför många tycker att bibliotekariers lönenivå ska ligga så pass lågt 
när de ändå är medvetna om att utbildningen tar tre till fem år? Vad säger det 
oss? Är det för att det är ett kvinnoyrke? Hur hade det sett ut om män domi-
nerat inom bibliotekariekåren? 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kvinnor är något mer skeptiska till 
bibliotekarieyrket än vad män är, men framför allt är det den yngre ålders-
gruppen som har en betydligt mer negativ inställning till yrket än vad de äldre 
har. Sammantaget ger respondenterna bilden av ett yrke som är ganska torrt, 
tråkigt och stillsamt.  

Att de yngre respondenterna är mer negativt inställda stämmer väl överens 
med Bruijns undersökning från 1992. Bruijns undersökning visar också på att 
de yngres negativa bild av yrket är något som även visat sig i äldre under-
sökningar. Han menar att detta målar upp en dyster framtidsprognos för yrket 
och menar att om de yngre uppfattar bibliotekarieyrket som oattraktivt, 
försvårar det rekryteringen av drivna och högpresterande personer, utan drar 
istället till sig ”fel” sorts personer som vill arbeta med ett yrke som upplevs 
som tillbakadraget och stillsamt.102 Det kan vara värt att stanna upp och reflek-
tera över det här ett slag. De som var unga för 30-35 år sedan har självfallet nu 
åldrats och tillhör den äldre åldersgruppen och resultaten bland de äldre är om 
inte positiva, ändå betydligt ljusare än vad den yngre gruppens svar är. Även 
om Bruijns population var en annan än den som ingår i denna undersökning, 
pekar det ju det ändå på en tendens att man under årens lopp ändrar inställning 
till bibliotekarier i en positiv riktning. Kanske är de yngre mer påverkade av 
den negativa bibliotekariestereotypen och med ökad erfarenhet av biblio-
tekariers kompetens genom många års användande lär man sig att den inte 
stämmer? Något svar på den frågan ges inte här, men det är en intressant fråga 
man skulle kunna undersöka närmare. 

Härnäst kommer jag att fördjupa mig i hur forskare resonerar kring biblio-
tekarieyrket, när jag nu att redogör för de intervjuer jag genomförde med sex 
forskare på KI. 
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Intervjustudien 

Resultaten av enkäten visade tydligt att bibliotekarier på många punkter är 
osynliggjorda och ifrågasatta. Särskilt bland de yngre forskarna fanns en 
fördomsfull bild av det arbete bibliotekarierna utför. Eftersom enkäten inte ger 
några svar på hur forskare resonerar, har jag också genomfört ett antal inter-
vjuer med forskare i syfte att förstå hur de resonerar om bibliotekarier och de-
ras kompetens. Den yngsta informanten är drygt 30 år och den äldsta knappt 
60. Tre av dem är i fyrtioårsåldern. För att garantera deras anonymitet 
presenteras de här med fingerade namn. Av samma anledning har jag valt att 
inte skriva ut namn på personer, företag och platser som nämns under 
intervjuerna. De sex informanterna är: 

• Alva. Forskarstuderande. Född på sjuttiotalet.  
• Inger. Forskarstuderande. Född på femtiotalet.  
• Jens. Doktorsexamen. Född på femtiotalet.  
• Matti. Forskarstuderande. Född på fyrtiotalet.  
• Patrik. Docent. Född på sextiotalet.  
• Stina. Forskarstuderande. Född på sextiotalet.  

Samtliga informanter fick också besvara enkäten. Enkätsvaren har jag använt 
som komplement till intervjumaterialet. 

Begränsningar med intervjumaterialet 
I enkäten hade jag inkluderat en fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på 
en intervju. Det var endast en person som anmälde intresse. Svårigheten med 
att få tag i informanter fick jag istället lösa via kontakter sedan min tid som 
anställd på KI. Jag undvek att söka upp forna kollegor som jag har pratat med 
om min utbildning i B&I. Istället valde jag kontakter på KI som inte arbetat i 
samma forskningsprojekt som jag, eller personer som jag fick tips om via 
gamla kollegor. Samtliga visste dock om att jag ”pluggade till bibliotekarie i 
Uppsala”, men det var oklart för de flesta av dem exakt vad det innebär. Det 
finns därmed en risk att de svarat på ett socialt önskvärt sätt som var avsett att 
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inte såra eller nedvärdera mig i egenskap av blivande bibliotekarie. Eftersom 
deras svar över lag är betydligt mer positiva till bibliotekarieyrket än de 
resultat som framkommer i enkätmaterialet, tror jag att så har varit fallet. En av 
informanterna garderade till exempel flera av sina mer negativt laddade 
uttalanden med en liten reservation, ”jag kanske har fel, men…”.  

Därmed inte sagt att de ljuger sig igenom intervjuerna. Jag tror att mycket 
av vad som framkommer verkligen är deras uppriktiga åsikter. Några av de 
mest positiva informanterna betonade att deras välvilliga syn inte kom sig av 
att de pratade med en blivande bibliotekarie, utan att detta verkligen var deras 
sanna och uppriktiga inställning. 

Intervjuerna 
Till att börja med ställde jag några frågor för att få en bild av hur mycket de 
använde och kände till de tjänster som biblioteket erbjuder. Genom att be dem 
besvara dessa frågor hoppades jag få en övergripande bild av deras inställning 
och kunskap om bibliotekariernas verksamhet.  

Alla sex personer använder i huvudsak de elektroniska tjänsterna som KIB 
erbjuder i första hand. Framför allt är det databasen PubMed som är relevant 
för deras arbete. Jens har disputerat inom en disciplin som inte finns inom KI 
och hittar inte all information om sitt ämnesområde på KIB, som ju i första 
hand är ett medicinskt bibliotek. Han har inte längre tillträde till sitt gamla 
universitetsbiblioteks databaser. Detta innebär ett visst problem för honom, 
eftersom han då måste vända sig till gamla kollegor på sin förra arbetsplats och 
be dem söka efter den relevanta informationen åt honom. Han uppger dock att 
han trots det når majoriteten av allt det material han behöver via KIB. Alva har 
gått en informationssökningskurs på ett universitetsbibliotek på annan studieort 
och anser att hon behärskar sökteknik relativt bra. Inger brukar köpa 
söktjänster från KIB. Hon lämnar beställning på vad hon behöver och får 
sökningen utförd och dokumenten framplockade av bibliotekarierna på KIB. 
Stina går relativt ofta till biblioteket och ber då alltid om hjälp vid 
informationsdisken eftersom hon upplever att hon själv är dålig på att söka.  

De flesta besökte folkbibliotek som barn och Stina och Inger besöker 
regelbundet folkbibliotek för att låna barnlitteratur till sina barn respektive 
barnbarn. Ingen av de sex besöker folkbibliotek för sina egna 
informationsbehov. Hellre köper de i så fall de böcker som de behöver. Patrik 
angav som skäl till att han köper böcker är att han gärna vill bygga upp sitt eget 
hemmabibliotek. Matti använder nästan uteslutande databaser och besöker 
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numera aldrig biblioteket. Däremot besökte han ofta KIB under sin tid som 
student på grundutbildningsnivå.  

Alla informanter förstod att det var KIB som tillgängliggjorde databaserna 
för dem. Patrik var osäker på om PubMed är tillgänglig via biblioteket eller om 
den var lika öppen som till exempel Google. Alva var osäker på huruvida det 
var bibliotekarier som arbetade med databaser eller om det var en särskild IT-
avdelning med framför allt IT-utbildad personal. Alva poängterade också att 
hon ansåg att biblioteket är en viktig resurs för att tillgängliggöra material. 
Utan biblioteket, menade hon, skulle tillgången till information vara styrd av 
ekonomiska intressen i betydligt högre utsträckning.  

Kan biblioteket vara något annat än en samling med böcker, undrade jag. 
Stina som umgås privat med en IT-bibliotekarie, hade fått uppfattningen att det 
var mycket arbete med IT och allt mindre arbete med böcker. De andra var 
också inne på resonemang om de elektroniska resurserna. Det var inte någon 
som nämnde andra typer av tjänster och resurser som finns på bibliotek, såsom 
tillgång för forskarstuderande till trådlöst nätverk, trycksaksframställning, 
tillgång till salar av olika slag och liknande tjänster. Stina nämnde vid ett till-
fälle att biblioteket är en viktig mötesplats.  

Man är ju så beroende av biblioteket, det är en stor del av KI, det är ju centrum. Det är dit 
man går och det är där man samlas för att göra någonting.103

Nästa fråga handlade om hur man söker sin information. Stina berättade att hon 
brukar börja med att söka på Internet, ofta via Google för att ringa in ett om-
råde. När hon tagit reda på tillräckligt mycket om ämnet för att veta vad hon 
ska söka efter, går hon till biblioteket. Alva vänder sig ofta till olika myndig-
heters bibliotek och webbplatser för att hitta det hon behöver för sin forskning. 
Det finns, menade hon, en gemenskap där forskare kommunicerar utanför de 
vetenskapliga publikationerna, i hennes fall ofta via olika myndigheter och 
statliga instituts webbplatser. Samtliga sex informanter letar i huvudsak efter 
tidskriftsartiklar. Det publiceras enbart ett fåtal monografier inom samtligas 
forskningsområden. I den mån det utkommer böcker, köper de oftast in littera-
turen till sina institutioner, eftersom de vill komma ifrån bibliotekets kötider 
och lånetidsbegränsningar. 
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Uppfattningar om bibliotekariernas kompetens 
Alla sex var mycket nöjda med bibliotekariers kunnande och tillmötesgående 
attityd. De fick så gott som alltid tillfredsställande sökresultat när de vände sig 
till en bibliotekarie för hjälp. Jens sade att han måste vända sig till ett special-
bibliotek för att få tillgång till den litteratur som finns inom hans 
ämnesområde, men där var bibliotekarierna mycket kunniga inom just det 
området. Flera av dem var uppriktigt imponerade av hur bra hjälp biblio-
tekarierna kan tillhandahålla. Inger sa att trots att hon bara hade lämnat vaga 
nyckelord och trots att hennes ämne var ovanligt och mycket smalt, kunde 
bibliotekarierna plocka fram exakt den information som hon var ute efter:  

Min bild av bibliotekarier har ändrats väsentligt. Tidigare minns jag bara min barndoms 
bibliotekarier, som var äldre kvinnor som mest hanterade böcker, stämplade dem, ställde 
dem i hyllan och så. Numera känns det helt annorlunda. De känns som en bra 
informationshjälp. Man får bra hjälp, bra relevans i det de tar fram. Mycket bättre hjälp 
med referensfrågor, ibland kommer man och kan bara ringa in ett intresseområde med 
några nyckelord och de tar fram material som man inte skulle ha tänkt på själv. Mycket 
bättre service nu än förr.104

Patrik menade att bibliotekarierna var kompetenta och att deras akademiska 
utbildning var en garantisedel för detta. Matti ansåg att bibliotekariens uppgift 
är att kunna hitta nya sätt att söka, de måste behärska sökfunktionerna i data-
baserna och kunna hitta relevanta träffar och utöver det måste de också kunna 
ge en pedagogisk förklaring till hur de gjorde för att man ska förstå och kunna 
göra liknande sökningar själv. De övriga hade liknande åsikter.  

