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Title : Tradition, change and ambivalence  
- A discourse analysis of the identity of librarians  
 
 
The aim of this master thesis is to examine the identity of librarians. We have done this 
by conducting a text analysis where we have analysed texts produced by DIK, the major 
union of librarians, and by Library and Information Science departments in Sweden. 
The material we have analysed is texts produced in the aim of introducing and 
marketing the librarian occupation and education. The aim of this study is to find out 
how the identity of the librarian is expressed in this material. We have conducted the 
text analysis by adopting the critical discourse analyst Norman Fairclough´s theories. 
We have also analysed and discussed the result according to status by applying Andrew 
Abbott´s theory about professions. 
 
The main finding of our study is that the material reflects a wide range of different 
librarian skills and that it doesn't reflect one uniform identity. One of our conclusions is 
that the material expresses two different librarian identities. The first is more traditional 
and associated with the library institution and the role of the librarian as a mediator of 
literature and culture. The other identity is associated with Information Technology 
such as computer skills and Internet. This future associated identity, expressed in our 
material, also seems to be more associated with higher status than the other identity. 
 
Because of the diversity in the two identities and that the two of them doesn’t mix, the 
two identities appears to be in a state of conflict with each other. This brings us to the 
conclusion that our material doesn’t reflect a very flexible librarian identity, rather two 
different, but equally unaltered identities. 
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1 Inledning 

Måndagen den nionde januari 2006 kunde man läsa i Aftonbladet att bibliotekarieyrket1 
var ett utdöende yrke enligt Institutet för framtidsforskning i Danmark (Holmberg, 
2006). Detta väckte en het debatt på BIBLIST, det största diskussionsforumet för 
bibliotekarier i Sverige. Debatten speglade olika åsikter om vad bibliotekariernas 
kompetens2 består av samt vilken roll yrket kommer att spela i framtiden. P.g.a. att vi 
uppfattade debatten så heterogen, samt att vi uppfattade en viss pessimism vad gäller 
yrkets utveckling och bibliotekariernas framtidstro, blev vi intresserade av att skriva om 
bibliotekariens yrkesidentitet och status. Detta finner vi extra intressant i dagens läge då 
yrket på senare tid genomgått många förändringar.  
 
De senaste 20 åren har många genomgripande förändringar skett som påverkat 
bibliotekarieyrket. I början på nittiotalet genomgick bibliotekarieutbildningen en 
omfattande förändring, från att vara en mer yrkesinriktad utbildning till att bli en mer 
akademisk utbildning.  Under samma tid som utbildningarna förändrades slog Internet 
igenom och dagens informationssamhälle tog form. Den tekniska utvecklingen och 
informationssamhällets framväxt har ställt nya krav på bibliotekariers kompetens. 
Denna utveckling har speglats i utbildningarna där man med tiden kommit att fokusera 
alltmer på informationshantering och informationsstrukturering och mindre på 
biblioteksarbete och bibliotekskunskap. Informationssamhällets framväxt och 
utbildningens akademisering tror vi även har påverkat bibliotekariers yrkesidentitet. 
Denna förändring tror vi dock inte påverkat allmänhetens syn på bibliotekariers 
utbildning och yrkesidentitet i någon större utsträckning. Att allmänheten har en god 
uppfattning om bibliotekariers yrkesidentitet och kompetenser tror vi dock är mycket 
viktigt för yrkets framtida möjligheter.  
 
Samtidigt som yrket genomgått stora förändringar verkar en rädsla finnas hos 
yrkesgruppen som tycks känna sig hotad som yrkesutövare. Detta är något som speglas 
inte minst i interna debatter mellan bibliotekarier. T.ex. pågår i skrivandets stund en 
debatt på BIBLIST där bibliotekariers yrkeskompetenser och yrkets framtidsutsikter 
dryftas. Inte sällan görs inlägg som tyder på att bibliotekarier känner behov att motivera 
sitt eget existensberättigande. På samma sätt har det under denna period funnits åsikter 

                                                
1 När vi i vårt arbete använder ordet bibliotekarie så syftar vi för enkelhetens skull på personer som är 
yrkesverksamma med denna titel eller innehar en examen i B&I eller annan bibliotekarieutbildning. De olika 
utbildningarna skiljer sig idag åt mellan de olika institutionerna i Sverige. Exempelvis läser man i Borås inte ett 
program som i Lund. I Borås kan man istället kombinera fristående kurser som kan avslutas med en magisterexamen i 
B&I. 
2 I vårt arbete kommer vi att använda oss av Björn Axelssons definition av kompetens som lyder: ”förmåga att lösa 
uppgifter och möta yttre krav i en specifik (aktuell eller framtida) situation. Kompetens är en kombination av 
kunskap, erfarenhet, vilja, motivation” (Axelsson 1997, s. 19). 
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om att bibliotekarier inte behövs eftersom sökmotorer och Internet kan ersätta deras 
arbete.  
 