Hade informanterna någon uppfattning om huruvida de kunde få mer hjälp 
än vad de själva efterfrågade? Matti var säker på att så var fallet, men att han 
inte har fantasi nog att tänka ut vad det skulle kunna vara. Han uppfattade 
bibliotekets service som väldigt komplett och när man besöker biblioteket blir 
man samtidigt informerad om nyheter som tillkommit, till exempel nya sätt att 
söka eller nya databaser. Matti uttrycker att han är imponerad över hur 
informationssökningen förändrats och förenklats genom åren. Av alla sex 
informanter är han den som har längst perspektiv på biblioteksanvändningen på 
KIB. Han började sin grundutbildning på KI på sjuttiotalet och har sedan dess 
haft kontakt med forskningen på ett eller annat vis. Han berättar att varje gång 
han söker i PubMed brukar han tänka på hur det var när föregångaren MedLine 
introducerades: 
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Och första gångerna när MedLine kom, då fick man ju inte söka själv. Då fick man boka 
en tid med en bibliotekarie och man skulle ha färdiga [listor på], vad man ville söka, man 
fick skriva upp det och så fick man sitta bredvid när de gjorde sökningen. Fortfarande när 
jag söker i PubMed eller Ovid så tänker jag på den tiden.105

Stina är medveten om att det finns många fler tjänster att tillgå på biblioteket 
som hon inte tagit i anspråk, men som hon egentligen är intresserad av. Hon 
skulle till exempel vilja gå en kurs i referensprogrammet EndNote som biblio-
teket arrangerar. Hon berättar att hon visserligen har gått en informations-
sökningskurs på KIB, men det var i ett läge när hon var helt ny som forskar-
studerande och kände sig så pass förvirrad över allt det nya, att hon inte kunde 
tillgodogöra sig den kursen som hon önskat. Hon menar att nu, när hon har 
kommit en bit på väg i sin forskarutbildning egentligen skulle behöva gå den 
kursen igen.  

Ingen av informanterna har några direkt negativa erfarenheter av bibliote-
kariernas servicekänsla och kunnande. Alva önskar att det fanns en tjänst när 
hon kunde boka en tid med en bibliotekarie och i lugn och ro sitta ner och gå 
igenom vad det är hon söker. Hon känner inte till att flera bibliotek faktiskt har 
den tjänsten i form av ”boka en bibliotekarie”.  

Bibliotekarieyrkets innehåll 
Alla sex informanter är överens om att bibliotekarier arbetar mycket med 
informationssökning åt låntagarna. De flesta anger också att man handhar 
databaser och att man strukturerar information. Det är endast en av dem, Inger 
som nämner förvärv och gallring: 

Jag föreställer mig att de skaffar underlag för vilka tidskrifter man ska köpa in, mäter 
användningen av dem, och ser till att hålla ett aktuellt utbud. Ja, sen marknadsför man det, 
sen handlar det nog om vilka databaser man ska ha, köpa in, bibliotekets utrymme, vad 
man ska ha kvar och inte.106

Ingen av dem nämner arbete vid utlåningsdisk. Stina är den enda som berör 
ämnet när hon säger att hon tror att det är andra än bibliotekarier som står där. 
Däremot betonar alla arbetet med service och referensfrågor, som de ser som 
den centrala biten av bibliotekariesysslan. Att de nämner den delen är ju natur-
ligt eftersom det är den delen av bibliotekariesysslan som de själva kommer i 
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kontakt med och som de har direkt nytta av. De flesta gör bedömningen att det 
är kvalificerat arbete. Patrik jämför yrket med forskning: 

Om det handlar om att strukturera, det är ju det man gör till exempel inom forskning och 
vetenskap, så det finns ju vissa likheter med det. Så om det är svårt eller inte, det beror ju 
på hur. Jag vet inte om man måste ha hypoteser och göra funderingar på det sättet, men 
jag ser likheter. Jag ser det som ett akademiskt yrke, och det krävs ju att man är noggrann 
såklart.107

Det är inte heller uppenbart för informanterna vilket arbete som pågår bakom 
den publika delen av biblioteket. Det är flera av dem som aldrig nämner arbetet 
med katalogisering, förvärv och samlingar, inte ens när jag frågar om de tror att 
bibliotekarierna har fler arbetsuppgifter utöver de som de nämnt. De flesta be-
tonar då enbart de elektroniska delarna av biblioteket. De delar av bibliote-
kariens yrkesroll som inte är omedelbart synliga för användaren existerar inte i 
informanternas föreställningsvärld. Det är en bekräftelse på att stora delar av 
kompetensen är osynlig för användarna. 

För att få en uppfattning om hur de ser på biblioteksorganisationen fick de 
också gissa hur många anställda ett bibliotek av KIB:s storlek hade. De flesta 
gissade på mellan 15 och 40 anställda. Det är bara Stina som genom sin vän 
som arbetar som bibliotekarie har förstått att bibliotek är omfattande orga-
nisationer med många anställda och med en rad olika funktioner. Stina gissade 
på 200 anställda.108

Tittar man på informanternas enkätsvar om yrkets innehåll, har alla sex 
kryssat för informationsförmedlande. Flera har kryssat i IT-inriktat och 
serviceinriktat. De flesta har också kryssat för ensamt. Det finns alltså en 
uppfattning bland informanterna att man som bibliotekarie arbetar ensam. 
Några av dem återkom till temat om den ensamme och utlämnade biblio-
tekarien också under intervjuerna. Inger menade att man är kanske inte ensam i 
fysisk bemärkelse men det är ensamt gentemot användaren. Vem är det som 
hjälper bibliotekarien om denne misslyckas med informationssökning, undrar 
hon? Hon minns ett exempel när en ung, förmodligen nyanställd bibliotekarie 
tog fram helt fel typ av dokument till henne. Om man jämför detta med 
enkätsvaren, stämmer detta inte riktigt överens med enkätrespondenternas 
uppfattning. Endast drygt sju procent har kryssat för alternativet ensamt.  

                                                 
107 Intervju med Patrik 070215 
108 I själva verket har KIB 125 anställda varav cirka hälften är bibliotekarier. Se mer om detta i 
bakgrundskapitlet. 
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Jag undrade också vilka andra yrkesgrupper de trodde förekom på biblio-
tek. De flesta visste att det fanns något slag av assistenter och administratörer, 
några trodde att det fanns IT-personal och Matti trodde att det också fanns 
ämnesspecialister, i KIB:s fall specialister på ämnet medicin. 

Bibliotekariens utbildning 
Alla sex bedömer arbetet som kvalificerat och akademiskt. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att de alla sex på förhand visste om att jag ”studerar till biblio-
tekarie” och att denna utbildning sker vid Uppsala Universitet. Detta ska man 
komma ihåg återspeglar sig också i enkätsvaren eftersom de även ingår i grup-
pen enkätrespondenter. De står ju för en stor andel av dem som kände till 
utbildningen i Uppsala. De flesta informanterna uppgav att det var en lång 
utbildning som var mellan fyra och fem år. De kände också till att det var en 
påbyggnadsutbildning och att man har studerat andra ämnen innan man blir 
antagen till vad de kallade ”bibliotekarieutbildningen”. De flesta visste att det 
finns en bibliotekshögskola i Borås, och numera i Uppsala (eftersom de förstås 
visste att jag studerar där). Ingen kände till ämnet B&I men några av dem 
nickade igenkännande när jag efter att intervjun hade avslutats, berättade att 
det var ett akademiskt ämne man läste och inte en yrkesutbildning.  

En fråga rörde vilket innehåll utbildningen hade. Vad ser de som viktigt att 
lära sig inför ett yrkesliv som bibliotekarie? De flesta var överens om att 
databaser och IT var en allt viktigare del av utbildningen. Patrik trodde att man 
specialiserade sig inom vissa områden, Stina hade uppfattningen att man läste 
mycket litteraturvetenskap och samhällsvetenskapliga ämnen. 

Dels tror jag man läser väldigt mycket litteratur, man lär sig olika söktekniker, och IT är 
ett stort inslag, som man lär sig nu. Svenska språket, samhällsvetenskapliga ämnen. 
Gissar grovt här.109

Matti trodde att det förutom datakunskaper också ingick vetenskapsteori. Han 
var av uppfattningen att bibliotekarier hade en klar bild av hur det vetenskap-
liga landskapet såg ut: 

Strategier att söka, något allmänt vetenskapsteoretisk utbildning också för att de bibliote-
karier jag har haft att göra med, de är så klara, vetenskapsteoretiskt, så de är bättre att 
söka än en själv.110
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Inger var den som kom närmast det verkliga utbildningsinnehållet när hon 
nämnde kunskaper i att ordna och förvärva. Hon trodde också att man behövde 
juridiska kunskaper, som till exempel i upphovsrätt; 

Jag föreställer mig att utbildningen innehåller en hel del IT-undervisning, en del lagar och 
förordningar, till exempel upphovsrättsliga frågor, ekonomi kan jag tänka mig och kanske 
också statistik. Och så praktiska saker som att ordna och köpa in böcker, urval och sånt.111

Bibliotekariens kollegiala ställning 
När informanterna ombads placera in bibliotekarierna på en kollegial nivå fick 
jag blandade svar. En del av dem tyckte att det var en servicefunktion till insti-
tutionerna. De flesta såg dem som en del av det akademiska kollegiet, ingen 
ville dock jämföra dem med till exempel vaktmästerifunktioner. Jens jämförde 
med IT-avdelningen, Matti och Inger med stabsfunktionerna och Patrik med 
lärare. Alva avstod från att placera in dem i KI-organisationen eftersom hon 
inte tyckte att hon hade någon relation till bibliotekarierna alls. Stina ville pla-
cera både biblioteket och bibliotekarierna i själva hjärtat av KI:s verksamhet. 

Nej det är akademisk nivå och bibliotekarier ingår i grundkursen, den där fempoängaren 
man måste ta [på forskarutbildningen] och där är det en vecka med bibliotekarie.112  

Bibliotekariens status 
Alla sex informanter var överens om att bibliotekarieyrkets samhälleliga status 
är låg, men de flesta menar att de själva bedömer att yrken med en akademisk 
bakgrund har högre social status och att det också inkluderar 
bibliotekarieyrket. Flera av dem betonade dock att deras egen, mer positiva 
hållning nog var ett undantag från normen. Inger sa flera gånger att hon var 
tvungen att tänka efter innan hon svarade så att hon verkligen svarade i 
enlighet med sin egen åsikt och inte efter hur ”andra tycker”. 

Bibliotekarieyrket har nog ganska låg status, ända tills man träffar någon. Jag pratade en 
gång med en bibliotekarie [på en konferensmiddag] och blev verkligen jätteimponerad av 
all den kompetens som denne besatt.113  

Flera av dem delar uppfattningen att bibliotekarier på universitetsbibliotek har 
högre kompetens och status än folkbibliotekarier. Inger var den som betonade 

                                                 
111 Intervju med Inger 070212. 
112 Intervju med Stina 070220. 
113 Intervju med Inger 070212. 
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detta starkast av de sex och menade att det till och med var en mycket stor 
skillnad i kompetens.  

Status kan vara olika saker för olika personer, så jag bad dem att definiera 
vad de menade med begreppet status. Jens förknippar status enbart med kun-
nande och menar att yrkesstatus är beroende av vilket kunnande man har. Där-
med får bibliotekarieyrket en relativt hög status i hans ögon. Patrik minns att 
han som barn betraktade bibliotekarien som en kunnig auktoritet. Han är med-
veten om att låg lön drar ner statusen för yrket, men menar att själv mäter han 
status efter hur mycket kunskap en person har och hur akademiskt ett yrke är. 
Därför har bibliotekarieyrket med hans mått mätt en hög status: 

Jag måste säga jag ser det ju inte som ett lågstatusyrke. Ekonomiskt förstår jag det, och 
där kan jag tänka mig att ekonomin, och det kan jag förstå att där det är mycket kvinnor 
så är ekonomin mycket lägre, det kan det ligga nåt i.114

När jag påtalar att yrket kom på 68:e plats i en nyligen publicerad avhandling 
reagerar han med stor förvåning och tror att det kanske hänger ihop med dålig 
marknadsföring av bibliotekarieyrket, men han tycker ändå att det är svårt att 
motivera en så pass låg rankning. Han menar att bibliotekarieyrket har en obe-
gripligt låg status:  

Jag förstår att det är låg status, men det beror nog på okunskap, det finns ju ingen 
marknadsföring från bibliotekarier, men det är obegripligt att de hamnar så långt ner.115

Alva hör till dem som faktiskt tillmäter bibliotekarieyrket en lägre status för att 
som hon ser det läser inte bibliotekarierna själva böcker, utan endast hanterar 
dem. Hon menar också att i den starka hierarki som finns i den biomedicinska 
akademiska världen där läkare och professorer står högst halkar bibliotekarier 
ohjälpligt efter. Hon tror dock att det finns en möjlighet till ökad status i fram-
tiden när informationsflödena bara växer allt mer: 

Ja, de har ju inte så hög status, för de är egentligen de som plockar fram böcker men inte 
vet vad som står i dem, på nåt sätt. Att de inte vet om. […] Men det kommer nog att för-
ändras i och med att informationsflödet är så enormt och flödet kommer bara att öka – 
informationssamhället, så kommer den kunskapen att bli viktigare […] Förut kanske det 
var mer det här att samla in och sånt, dela ut böcker och så där. Men nu kommer det yrket 
att behöva ha en högre status överhuvudtaget och kommer man att vara duktig på det så 
kommer man att vara väldigt eftertraktad tror jag. Så deras roll kommer nog att öka.  

                                                 
114 Intervju med Patrik 070215. 
115 Intervju med Patrik 070215. 
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Men annars är det som vanligt i den medicinska världen hur hierarkin är, att det är 
läkarna som är högst och professorerna i den akademiska hierarkin som sådan. Vilka pro-
fessioner som är över varandra och vilka akademiska ämnen som är över varandra.116

Yrkets professionella status 
Under intervjuerna frågade jag informanterna om de uppfattade yrket som en 
profession. Jag gav dem först en enkel definition på professionsbegreppet, lik-
nande den definition som används i enkäten. Alva är den enda av de sex som 
inte tycker att bibliotekarieyrket uppfyller kraven på en profession. Som anled-
ning till det anger hon i sitt enkätsvar att hon tycker yrket saknar etiska regler. 
Precis som jag diskuterade i samband med enkätsvaren tror jag inte att alla 
informanter riktigt tagit till sig vad begreppet profession står för. De tycks se 
begreppet som ett yrke där det krävs ett fackmannamässigt kunnande, men utan 
att ta hänsyn till alla de kriterier som bygger upp professionsbegreppet.  

Yrkets lönenivå 
Alla uppfattar att lönen för en bibliotekarie ligger lågt i förhållande till den 
långa utbildningen som krävs. De tycker alla att bibliotekarieyrket borde ligga 
lönemässigt högre. De är också överens om att högre lön skulle bidra till att 
höja yrkets status. Alla var inte överens om att den låga lönenivån berodde på 
att yrket är kvinnodominerat, men det var ändå flera som uttalade sig om att det 
finns en direkt koppling mellan lön och kön. Stina såg att det fanns en koppling 
mellan lön och kön, men var mer angelägen om att jämföra bibliotekariens 
lönenivå med andra förhållandevis lågavlönade akademikergrupper som till 
exempel kulturvetare och beteendevetare.  

Vem är bibliotekarien? 
Vem är det som arbetar som bibliotekarie? De flesta är överens om att bibliote-
karien är en medelålders kvinna. Patrik ser också en kvinna framför sig och 
Alva tycker att hon enbart träffar medelålders kvinnor när hon går till biblio-
teket:  

L: Inte en man?  A:Nej! Jag vet inte varför. *skrattar*. Jag brukade gå på biblioteket i [en 
stockholmsförort] varje vecka när jag var liten och det känns som det var så. Och det är 
fortfarande så, när jag gick den här kursen och de som arbetar här [på KIB], de som man 
ser i alla fall, de är faktiskt bara medelålders kvinnor. Jag har aldrig träffat en ung biblio-
tekarie och en man vet jag inte heller om jag har träffat.117

                                                 
116 Intervju med Alva 070207. 
117 Intervju med Alva 070220. 
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Bilden av en medelålders kvinna har faktiskt stöd för hur verkligheten ser ut. 
Enligt DIK är de flesta i yrket kvinnor och yrkeskåren har också en relativt hög 
medelålder.118 Jens skiljer sig från de övriga informanterna och anser att det 
uteslutande är intresset för yrket och inte könet eller vilka egenskaper man 
besitter som är det avgörande för vem som blir bibliotekarie. Om det är flest 
kvinnor som är bibliotekarier beror då på, enligt honom, att det helt enkelt 
slumpat sig så att det har varit kvinnor som haft det rätta intresset för yrket.  

Alva menade att det gäller att hänga med i utvecklingen och inte ”bli dam-
mig” för att kunna göra ett bra jobb som bibliotekarie:  

L: Finns det en risk för det? A: Att man blir lite instängd? Ja, det är nog lätt att man 
tycker att ’ja, det här är klassikerna, det är vad folk brukar vilja ha´, att man inte hänger 
med framåt, och ja, det är väl nån urtidsbild av bibliotekarier att det är en medelålders 
dam som har full koll på alla sina böcker och kanske tycker det är lite konstigt med det 
nya som händer och så.119

Alva representerar den yngre gruppen forskare och hennes inställning speglar 
mycket väl de negativa enkätsvaren från den yngre gruppen. Det hon säger 
stämmer i stort sett helt överens med vad de yngre respondenterna svarat i en-
käten. Hennes egna enkätsvar ligger också i nivå med genomsnittet för de 
yngre respondenterna. 