Även stora organisationer inom biblioteksvärlden har länge uppmärksammat 
bibliotekarieyrkets situation och yrkeskårens bild gentemot allmänheten. IFLA har 
under många år ordnat konferenser och gjort undersökningar om bibliotekarieyrkets 
image och status. Exempelvis har de publicerat rapporten The Image of the Library and 
Information Profession där författarna menar att bibliotekarieyrket lider av dålig image 
och självbild och att många bibliotekarier faktiskt skäms över sitt yrke. Här nämns bl.a. 
orsaker som bibliotekariers låga status samt bibliotekariers för allmänheten osynliga 
arbete (Prins, de Gier 1995, s. 9). 
 
Det finns dessutom gott om liknande akademisk litteratur och uppsatser där den dåliga 
statusen och bilden av bibliotekarieyrket behandlas (mer om detta i kapitel 1.3). Vi ser 
det som positivt att ett så stort och viktigt problem för bibliotekariekåren behandlas och 
problematiseras av de akademiska institutionerna. Detta tyder på att man 
uppmärksammat situationen och när en vilja till förändring. 
 
Bibliotekarierollen är som vi ser det idag både hotad och står inför möjligheter.  

1.1 Problemområde 
 
Vårt mål med uppsatsen är att undersöka vad diskursen om bibliotekariers yrkesidentitet 
består av, samt hur den hänger ihop med bibliotekarieyrkets status. Status är ett begrepp 
som är kopplat till socialt anseende, där hög status innebär hög social ställning eller 
högt anseende (Svenska Akademins ordbok 2006). Eftersom vi kommer att använda oss 
av ordet i en yrkesrelaterad kontext har vi valt att studera bibliotekarieyrkets status ur 
ett specifikt perspektiv, som vi menar kan ses som ett sätt att studera yrkesrelaterad 
status ur. Detta är det professionsteoretiska perspektivet.  
 
I vår uppsats har vi valt att utgå från begreppet yrkesidentitet när vi talar om hur 
bibliotekarieyrket tar sig uttryck eller upplevs. Olof Sundin har i sin artikel 
Användarundervisning inför informationssökning i yrkeslivet: en kunskapsöversikt gjort 
en översikt över några definitioner av begreppet yrkesidentitet som vi tycker är 
fruktbara. Sundin formulerar utifrån Jenkins: ”yrkesidentiteter ses här som sociala 
identiteter som skapas, upprätthålls och förändras genom individers och gruppers 
identifiering av sig själva i relation till hur de blir kategoriserade av andra” (Sundin 
2004, s. 279). Sundin lyfter även fram Evetts från 2003 och Fournier från 1999 som 
menar att identitetsbegreppet relaterar enskilda individer till den praktik de verkar i. 
Yrkesidentitetsbegreppet påpekas dock inte enbart vara en etikett utan ska förstås 
utifrån yrkesverksamma disciplinerade redskap, inte minst är fallet så vad gäller 
professionella identiteter. Sundin påpekar vidare att lärandet av ett yrke bör ses som 
”lärandet av en yrkesidentitet där individers appropriering av ett yrkes normer och 
värderingar utgör en central del” (Sundin 2004, s. 279). Dessa definitioner av begreppet 
yrkesidentitet ligger till grund för vår användning av begreppet. När vi talar om 
yrkesidentitet menar vi alltså de kunskaper, normer och värderingar som skapas inom en 
yrkeskategori. Dessa ska även sättas i relation till själva praktiken som utövas och hur 
yrkesutövarna kategoriseras av andra. 
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Det problem vi kommer att ta oss an i denna studie är alltså hur bibliotekariers 
yrkesidentitet uttrycks och hur denna förhåller sig till yrkets status. Hur vi ska studera 
detta problemområde förklarar vi nedan.  