Stina anser att man måste vara lugn, trygg och stresstålig för att klara av att 
hantera mängden med människor som behöver hjälp. Inger menar att bibliote-
karierollen har förändrats genom åren: 

Ja, det är en helt annan typ av människor som är bibliotekarier nu än förr. Det är kompe-
tenta sociala och hjälpsamma människor, inte alls som de bistra människorna man minns 
från förr.120

Matti berättar om en kurskamrat från studietiden som efter tre års medicin-
studier ändrade inriktning och blev bibliotekarie. Han berättar med ett tonfall 
och med ett minspel som visar att han verkligen blev förbluffad över sin kam-
rats ändrade yrkesval; 

Jag har en kompis som jag läste medicin tillsammans med. Han läste till kandidat, men 
läste inte färdigt. Sen blev han bibliotekarie på [nämner en organisation] eller något, 
byggde upp hela deras bibliotek.121

                                                 
118 DIK-förbundet. www.dik.se, Sidan besökt 070331. 
119 Intervju med Alva 070207. 
120 Intervju med Inger 070212. 
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Vad som förvånar honom mest är troligen att hans kamrat bytte yrkesbana från 
ett högstatusyrke, en klassisk profession, till ett yrke med både lägre lön och 
lägre status. Men, slutar hans resonemang, det gick ju bra för honom i alla fall. 
Han har byggt upp ett bibliotek från grunden och är nu dess chef. Alva har en 
annan bild av vem som vill bli bibliotekarie: 

Att man gillar att systematisera att tänka logiskt, att vara i en bransch där det händer 
saker, den typen av egenskaper. Inte stora litteraturdrömmar, men det beror på vilken 
slags bibliotekarie man vill bli.122

Jag frågade också om yrkets attraktionskraft. Kunde de se att det fanns någon 
lockelse i yrket? Kunde de tänka sig att rekommendera yrket till någon som 
stod i begrepp att välja yrkesbana? De flesta ställde sig tveksamma till det. Jens 
ser att lönen är ett hinder för att yrket skulle kunna vara attraktivt. Även Patrik 
känner sig tveksam till det på grund av den låga lönen men säger att han heller 
aldrig skulle avråda någon från det. Matti ställer sig tveksam till om det finns 
möjlighet att få arbete som bibliotekarie på den framtida arbetsmarknaden. 
Alva är också tveksamt inställd och återkommer till sin tidigare uppfattning om 
att bibliotekarieyrket handlar om att man inte öppnar böcker:  

Personligen vill jag vara den som får grotta ner mig i informationen och få ta del av vad 
som är i, själva frågan, och inte vara omkring det.123  

Men hon visar också på att det finns skillnader beroende på vilken typ 
bibliotek man arbetar på. De stora forskningsbiblioteken tycker hon verkar 
vara betydligt mer attraktiva än små folkbiblioteksfilialer: 

Det är ett yrke där man inte fastnar i en arbetsplats eller i en position utan man kan ta sig 
vidare och jobba, lära sig mer under sin yrkeskarriär och det finns en karriärutveckling. 
Det måste väl vara ganska hög status att jobba på nåt av de stora universitetsbiblioteken. 
KB. Det måste vara coolt, med datoriseringen, och spara ner Internet och såna där gre-
jer.124

Stina tycker däremot att bibliotekarieyrket är intressant och har en lockelse. 
Hon säger att hon redan har rekommenderat bibliotekarieyrket till en yngre 
släkting som står i begrepp att välja yrke;  

 
121 Intervju med Matti 070213. 
122 Intervju med Alva 070207. 
123 Intervju med Alva 070207. 
124 Intervju med Alva 070207. 
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Jag har redan rekommenderat min [släkting] som är intresserad av litteratur och kultur och 
såna saker. Han vill bli nånting.125

Sista meningen syftar på att både hon och hennes släkting anser att bibliote-
karie är ett riktigt yrke till skillnad från att läsa spridda ämnen i humaniora. 
Hon visar med sitt uttalande att hon har bilden av att det finns en yrkes-
förberedande bibliotekarieutbildning och att bibliotekarie är ett yrke där man 
också ska vara litteraturvetenskapligt orienterad. Stina är knappast ensam om 
den uppfattningen. Hela 92 procent av enkätens respondenter kryssade för 
alternativet litteraturintresserad. 

Bedöms bibliotekarien rättvist? 
De flesta är överens om att det finns en generellt sett negativ bild av bibliote-
karier som blir synliga på olika sätt. Inger betonar flera gånger under intervjun 
att hon har svårt att svara på frågan om bibliotekariens image eftersom hon 
anser att hennes bild av bibliotekarieyrket är en annan, mer positiv bild än den 
generellt negativa bilden som finns i samhället i stort. Alla är medvetna om att 
det finns en negativ schablonbild av bibliotekarier som florerar. Matti säger: 

Schablonbilden? Man kan tänka sig nån bibliotekarie som lämnar ut och tar emot böcker 
på stadsbiblioteket, som det ofta är på sketcher och i svenska filmer ungefär.126

Matti betonar också att han vet att bilden är felaktig, att den är en konstruktion 
för att passa ett syfte som i hans exempel är till för att roa. Många minns 
skräckinjagande bibliotekarier från sin barndom men medger att nutidens 
bibliotekarier är på ett helt annat sätt. Stina sammanfattar den generella bilden 
så här: 

Jag tror det mer är bilden av det lugna fina lilla biblioteket där man går och lånar ut 
böcker och ställer tillbaka böcker och går där och pysslar lite i lugnet.127

Alva är den enda som verkligen tycker att det finns en sanningshalt i hur 
bibliotekarien bedöms, åtminstone beträffande folkbibliotekarier: 

Men det är väl inte så kul, som på mitt lilla bibliotek i [nämner en förort till Stockholm]. 
Men det är väl inte så kul, låna och låna ut och mest kolla att folk inte snor saker. Jag vet 
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126 Intervju med Matti 070213. 
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inte. Och de kanske inte har så mycket inflytande heller över bibliotekets verksamhet och 
såna saker, där kanske det är lite tråkigt. Fast ändå inte riktigt på en nivå där, som 
kassörskan på Ica där det bara är mekaniskt. Men det är kanske mer spännande att jobba 
här då, på KI.128

Hur ska man förbättra bilden av bibliotekarien? De flesta (utom Alva) verkar 
tycka att det enda som egentligen behövs är marknadsföring av bibliotekarie-
kompetensen. Man behöver synliggöra en kompetens som redan finns där. Om 
bibliotekariekompetensen blir erkänd kommer troligen höjd status och höjd lön 
att följa efter.  

Bibliotekarieyrkets framtidsutsikter 
Alla är överens om att yrket i framtiden kommer att bli allt mer fokuserat på IT 
och informationsförmedling. Patrik spekulerar i om det fysiska biblioteket 
kommer att försvinna i stort sett helt och hållet och ersättas av det elektroniska 
biblioteket. Ingen av informanterna ser att sökmotorer och databaser kommer 
att ersätta bibliotekarien, snarare att den ökande mängden information kommer 
att ställa större krav på biblioteken och att de istället kommer att växa. Framför 
allt bedömer de att IT-kunniga bibliotekarier kommer att behövas i framtiden. 
Inger får sista ordet: 

Söksystemen kanske utvecklas så att man lätt hittar allting själv. Å andra sidan måste det 
finnas någon som kan sköta om tekniken och det kanske är bibliotekarier som gör det? 
Vad är det som ska anses relevant i all information? Någon måste kunna hitta vad som är 
relevant.  

Sen är det nedläggningar och hot om avgifter på lån som är oroväckande. Paradoxalt 
nog kanske det ändå hjälper till att höja statusen eftersom det blir mer exklusivt då. Det 
som är gratis har låg status. Blir det avgifter blir det finare på nåt sätt. Fast jag tycker det 
är sorgligt om det skulle bli så. Det är ju ytterst en demokratifråga.129

Inger sätter fokus på en känslig fråga. ”Det som är gratis har låg status”. Det 
har ansetts viktigt att hålla biblioteken öppna och tillgängliga. I den senaste 
tidens politiska debatt har höjts röster för att införa avgifter på bibliotek.130 Det 
Inger tillför i diskussionen är att avgifter på något sätt skulle kunna bidra till 

                                                 
128 Intervju med Alva 070207. 
129 Intervju med Inger 070212. 
130 På till exempel Dagens Nyheters kultursidor förs under våren 2007 en debatt om detta. Några av dessa 
debattinlägg är Bibliotek är en god sak av Christer Hermansson. 070319, och Kulturlöshet. Moderaterna 
utestänger folket från offentligheten av Karl-Petter Thorwaldsson och Elsie Bäcklund-Sandberg 070323 
Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502, Sidan besökt 070408. 
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högre status för bibliotekarierna. Det som är gratis värderas inte utan tas för 
givet. Det som alla tar för givet ses inte heller som oumbärligt.  

Sammanfattande diskussion 
Jämfört med hur enkätsvaren utfallit har de flesta av informanterna över-
vägande positiv inställning till bibliotekarier. Detta ska förstås ses i ljuset av att 
de kände till att jag studerar på Uppsala Universitet i syfte att bli bibliotekarie, 
och deras svar har troligen färgats av en önskan att inte nedvärdera den person 
som sitter framför dem. De flesta hade mestadels goda erfarenheter av sina 
möten med bibliotekarier. De var också mycket nöjda med den service som de 
fått när de kommit med sina referensfrågor. Alva som är yngst av informan-
terna skiljde sig dock åt från övriga informanter med sin mer fördomsfulla bild 
av bibliotekarieyrket. Hennes svar speglar väl enkätsvaren bland den yngre 
gruppen som målar upp bilden av yrket som lite enahanda och tråkigt och att 
man egentligen själv inte ägnar sig åt något intellektuellt arbete utan bara 
hantering av böcker och i bästa fall databaser. Men även Alva kan se att det 
finns utvecklingsmöjligheter inom yrket.  

De flesta ansåg att det fanns en betydande skillnad i status och kompetens 
mellan folkbibliotekarier och forskningsbibliotekarier. Alva menade att forsk-
ningsbibliotekarier som arbetar på de större forskningsbiblioteken möter intres-
santa och utvecklande arbetsuppgifter medan folkbibliotekarier på en filial 
mest fungerar som ett slags ordningsvakter utan makt att påverka sin situation.  

Bibliotekariens status var något som också diskuterades under 
intervjuerna. Att statusen var låg, till och med obegripligt låg enligt någon, var 
de flesta eniga om. Många menade att bibliotekarier är kompetenta nog, men 
att detta inte är allmänt känt och måste marknadsföras bättre. Behovet av att 
ändra på bibliotekariernas image är något som också Bruijns diskuterar. De 
flesta vet vad referensarbetet betyder, eftersom de själva har direkt nytta av den 
tjänsten. De andra sysslorna en bibliotekarie gör är osynliggjorda för dem och i 
den mån de känner till dem verkar flera tro att det finns andra yrkesgrupper 
som utför dem, till exempel systemutvecklare och ämnesspecialister. Bruijns 
menar att det inte räcker med att dela ut glossiga broschyrer om bibliotekarie-
yrket, utan att bibliotekarierna själva måste sluta leva upp till de stereotypa 

 69



uppfattningarna, att utbildningen måste skärpas och att man ska försöka sålla 
bort sökande med felaktig inställning till yrket.131  

Bruijns rapport har vid det här laget 15 år på nacken och mycket har hunnit 
hända sedan den publicerades. Till att börja med har vi i Sverige inte längre 
någon yrkesutbildning, utan det är ett akademiskt ämne man läser och efter 
examen blir man inte bibliotekarie, utan biblioteks- och informationsvetare. Ett 
sätt att komma tillrätta med problemet med att sökanden med fel inställning till 
bibliotekarieyrket är att sålla ut dem via antagningsintervjuer. Uppsala och 
Lund har redan detta antagningsförfarande, men det finns inte på alla studie-
orter. Utbildningen här i Sverige lägger också mer tonvikt vid förmedlings-
perspektivet än vid katalogiseringsfärdigheter.  

Vad behöver göras, enligt informanterna? Ja, marknadsföra kompetensen 
betydligt mer än vad som görs idag, är ett svar. Något annat som berördes var 
att man på något sätt skulle värdera upp bibliotekarieyrket. Om yrket skulle 
avlönas bättre skulle också statusen höjas, verkar många mena. En av infor-
manterna trodde att också avgifter på lån skulle kunna höja yrkets status, även 
om det inte var något hon personligen förespråkade. En utveckling av IT-
kompetensen och förmågan att kunna hantera informationsflöden skulle kanske 
också kunna bidra till att ge yrket högre anseende. 

                                                 
131 Bruijns 1992, s VII f. 
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Diskussion  

Jag har nu redogjort för 85 forskares attityder kring bibliotekarieyrket och 
kommer nu att diskutera resultaten ur ett genusinriktat professionsteoretiskt 
perspektiv och återknyta till de frågor jag ställde i uppsatsens syfte. Slutligen 
kommer jag att ge några förslag på hur jag själv tror att bibliotekarierna kan 
komma vidare med sina strävanden efter höjd status. 

Status och kollegial ställning 
Även om majoriteten av respondenterna anser att bibliotekarieyrket är en pro-
fession, visar det sig i övriga svar att yrket på flera punkter har en svag ställ-
ning beträffande social status. Man kan därför inte säga att bibliotekarieyrket 
nått en fullvärdig professionell status i forskarnas ögon. Westerlund menar ju 
att det är en lång rad faktorer som bygger upp ett professionsbegrepp.132 Många 
verkade vara medvetna om hur lång utbildning som krävs, att man besitter en 
informationskompetens och att biblioteken är en viktig källa för tillgänglig-
görande av information, men de ger ändå låga värden på frågor som rör yrkets 
status. Oftast brukar en lång akademisk utbildning räcka för att ge ett yrke hög 
status. Både denna undersökning och Bruijns undersökning från 1992 visar att 
detta inte gäller för hur bibliotekarieyrket värderas.133 När informanterna om-
bads besvara hur de ville bedöma den kollegiala statusen, jämfördes yrket med 
stabsfunktioner (som personaladministration) eller med läraryrket, som båda är 
yrken som oftast inte kräver lika lång utbildning.  

Respondenterna bedömer visserligen yrket som ett högutbildat yrke, men 
ger också uttryck för fördomar och målar upp en negativ bild av det som ett 
rutinbetonat, fantasilöst och i stort sett tråkigt yrke. Endast en informant höjde 
upp yrket till samma nivå som forskningen och menade att det fanns klara lik-
heter mellan yrkesgrupperna. Man måste då komma ihåg att det bland infor-

                                                 
132 Westerlund, 1988, s 10. 
133 Bruijns, 1992, s 45. 
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manterna fanns en kunskap om att jag som intervjuare också var en blivande 
bibliotekarie och att detta troligen har påverkat deras svar i en positiv riktning.  

Vem är bibliotekarien? 
De flesta var överens om att bibliotekarien var ordningsam, litteraturintresserad 
och hjälpsam. Vad som var iögonfallande var alla de positiva egenskaper som 
bibliotekarien inte har. Bibliotekarieyrket ses inte som tekniskt, kreativt, 
attraktivt, ansvarsfullt, utmanande, intressant, aktuellt, modernt och varierat. 
Bibliotekarien själv ses varken som intelligent, modern, entusiastisk, praktisk 
eller humoristisk. Det är intressant att notera hur motsägelsefulla en del svar är. 
Bibliotekarien betraktas inte som intelligent, men bedöms ändå ha en lång aka-
demisk utbildning bakom sig. Visst kan det vara möjligt att klara sig igenom en 
lång akademisk utbildning bara man har tillägnat sig en bra studieteknik, men 
det skapar i så fall en del frågetecken kring utbildningens innehåll. Ser de ut-
bildningen som en enkel och kanske ”flummig” utbildning som inte kräver 
särskild ansträngning? Vidare ser de inte bibliotekarierna som entusiastiska 
eller praktiska, men de anses samtidigt ha en servicefunktion där man ska 
plocka fram material åt användarna och då kan man tänka sig att just entusias-
tisk och praktisk skulle kunna vara ytterst lämpliga egenskaper.  

Det var också förvånansvärt låga svar på flera egenskaper som borde ses 
som självklara för en modern bibliotekarie. Till exempel var det bara 27 pro-
cent som såg bibliotekarier som informationsspecialister och knappt 40 procent 
menade att bibliotekarier gör ett viktigt arbete med att tillgängliggöra forsk-
ning.134 De yngre har i betydligt högre utsträckning gett uttryck för en mer 
negativ och fördomsfull bild av bibliotekarien än vad de övriga grupperna 
gjort. Informanten Alva gav till exempel uttryck för att bibliotekarien ofta var 
en medelålders kvinna som höll hårt i standardverken och var ovillig att ta till 
sig nyheter eller hänga med i utvecklingen.  

Jag tror nog att de flesta förstår att bibliotekariestereotypen hör hemma i 
fiktionen, men att de ändå har påverkats av hur bibliotekarier ständigt utmålas i 
olika former av media och i fiktionen. De yngre forskarna verkar dock vara 
mer påverkade av den negativa bilden av yrket eftersom en så stor andel av 
dem utmålar det som trist och tråkigt. 

                                                 
134 Se tabell 12 och 14. 
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Bibliotekariens arbetsuppgifter och kompetens 
Nästan alla var överens om att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke och att bib-
liotekarien har en informationsförmedlande roll. Informanterna gav i de flesta 
fall uttryck för att bibliotekarieyrket är underordnat forskningen genom att det 
är ett serviceyrke som förser forskarna med material. Bibliotekariernas under-
ordning kan då ses som en förutsättning för forskarnas överordning. Informan-
ten Alva ansåg till exempel att det är bibliotekariernas roll att hantera 
böckerna, men att de inte tar del av innehållet, vilket hon menar är en av-
görande skillnad från forskarens roll. Det är högre status att läsa böckerna och 
forska i dem, än att vara den som administrerar dem. Det här visar på en 
intressant skillnad mellan bibliotekariestereotypens bokmal, där bibliotekarien 
ständigt sitter med näsan i en bok. Alva var också den som uppmärksammade 
den starka hierarkiska uppbyggnaden inom den naturvetenskapliga världen, där 
läkarna står högst och hur forskarna står över övriga anställda som inte ägnar 
sig åt forskning. 

De sex informanterna var ändå mycket nöjda med den hjälp som bibliote-
karierna kunde stå till tjänst med. De var överlag positivt överraskade av den 
service de erbjudits via biblioteket. De flesta i undersökningen visste att det 
krävdes en akademisk utbildning på mellan fyra och fem år. Vad utbildningen 
består i var däremot mer oklart.  

Den osynliga bibliotekarien 
Vad som sticker i ögonen i undersökningen är det som förblir osagt. Bortfallet 
på enkäten var nära 58 procent. Bland dem som aktivt avböjde deltagande upp-
gav många som skäl att de inte alls använde biblioteket och därför ansåg de sig 
inte ingå enkätens målgrupp. För mig förefaller det osannolikt att forskare 
aldrig söker vetenskapliga artiklar och liknande via de databaser som biblio-
teket tillhandahåller. Det har ju hänt mycket inom biblioteken den senaste tio-
årsperioden i och med Internets snabba utveckling. Fler och fler tidskrifter 
tillgängliggörs elektroniskt och biblioteksbesöken minskar därmed drastiskt. 
Men forskarna verkar ha en dålig uppfattning om varifrån de elektroniska 
resurserna kommer.135 Också det tyder på att det finns en bristande 
medvetenhet om att de faktiskt använder biblioteksresurser när de tar fram sitt 
material. De verkar också omedvetna om vilket arbete och vilka resurser som 

                                                 
135 Researcher´s Use of Academic Libraries and their Services, 2007, s 70. 
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krävs för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. KIB:s egna undersökningar 
visar på att forskare inte heller vänder sig till bibliotekarier när deras egna 
sökningar misslyckas, eftersom de inte tror att bibliotekarier kommer att lyckas 
bättre än vad de själva gör.136 Detta pekar på att forskare inte känner till, eller 
tror sig behöva bibliotekariernas informationsexpertis. Det var också endast en 
låg andel av respondenterna, 27 procent, som kopplade sambandet mellan 
bibliotekarier och informationsspecialister.137

Informationsförmedling var trots allt det som respondenterna kände till 
bäst av bibliotekariens arbetsuppgifter. Det är ju i informationsdisken mötet 
mellan bibliotekarie och användare sker och det är den delen av biblioteks-
arbetet som är synlig. Men övriga sysslor som bibliotekarier arbetar med 
bakom den publika delen av biblioteket är alltjämt i stort sett okänt och 
osynligt för forskarna. Många verkar heller inte förstå att de elektroniska 
resurserna är en del av bibliotekariernas arbete och de underskattar det arbete 
som ligger bakom tillgängliggörandet. Några verkar till och med tro att detta 
inte görs av bibliotekarierna själva, utan av annan personal på IT-avdel-
ningen.138 Kanske har det blivit ännu mer tydligt under den senaste tioårs-
perioden då IT har utvecklats med en explosionsartad hastighet och 
bibliotekarieyrket har förändrats i takt med att användarna i högre utsträckning 
kan sköta sina biblioteksärenden från sin dator och inte längre behöver besöka 
det fysiska biblioteket? Haglund skriver att biblioteket mer har kommit att be-
stå av den samlade kompetensen hos bibliotekarierna snarare än en byggnad 
innehållande fysiska samlingar under senare år.139 Kanske har forskarna 
felaktigt tolkat den snabba utvecklingen och betraktar biblioteket som ett 
fysiskt rum, innehållande inaktuella böcker och papperstidskrifter som de inte 
längre är i behov av? 