     1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur bibliotekariers yrkesidentitet beskrivs i en 
rad olika texter. På så sätt vill vi belysa hur stora biblioteksrelaterade institutioner i 
Sverige formulerar bibliotekariers yrkesidentitet. Vi vill också se på hur yrkesidentiteten 
förhåller sig till yrkets status genom en professionsteoretisk ansats. Genom att studera 
dessa aspekter hoppas vi kunna få en fördjupad kunskap om bibliotekarieyrkets status 
och yrkesidentitetens tydlighet. De specifika frågeställningar som ligger till grund för 
vår studie presenterar vi i kapitel 3.4 som är placerat efter vår teorigenomgång. 
 
Våra primära analysobjekt i uppsatsen är broschyrer och informationsmaterial som är 
producerade av stora biblioteksrelaterade institutioner i Sverige, i syfte att presentera 
och lansera bibliotekarieyrket för personer utanför bibliotekssfären. I och med detta 
analysmaterial hoppas vi kunna identifiera hur yrkesidentiteten beskrivs av 
institutionerna för att befästa eller lansera yrket, samt hur dessa är kopplade till en 
professionalisering.  
 
Som metod i vår studie har vi valt att göra en textanalys av informationsmaterial som 
behandlar bibliotekarieyrket. Textanalysen kommer att vara i form av en 
diskursanalytisk studie eftersom vi är intresserade av att studera hur man definierar och 
uttrycker bibliotekariens yrkesidentitet. I och med den diskursanalytiska ansatsen 
hoppas vi kunna urskilja spår av olika sätt att definiera bibliotekariers yrkesidentitet. Vi 
ser diskursanalysen som ett utmärkt textanalytiskt verktyg eftersom vi inte enbart vill 
studera de lingvistiska formerna utan även rådande maktstrukturer och sociala 
relationer. På så sätt utgör den så kallade kritiska diskursanalysen den bäst lämpade 
analysmetoden för oss.  
 
Som metod för analysen utgår vi från en modell som den kritiska diskursanalytikern 
Norman Fairclough har utvecklat (Fairclough 1995, s. 98). Modellen ger oss möjlighet 
att studera både hur diskursen om bibliotekariers yrke ser ut, såväl som den sociala 
kontext som den omges av. 
 
Fokus i vår studie är nutida svenska förhållanden, både vad gäller valet av material och 
analysen av den sociala kontexten. 
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1.3 Uppsatsens positionering  
 
Forskning kring bibliotekariers yrkesidentitet är något som blivit allt vanligare inom 
svensk biblioteks- och informations (B&I) forskning på senare år. Flera uppsatser som 
berör ämnet har publicerats av studenterna vid B&I-utbildningarna i Sverige. De olika 
studierna kretsar bl.a. kring bibliotekariers självbild och massmediala bilder av 
bibliotekarier. Åsa Hagman Öberg har t.ex. skrivit om hur bibliotekarier skildras på film 
och TV i ”I...am a librarian!” - En undersökning av hur bibliotek och bibliotekarier 
skildras i filmer och TV-serier från 2003. Ett annat exempel är Barbro Lodins uppsats 
från 2005 med titeln “Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?” - Bilden av 
bibliotekarien i svensk skönlitteratur 1982-2002. 
 
Bibliotekariers yrkesidentitet är även något som under lång tid har varit 
uppmärksammad inom den internationella B&I-forskningen. Wendi Arant och Candace 
R. Benefiel har exempelvis studerat bilden av bibliotekariers yrkesidentitet i The Image 
and Role of the Librarian (2002). Även IFLA har sammanställt flera rapporter vars 
fokus är på den bibliotekariska yrkesidentiteten. En av dessa rapporter som vi funnit 
användbar är The Image of the Library and Information Profession – How we see 
ourselves: an investigation av Hans Prins och Wilco de Gier (1995). I studien undersöks 
bilden av bibliotekarien i flera olika länder runt om i världen och diskuterar olika 
orsaker som kan ligga till grund för yrkets låga status och bibliotekariers dåliga 
självbild. 
 
Ett användbart perspektiv som man kan studera yrkesidentitetens status ur är ett 
professionsperspektiv. Detta har tidigare gjorts av flera forskare såsom Norman Roberts 
och Tania Koon i Librarians and professional status (1991) eller i Sverige Sanja 
Magdalenic i From librarian to information professional? – A historical – sociological 
study of librarians in Sweden (1996). Roma M. Harris har även gjort en, för oss, 
användbar studie om genusaspekten av bibliotekarieyrkets professionalisering i boken 
Librarianship – the erosion of a woman’s profession (1992). 
 