Bruijns menar att eftersom de yngre är de som är de mest negativa till 
yrket och att detta är ett resultat som står sig över tid, finns det mycket små 
möjligheter att påverka yrkets professionella status i en positiv riktning.140 Jag 
menar dock att när de yngre forskarna blir äldre, verkar de lära sig mer om vad 
bibliotekarier kan göra för dem och reviderar sin uppfattning i en mer positiv 
riktning. Därmed inte sagt att det är positivt för bibliotekariernas profession-
alisering att de yngre är så pass skeptiska och att det inte är något att bry sig 

                                                 
136 Ur mejlkorrespondens med Lotta Haglund, bibliotekarie på KIB 070413. 
137 Se tabell 12. 
138 Alva ger till exempel uttryck för  viss tveksamhet om detta på s 68. 
139 Haglund, 2006, s 9. 
140 Bruijns, 1992, s 48 f. 
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om. Det är naturligtvis något som ur professionaliseringsperspektiv skulle vara 
önskvärt att ändra på.  

Status och lön 
Som jag konstaterat är nivån på status och lön lågt skattad bland forskarna. Har 
man som mål att höja yrkets attraktionskraft och därmed locka kompetenta 
personer till yrket, tror jag att lön och status är något som måste höjas väsent-
ligt. Det räcker enligt min mening inte med att enbart arbeta med att höja 
vetenskapligheten inom professionen. Som Ljunglöf visat är det en förlustaffär 
att utbilda sig till bibliotekarie med dagens låga lönenivå och det är naturligtvis 
inte bra.141  

Det faktum att utbildningarna fylls till sista plats och att det idag finns ett 
överskott på utexaminerade Biblioteks- och informationsvetare i förhållande 
till antalet lediga tjänster, tror jag kan förklaras med andra faktorer än att 
många lockas av ett rent intresse för bibliotekarieyrket eller det akademiska 
ämnet.142 Idag är det svårt att finna yrken inom många andra akademiska om-
råden. B&I ses av många som en yrkesutbildning trots att det inte är det mer än 
något annat akademiskt ämne, men till skillnad från till exempel en kandidat-
examen i humanistiska ämnen ger det faktiskt behörighet till ett specifikt yrke 
– bibliotekarieyrket. Därför är det min erfarenhet att många väljer att bygga på 
sin befintliga utbildning med B&I i syfte att kunna få en yrkestillhörighet. 

Ska man som Ljunglöf föreslår, helt lägga ner utbildningen och låta perso-
ner med gymnasiekompetens ta över skötseln av biblioteken?143 Säkert klarar 
de på ett utmärkt sätt att sköta om de praktiska sidorna med yrket vad gäller 
utlån, uppställning och i viss mån katalogisering, särskilt om de köper färdiga 
katalogposter. Men hur ska det gå med den informationskompetens, de peda-
gogiska aspekterna, referensarbete, ämneskunskap, förmågan till urval och 
gallring och liknande sysslor? Som jag ser det är detta inte ett alternativ. Jag är 
personligen övertygad om att biblioteks- och informationsvetare faktiskt är helt 
nödvändiga på biblioteken.144

Ljunglöfs andra förslag var att man konstaterar att bibliotekarier är under-
betalda. Enligt hans undersökning måste lönenivån stiga med 15 procent för att 

                                                 
141 Ljunglöf, 2004, s 14 f. 
142 Enligt DIK-förbundet, www.dik.se, Sidan besökt 070424. 
143 Ljunglöf, 2004, s 15. 
144 Ljunglöf, 2004, s 15. 
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komma i jämn nivå med en person med enbart gymnasiekompetens.145 Akade-
misk utbildning sägs ju löna sig. Alltså behöver lönen stiga ytterligare utöver 
den nivån. Det här är ju något som respondenterna och informanterna i min 
undersökning också ställer sig bakom. En majoritet tycker att lönen är för låg 
och att bibliotekarierna förtjänar en löneökning med omkring 5 000 kronor i 
månaden. Det skulle innebära en lönenivå där ett flertal akademiska yrken 
inom statlig sektor idag ligger, enligt SCB:s lönestatistik.146 Svårigheten är för-
modligen att majoriteten av bibliotekarierna fortfarande har en monopol-
arbetsgivare, den offentliga sektorn, vilket försvårar utgångsläget vid löneför-
handlingar. Detta kan dock också sägas gälla för andra yrkesgrupper inom den 
offentliga sektorn som har lyckats förhandla sig till en betydligt bättre 
lönenivå, men då är det fråga om traditionellt manliga yrkesgrupper, som 
läkare och teknisk personal. Hur man ska övertyga arbetsgivaren om att man är 
värd en högre lön är förstås en stor framtida utmaning för yrkesgruppen. 

En kvinnlig profession? 
Yrkesegenskaper som är traditionellt manliga, till exempel teknisk och IT-in-
riktad får i enkäten relativt låga svarsfrekvenser, medan traditionellt kvinnliga 
omdömen som exempelvis serviceinriktad får högre värden. Det faktum att 
bibliotekarier är en kvinnodominerad grupp har givetvis betydelse för dessa 
värdeomdömen, även om det sker på ett för forskarna omedvetet plan. 
Christine L. Williams visar hur manliga bibliotekarier bemöts av forskare på en 
kollegial och vänskaplig nivå, medan kvinnliga bibliotekarier inte kan räkna 
med samma behandling. I Williams artikel berättar manliga bibliotekarier om 
hur de av universitetets professorer erbjuds vänskap och delaktighet i det aka-
demiska kollegiet, medan deras kvinnliga arbetskamrater inte alls får delta i 
den gemenskapen. Männen åker upp i en glashiss i den akademiska hierarkin, 
medan kvinnorna motas bort från de högre positionerna och istället möts av ett 
osynligt glastak.147  

I sammanhanget kan det vara intressant att titta på begreppet social 
closure. Witz menar ju att det är en strategi för att utestänga kvinnor från 
manliga professioner, men i min undersökning är ju faktiskt manliga forskare 
mer positivt inställda till bibliotekarieyrket än vad deras kvinnliga kollegor 
                                                 
145 Ljunglöf, 2004, s 13. 
146 SCB http://www.scb.se/templates/tableOrChart____28278.asp, ”lönestrukturstatistik, statlig sektor”, 
Sidan besökt 070424. 
147 Williams, 1992, s 258 f, s 256 f, s 263. 
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är.148 Kan detta förklaras med att männen i min undersökning, som är så pass få 
inte är representativa för gruppen manliga forskare, eller har det att göra med 
att de kvinnliga forskarna vill markera avstånd från typiska kvinnoyrken? Jag 
finner inte någon riktigt bra förklaring på det här fenomenet, men det kan vara 
intressant att undersöka saken närmare i framtida studier. 

Hur skulle yrket beskrivas om det hade varit ett mansdominerat yrke? 
Ulfsdotter Eriksson menar att könsmönster inte bara visar sig i direkta frågor 
om manligt och kvinnligt utan också i hur ett yrke beskrivs.149 Om ett yrke be-
döms som ett kvinnoyrke tillskrivs det egenskaper som anses traditionellt 
kvinnliga. Det väcker en rad frågor. Skulle beskrivningar som tekniskt, svårt, 
IT-inriktat och ansvarsfullt värderas på samma sätt om det varit ett i huvudsak 
manligt yrke? Skulle status bedömas ligga så lågt som det nu gör? Kommer 
yrkets status i framtiden höjas om det kommer mer män in i yrket? Kommer 
den tekniska utvecklingen, som ju är ett traditionellt manligt revir, göra att fler 
män lockas till yrket? Blir fältet så intressant att intrångsförsök kommer att 
göras från den angränsande datavetenskapen? Är det möjligt för ett kvinno-
dominerat yrke att kalla sig profession, eller är det först om yrket får en manlig 
dominans som det kan nå full professionell status?  

Manligt dominerade yrken är alltid mer välavlönade än kvinnoyrken. Så 
vad är det som måste göras? 

Att synliggöra kompetensen – några förslag 
Min personliga åsikt är att det finns flera faror med låg status: dels att 
yrkesgruppens egna intressen åsidosätts, i termer av lön och prestige vilket i 
förlängningen påverkar gruppens självkänsla negativt, men kanske ännu 
viktigare är att om bibliotekariernas kompetens är osynlig för användarna, 
efterfrågas den inte heller. Man frågar inte efter en tjänst om man inte känner 
till dess existens. Detta påverkar i förlängningen också anslag från 
beslutsfattande organ och påverkar gruppens blotta existensberättigande. Om 
bibliotekarierna har som mål att nå professionell status och få erkännande för 
sitt kunnande, är jag övertygad om att bibliotekarierna själva måste bli bättre 
på att marknadsföra kompetensen. Enligt Agert och Tegström finns det en 
motvilja hos många bibliotekarier att göra detta och det tror uppsatsförfattarna 

                                                 
148 Witz, 1992, s 60. 
149 Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 30 
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är något man måste försöka ändra på.150 Genom marknadsföring av 
bibliotekariens kompetens ökar chanserna att respekten för yrket höjs. Om 
respekten för yrket blir högre har bibliotekarierna också ett bättre utgångsläge i 
löneförhandlingar och kan på så vis kanske kunna förhandla sig till en högre 
lön. Detta är ett viktigt delmål för professionaliseringssträvandena. I den 
brittiska rapporten Researcher´s Use of Academic Libraries and their Services, 
kommer man fram till en liknande slutsats. Dels menar man att forskare inte 
tror sig använda biblioteken: 

Researchers often say they do not use their library, though of course they do use its ser-
vices and the gap between the library building(s) and the library’s services that nowadays 
pervade the whole campus and beyond brings with it a branding problem. The library has 
much less identity in researchers’ minds nowadays than it did when researchers had to 
visit it regularly in person.151  

Man oroar sig också för hur biblioteken blir förbigångna av forskare och hur 
framför allt yngre forskare går till interna nätverk för att utbyta forsknings-
resultat.152 Informanten Alva nämnde ju också hur hon kommunicerar med 
andra forskare inom sitt ämnesområde i en sfär som existerar utanför biblio-
teken och hur biblioteken då blir mindre viktiga. I rapporten kommer man fram 
till följande slutsats: 

…libraries need to proclaim their value so that researchers properly understand and 
acknowledge what the library is bringing to their working lives, and most particularly to 
their desktops. At present, many do not, perceiving only that these resources are delivered 
by the institution in some general guise. The successful research library of the future 
needs to forge a stronger brand identity within the institution. 153

Jag tror precis som sägs i citatet ovan att man måste synliggöra biblioteken 
även inom de elektroniska tjänsterna, så att det är uppenbart för alla vem som 
tillhandahåller dem. Biblioteken borde utan tvekan vara det självklara navet för 
den vetenskapliga kommunikationen och informationshämtningen. Biblioteken 
måste därför profilera sin kompetens, vad de faktiskt tillhandahåller via web-
ben så att det inte råder någon som helst tvekan om att de elektroniska resur-
serna verkligen kommer från biblioteken och ingen annanstans.  

                                                 
150 Agert & Tegström, 1999, s 67. 
151 Researcher´s Use of Academic Libraries and their Services, 2007, s 70. 
152 Researcher´s Use of Academic Libraries and their Services, 2007, s 69 f. 
153 Researcher´s Use of Academic Libraries and their Services, 2007, s 4. 
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Något annat som jag tror i högre grad behöver marknadsföras är de många 
tjänster som finns att tillgå på biblioteken som användarna kan dra nytta av, 
som till exempel ”boka en bibliotekarie”. Användarna, i det här fallet fors-
karna, behöver bli bättre informerade om vad biblioteket kan tillhandahålla och 
hur de får tillgång till information som inte är nedladdningsbar via datorn. De 
behöver veta att biblioteket fortfarande har resurser att tillhandahålla texter 
som finns i pappersform och som kan tyckas krångliga att få fram. 
Bibliotekariens expertis på det här området tror jag också måste bli mer 
profilerad gentemot forskarna. Biblioteken skulle behöva avsätta mer resurser 
till detta viktiga arbete. Bibliotekarierna har här en utmaning i att föra in 
forskare i nya tidens söksystem och hur de ska klara att navigera i 
informationsflödena också för att finna mer svåråtkomligt material. Forskarna 
måste bli varse att bibliotekarierna faktiskt är experter på att tillgodose 
informationsbehoven på ett heltäckande sätt och att det går bra att vända sig till 
dem med sina informationsbehov. Det är en viktig del av profileringen att 
forskarna ska känna sig bekväma med detta och att de därför alltid måste 
bemötas med en välkomnande, pedagogisk och serviceinriktad inställning. 

Jag menar också att man därför måste bli bättre på att profilera biblioteka-
rierna som kompetenta informationsexperter och att de har långt fler arbets-
uppgifter än vad forskare i allmänhet känner till. Ett sätt att åstadkomma detta 
skulle kunna vara att åskådliggöra att det ryms flera yrkeskategorier inom 
bibliotekariebenämningen. Bibliotekarie kan egentligen ses som ett paraply-
begrepp för flera yrken, enligt min uppfattning. Jämför detta till exempel med 
vår ABM-granne museerna. Där har begreppet museitjänsteman endast en 
sammanhållande funktion för flera olika yrken som förekommer inom 
museerna; intendenter, antikvarier, curatorer, konservatorer och så vidare, allt 
efter vilken typ av museum det rör sig om. En referensbibliotekarie har helt 
andra arbetsuppgifter än en katalogisatör eller en IT-bibliotekarie. Vidare finns 
olika bibliotekariefunktioner på olika typer av bibliotek. Skulle man lyfta fram 
dessa specialistkompetenser så att alla delar av bibliotekets funktioner bli mer 
kända genom skilda tjänstetitlar, tror jag det finns en reell chans att 
osynligheten för yrket minskar. Dessutom tror jag att bibliotekariernas egna 
svårigheter med att definiera sin yrkesroll skulle bli enklare om detta 
genomfördes. 

Bland frågetecknen inför framtiden är vad som kommer att hända med bib-
liotekariernas status när Bolognaprocessens bibliotekarier kommer ut på 
arbetsmarknaden? Detta kommer delvis att ändra på förutsättningarna för 
bibliotekariernas status. Vi får då två typer av bibliotekarier, de på grundnivå 
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och de på mastersnivå. Vilken effekt kommer det att ha på status och 
löneutveckling och hur kommer det att påverka yrkets professionella status? 
Inget svar finns på det i dagsläget. Framtiden får utvisa.  

 80



Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att med utgångspunkt i genusinriktad 
professionaliseringsteori undersöka hur forskare ser på bibliotekarieyrkets pro-
fessionella status. Detta har gjorts dels genom en enkätundersökning där fors-
kare vid Karolinska Institutet ombads besvara en rad frågor som tar ställning 
till olika aspekter av bibliotekarieyrket och dels genom intervjuer med sex 
forskare där det gavs mer resonerande svar och där forskare fick resonera runt 
bibliotekarieyrkets status.  

Resultaten av enkäten visar på att bibliotekarieyrket i mångt och mycket är 
osynliggjort och nedvärderat. Särskilt den yngre gruppen forskare betraktar 
yrket som oattraktivt och tråkigt. Många forskare är medvetna om att det krävs 
en relativt lång akademiskt utbildning och de känner också till att yrket är lågt 
avlönat. De bedömer att yrket är underbetalt och därför blir statusen lägre än 
vad den annars skulle ha varit. 

Vid intervjuerna bedömdes bibliotekariernas kompetens och status något 
mer positivt än vad som framkom i enkäten. Den yngsta informanten hade en 
mer negativ bild av ett tråkigt och monotont arbete, där man inte själv läste 
utan mest administrerade böcker. De övriga betonade dels referensarbetet men 
också IT-utvecklingen inom yrket som betydelsefulla. Endast en informant 
kunde tänka sig att rekommendera yrket till någon närstående person. Övriga 
ställde sig tveksamma till yrkets attraktion med tanke på den låga lönen och 
den osäkra arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis har forskarna har en god uppfattning om bibliote-
kariens utbildning, men en dålig uppfattning om hur denna kunskap egentligen 
kommer till användning. Vad gäller utbildningsgrad och kompetens inom yrket 
verkar kännedomen vara god bland respondenterna, men den låga lönen drar 
ner yrkets status. Dessutom bedöms yrkets innehåll på ett negativt och 
fördomsfullt vis. Yrket beskrivs utifrån föreställningar om vad som anses 
kvinnligt och manligt. Tekniska termer får lägre värden än värden som rör ser-
vice och förmedling. Kvinnoyrken i offentlig sektor har svårt att hävda sin 
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ställning som profession eftersom professionsbegreppet är definierat utifrån 
klassiskt manliga yrken. 

Yngre forskare är betydligt mer negativt inställda till bibliotekarieyrket än 
vad de äldre är. Kvinnliga forskare är något mer negativt inställda än vad deras 
manliga kollegor är. Tidigare forskning har visat att yngre personer tenderar att 
vara mer negativt inställda mot bibliotekarieyrket, men att kvinnor har varit 
mer positiva till yrket än män.  

I diskussionen argumenteras för att yrkesgruppen måste bli bättre på att 
marknadsföra sig och de tjänster biblioteken erbjuder. Flera av bibliotekariens 
arbetsuppgifter är fortfarande osynliggjorda för användarna och ur 
professionaliseringssynpunkt skulle det vara en fördel om detta ändrades. 
Vidare måste lönen höjas väsentligt för att yrket ska kunna höja sin status. 
Flera av informanterna verkar också se ett samband mellan lön och kön. 
Uppsatsförfattaren föreslår en möjlig väg att synliggöra kompetensen hos 
bibliotekarierna: genom att bibliotekariebenämningen fortsättningsvis ska gälla 
endast som ett paraplybegrepp för de flertal skilda yrken som ryms inom 
biblioteksvärlden. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
1. Hur kommer du i kontakt med bibliotekarier? 
- Via besök på bibliotek, indirekt via nätet etc? 
- Hur ofta brukar du använda biblioteks-resurser? 
- Tänker du någonsin på biblioteket som mer än en samling med böcker?   
 
2. Hur finner du din information? 
- Är biblioteket en viktig källa för din informationshämtning? 
- Finner du din information på annat håll? I så fall var? 
- Tänker du på att databaser är en del av bibliotekets resurser? 
 
3. Vilken kompetens finns hos bibliotekarien?  
- Vilka förväntningar har du på bibliotekarien? 
- Hur har dessa förväntningar motsvarats? 
- Tror du att du kan få mer hjälp än den du själv har efterfrågat? Vilken i så 

fall? 
- Saknar du någon tjänst som du skulle vilja ha hjälp med, men blivit nekad 

eller helt enkelt trott att det inte går att få den hjälpen? 
 
4. Vad tror du att en bibliotekaries huvudsakliga arbete består av?  
- Vad är det egentligen en bibliotekarie gör? 
- Kan vem som helst klara av det? 
- Hur kvalificerat tror du arbetet är?  
- Krävs det specialkompetens? I så fall: vilken? 
- Hur många anställda bibliotekarier tror du finns på en institution av KIBs 

storlek?  Tycker du att det är rimligt med det antalet bibliotekarier? 
 
5. Hur tror du att man blir bibliotekarie?  
- Vilken utbildning behöver man? 
- Vilka erfarenheter är värdefulla?  
- Vilka egenskaper krävs för att göra ett bra jobb? 
- Känner du till ämnet B&I? 
  
6. Finns det andra än bibliotekarier som arbetar på bibliotek? 
- Vilka yrkeskategorier skulle det kunna vara? 
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7. Vilken kollegial ställning har bibliotekarien på KI?  
- Är de en del av det akademiska kollegiet, eller ser du dem som en del av 

administrativ servicepersonal? 
- Vilken annan yrkesgrupp inom KI skulle du vilja närmast jämställa  dem 

med?  
 
8. Vilken status tillmäter du bibliotekarieyrket? 
- Vad lägger du i begreppet status? 
- Är bibliotekarieyrket en profession? (definiera professionsbegreppet vid 

behov) 
- Har bibliotekarier en rimlig lön i förhållande till sin utbildning o.d.? 
 