Den professionsteoretiker vars perspektiv vi kommer att använda oss av i vår studie är 
Andrew Abbott. Denna har både skrivit explicit om bibliotekarieyrket och utvecklat en 
egen professionsteori (Abbott 1988). Abbott har tidigare använts inom svensk B&I-
forskning av bl.a. Olof Sundin vilken använt Abbotts teorier i sin avhandling, 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter – En studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen (2003). Sundin behandlar i sin studie sjuksköterskors 
informationsbeteende. En svensk B&I-uppsats, som vi funnit ligger nära vårt arbete vad 
gäller ämnesområde och fokus, är Anette Carlssons och Sofia Nordells magisteruppsats 
Bibliotekarie på 2000-talet - en studie av bibliotekariens förändrade yrkesidentitet och 
professionalism (2004). I uppsatsen studerar författarna bibliotekariernas yrkesidentitet 
på 2000-talet i förhållande till en professionaliseringsprocess. En av slutsatserna i denna 
studie är att det finns en stark professionssträvan inom yrkesgruppen och en 
medvetenhet om på vilka sätt professionalismen har brister, men att fackförbund och 
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B&I-vetenskapen aktivt arbetar med att stärka dessa bristfälliga områden (Carlsson, 
Nordell 2004, s. 78). 
 
Det diskursanalytiska perspektivet, vilket även är vår teoretiska utgångspunkt, är något 
som har blivit allt vanligare inom B&I, så även i Sverige. På magisternivå har bl.a.  
Mats Sjölin i sin magisteruppsats Bibliotekariens kunskap – en diskursanalys från 2002, 
gjort en diskursanalytisk studie över vad bibliotekariens kunskap består av. Andra 
exempel är magisteruppsatsen Bibliotekariebilder i dagens platsannonser – en 
diskursanalys av Annica Arvidsson och Åsa Ehn från 2005. Större akademiska 
diskursanalytiska studier som genomförts i Sverige är Joakim Hanssons Klassifikation, 
bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av Klassifikationssystem för 
svenska bibliotek från 1999. I studien studeras den diskurs som förs kring 
folkbibliotekets roll i Sverige i början på 1900-talet. 
 
Valérie Fournier och Julia Evetts är två sociologiska forskare som har kombinerat 
diskursanalys med professionsteori genom att studera profession utifrån ett diskurs-
analytiskt perspektiv. Fourniers text The appeal to ’professionalism’ as a disciplinary 
mechanism (1999) och Evetts The construction of professionalism in a new and existing 
occupational contexts: promoting and facilitating occupational change (2003), har gett 
oss inspiration att kombinera dessa två perspektiv. 
 
De flesta studier vi funnit som behandlar bibliotekariers yrkesidentitet   handlar 
antingen om att definiera yrkesidentiteten eller om att studera vilken bild av 
yrkesidentiteten som förmedlas i olika media. Till skillnad från dessa studier, utgår vår 
studie från vilken bild de främsta institutionerna kopplade till bibliotekssverige idag vill 
förmedla av biblio-tekarieyrket till allmänheten. På så sätt befinner sig vår uppsats i en 
skärningspunkt mellan studierna som behandlar massmedia och allmänhetens bild av 
bibliotekarieyrket, och studier som behandlar yrkeskårens självbild och identitet. 
Härmed behandlar vi en dimension av bibliotekarieyrkets professionalisering som vi 
inte funnit i liknande studier.  

1.4 Disposition 
 
Inledningsvis har vi valt att teckna en bakgrund över bibliotekarieutbildningen och 
yrkets utveckling samt presentera fackförbundet DIK Bibliotekarieförbundet 
(hädanefter DIK). Anledningen till denna bakgrund är att vi vill ge en förståelse för den 
kontext som vårt analysmaterial är producerat inom.   
 
Efter denna bakgrundsbeskrivning börjar vårt teoriavsnitt. Här börjar vi med att 
presentera professionsteori för att sedan gå över till diskursanalys. P.g.a. att teori och 
metod är så sammantvinnat inom diskursanalysen så har vi valt att presentera både den 
diskursteoretiska aspekten och vår analysmetod i denna del. Stycket avslutas med att vi 
presenterar hur vi specifikt kommer att genomföra vår analys. Här presenterar vi även 
mer ingående vårt analysmaterial.  
 