9. Vem vill bli bibliotekarie?  
- Finns det något mönster som går igen?, (särskilda personlighetsdrag, ål-

der, kön, etnicitet etc?) 
- Ser du någon lockelse i yrket? Vilken i så fall? 
- Skulle du kunna tänka dig att rekommendera någon närstående person, 

t.ex. dina barn bibliotekarieyrket? Varför/varför inte? 
 
10. Ser du yrket som ett typiskt kvinnoyrke?  
- Spelar det någon roll för hur du bedömer yrket? 
- Tror du könet har bidragit till vilken lön och status bibliotekarieyrket nu 

har? 
- Ser du någon koppling mellan status och kön? 
 
11. Tycker du att bibliotekarier bedöms på ett rättvist sätt? 
- Vilken är den generella bilden av bibliotekarieyrket? 
- Stämmer den bilden enligt dig? 
- Varför tror du att bibliotekarier tenderar att bli bedömda som lägre utbil-

dade än vad de är, och att de har så låg status? Beror det på att det är ett 
kvinnoyrke? 

 
12. Vad tror du om bibliotekarieyrket i framtiden? 
- Kommer det att utvecklas åt något visst håll, kommer det att ersättas med 

sökmotorer som Google och liknande tjänster, kommer det att utvecklas med 
tekniken, eller vad tror du kommer att hända? 
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Bilaga 2: Följebrev till enkäten 
 

 
Hej 
Jag heter Lena Hurtig och jag skriver på en magisteruppsats vid Uppsala 
Universitet. Syftet är att undersöka hur forskare vid Karolinska Institutet 
bedömer bibliotekariers professionella status, deras kompetens och kollegiala 
ställning på universitetet. Handledare för uppsatsen är FD Kerstin Rydbeck, 
prefekt vid institutionen för ABM, Uppsala Universitet.  

Jag skulle vara mycket tacksam om du tog dig tid att besvara denna 
attitydundersökning. Enkäten tar endast 5-10 minuter att fylla i.  

Svaren kommer att presenteras avidentifierat på gruppnivå utan möjlighet 
att utläsa enskilda svar. 

 
- Svara spontant. Det är din bild av bibliotekarieyrket som är intressant.  
- Svara direkt, med vändande post, dock senast den 13:e februari! 
- Glöm inte att spara det ifyllda dokumentet innan du returnerar det till 

mig!  
 

Vill du inte vara med så meddela gärna mig det för att slippa att få 
påminnelser. 
Om du vill veta mer eller om du har övriga synpunkter på undersökningen, 
kontakta gärna mig. Mina kontaktuppgifter ser du här nedan. 
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Bilaga 3: Enkäten 
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Bilaga 3 Enkäten 
Frågor om bibliotekarieyrkets professionella status och innehåll 
 
Med begreppet profession menas en yrkesgrupp som besitter exklusiva kunskaper och som lyckats avgränsa sitt 
område gentemot andra konkurrerande grupper. Exempel på professioner är präst, läkare och advokat. 
 
1. Vad av följande tycker du är mest avgörande för att bedöma om ett yrke är en profession? Markera ett 
alternativ med X. 
 
     Utbildningsnivå 

     Yrkets samhällsinflytande 

     Graden av självständighet inom yrket 

     Graden av specialisering inom yrket 

     Graden av ansvar inom yrket 

     På vilken slags institution yrket praktiseras 

     Annat. Vad? 

 
2. Uppfyller bibliotekarieyrket enligt din mening kriterierna för en profession? Markera ett 
svarsalternativ med X. 
 
     Ja 

     Nej 

      Delvis. Vilka kriterier saknas?  
 
 
3. Tänk nu på bibliotekarieyrket: Hur vill du på en skala från 1-10, där 1 står för mycket lågt värde och 
10 mycket högt värde, uppskatta följande fyra parametrar? 
Markera med ett X efter vald siffra. 
 
  Låg  Hög 
a. Social Status  1     2     3     4    5     6     7     8     9      10 
 
b. Yrkets attraktion 1     2     3     4    5     6     7     8     9      10  
 
c. Utbildningsnivå 1     2     3     4    5     6     7     8     9      10 
 
d. Lönenivå  1     2     3     4    5     6     7     8     9      10 
 
4. Vilka egenskaper förknippar du med bibliotekarier? (Flera svarsalternativ är möjliga.) Du kan också 
fylla på med egna förslag. Markera dina svar med ett X. 
 

     Introvert 

     Akademisk 

     Ordningsam 

     Allvarlig 

     Litteraturintresserad 

     Diskret 

     Livlig 

     Entusiastisk 

     Progressiv 

     Intresserad 

     IT-kunnig 

     Modern 

     Lugn 

     Hjälpsam 



     Social 

     Bakåtsträvande 

     Vänlig 

     Pedantisk 

     Beläst 

     Framåtskridande 

     Nitisk 

     Humoristisk 

     Konservativ 

     Praktisk 

     Strikt 

     Intelligent 

     Fantasifull 

     Annat, Vad? 

 
5. Hur föreställer du dig bibliotekariers arbete? (Flera svarsalternativ är möjliga) Du kan också fylla på 
med egna förslag. Markera dina svar med ett X. 
 

     Enahanda 

     Svårt 

     Tekniskt 

     Rutinbetonat 

     Informationsförmedlande 

     Kreativt 

     Fysiskt 

     Stressande 

     Yrke på tillbakagång 

     Gammaldags 

     IT-inriktat 

     Folkbildande 

     Användbart 

     Attraktivt 

     Ansvarsfullt 

     Ensamt 

     Ineffektivt 

     Utmanande 

     Kvalificerat 

     Pedagogiskt 

     Intressant 

     Humanistiskt 

     Effektivt 

     Byråkratiskt 

     Aktuellt 

     Hjälpsamt 

     Enkelt 

     Långsamt 

     Framtidsyrke 

     Modernt 

     Okvalificerat 

     Monotont 

     Varierat 

     Tröttsamt 

     Serviceinriktat 

     Annat, Vad?  

 
6. Här följer ett antal utsagor om bibliotekarieyrket. Markera i tabellen hur väl respektive påstående 
stämmer överens med din egen uppfattning om yrket. Markera med X det alternativ som stämmer bäst. 
 1.Håller 

med 
2.Håller 
delvis med 

3.Håller 
inte med 

4. 
Vet 
ej 

a. Bibliotekarieyrket består mest av okvalificerat rutinarbete 
såsom att ställa upp böcker i hyllor och att stämpla dem i 
lånedisken 

    

b. Bibliotekarieyrket passar för den som inte klarar stress
   

    

c. Bibliotekarie är ett serviceyrke 
 

    

d. Bibliotekarieyrket blir allt viktigare i en tid när mängden 
information i samhället växer sig så stor att den blir omöjlig att 
överskåda 

    

e. Bibliotekarier är detsamma som informationsspecialister.
   

    



f. Bibliotekarie är ett fint akademiskt yrke med gamla anor.     
 1.Håller 

med 
2.Håller 
delvis med 

3.Håller 
inte med 

4. 
Vet 
ej 

g. Bibliotekarier fyller en viktig uppgift i att tillgängliggöra 
mina och andras forskningsresultat 

    

h. Bibliotekarier läser litteratur en stor del av arbetstiden. 
 

    

i. Bibliotekarieyrket är ett otidsenligt arbete som snart kommer 
att försvinna och ersättas med IT-baserade tjänster 

    

j. Bibliotekarier håller sig väl uppdaterade om den senaste 
utvecklingen inom IT och data 

    

 
7. Vilken utbildningsnivå tror du att en bibliotekarie har? Markera ett alternativ med ett X. 
 
        9-årig grundskola 

        Gymnasiekompetens 

        Yrkesinriktad eftergymnasial utbildning 

        Högskoleutbildning 1-3 år 

        Högskoleutbildning 3-5 år 

        Högskoleutbildning mer än 5 år 

 
8. Krävs det en särskild utbildning för att få arbete som bibliotekarie? Markera ett alternativ med X. 
     Ja 

     Nej 

 
8b. Känner du till någon sådan utbildning? Markera ditt svarsalternativ med ett X. 
 
     Ja. Utbildningens namn:_____________________ 

     Nej 

 
9. Tycker du att bibliotekarieyrket är ett manligt, kvinnligt eller könsneutralt yrke? Markera ett 
svarsalternativ med X. 
 
     Manligt 

     Kvinnligt 

     Könsneutralt 

 
10. Vad tror du att en genomsnittlig bibliotekarie tjänar? ___________kr/mån (heltid) 
 
10b. Vilken heltidslön tycker du att bibliotekarieyrket är värd? Markera ett svarsalternativ med X. 
 
     Under 15 000 kr/mån 

     15- 20 000 kr/mån 

     20-25 000 kr/mån 

     25- 30 000 kr /mån 

     30-35 000 kr/mån 

     35-40 000 kr/mån 

     Mer än 40 000 kr mån 



 
11. Hur ofta använder du bibliotekariens kompetens, privat eller i tjänsten? Markera ett svarsalternativ 
som stämmer bäst på dig med X. 
 
     Varje år 

     Varje månad 

     Varje vecka 

     Varje dag 

     Nästan aldrig 

 
11b. På vilket sätt kommer du i kontakt med bibliotekariekompetensen? Markera ett svarsalternativ med 
X. 
 
     Personligen via ett möte på biblioteket 

     Indirekt via Internet-tjänster 

     Både personligen via biblioteket och indirekt via Internet-tjänster 

     Jag använder mig aldrig av bibliotekariens kompetens 

 
 
Bakgrundsfrågor om dig själv.  
 
12.Vilket år är du född?  19 __ 
 
 
13. Vilken är din högsta akademiska nivå? Markera med X det alternativ som passar bäst. 
 
      Kandidat- eller magisterexamen 

      Forskarstuderande  

      Doktorsexamen 

      Docent 

      Professor 

      Annat. Vad? 

 
14. Finns det någon som arbetar på bibliotek i din familj eller närmaste vänskapskrets?  
  
     Nej.  

     Ja.  

 
15. Jag är … 
      Man 

      Kvinna 

 
16. Har du andra synpunkter på bibliotekarieyrket som inte framkommit i enkäten? Du kan skriva ditt 
svar här: 
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