Efter det teoretiska avsnittet har vi valt att presentera våra frågeställningar. Anledningen 
till att vi gör detta så långt fram i uppsatsen är att vi anser att det krävs en förförståelse 
för olika begrepp för att läsaren ska kunna få en djupare förståelse för innebörden av 
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våra frågeställningsformuleringar. Detta beror inte på att vi format frågeställningarna 
och syftet med uppsatsen utifrån vad som passar en viss metod, utan att vi har använt 
oss av fördelen med att presentera den teoretiska utgångspunkten innan vi presenterar 
själva frågeställningarna. Vi har alltså valt metod och teori utifrån vårt primära syfte 
med uppsatsen och vårt personliga intresse, men utformar de specifika 
frågeställningarna med hjälp av användbara begrepp från den teori och metod vi valt att 
använda oss av. 
 
Textanalysen är uppdelad i tre olika delar. Dessa kapitel är utformade utifrån Norman 
Faircloughs modell eftersom vi tycker den ger ett klart och tydligt upplägg för analysen. 
Efter detta följer en mer övergripande diskussion. Här diskuterar vi hur bibliotekariers 
yrkesidentitet uttrycks i texterna. Därefter sätts den professionsteoretiska ansatsen i 
samband med resultatet av vår textanalys. Vårt arbete avslutas med en 
resultatredovisning som är uppdelad utifrån våra frågeställningar. Allra sist har vi en 
kort avslutning där vi reflekterar över vårt arbete och ger idéer till framtida forskning.  
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2 Bibliotekarieyrkets utveckling 

Under denna rubrik kommer vi att ge en kortfattad historik över bibliotekarie-
utbildningens utveckling samt redogöra för hur utbildningen och yrkessituationen ser ut 
idag. Vi avslutar kapitlet med att ge en kort presentation av DIK och dess arbete. 
Anledningen till detta är att vi vill skapa en förståelse för de kontexter som vårt 
analysmaterial är producerat inom. 

2.1 Bibliotekarieutbildningens utveckling i Sverige 

2.1.1 Innan 1993 års högskolereform 
 
Bibliotekarieutbildningens historia i Sverige sträcker sig tillbaka till 1910-talet. Då 
började Valfrid Palmgren anordna kurser för folk- och skolbibliotekarier. Först 1926 
tillkom en statlig bibliotekarieutbildning på fyra månader. Fram till slutet på 1960-talet 
såg utbildningen ungefär likadan ut men förlängdes med några få månader vid några 
olika tillfällen. Utbildningen i fråga riktade sig endast till folkbibliotekarier. Forsknings-
bibliotekarier blev utbildade via den fakultet de arbetade inom (Ducander 1999, s. 24). 
 
År 1972 fattades, efter hård kritik mot bibliotekarieutbildningen, beslut om att inrätta en 
nationell bibliotekshögskola som grundades i Borås. Utbildningen kom att omfatta fyra 
terminer men drogs med en rad problem som t.ex. brist på undervisningsmaterial och 
brist på lärare. Utbildningen riktade sig både till folk- och forskningsbibliotekarier och 
erbjöd de studerande en valmöjlighet mellan dessa två yrkesinriktningar under sista 
terminen av utbildningen. År 1977 genomfördes en stor högskolereform och biblio-
tekarieutbildningen blev då en mer akademisk utbildning. Den nya utbildningen 
innehöll fler valbara kurser och praktiken förlängdes. Under 1980-talet blev 
utbildningen hårt kritiserad av yrkeskåren, samt elever och lärare på 
bibliotekshögskolan. Folkbibliotekarier menade att utbildningen var för inriktad på 
forsknings- och universitetsbibliotek samt att kursens upplägg var förlegad och inte 
stämde överens med verkligheten. Man ville även införa en ännu längre praktikperiod. 
Därför tillsattes en arbetsgrupp som skulle utveckla en reformationsplan för 
utbildningen (Ducander 1999, 24ff). 
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2.1.2 Efter 1993 års högskolereform 
 
I samband med 1993 års högskolereform förändrades bibliotekarieutbildningen i 
Sverige ännu en gång. Från att ha varit en yrkesutbildning förvandlades den till en 
akademisk högskoleutbildning i ämnet B&I. Utbildningen kan numera avslutas med en 
kandidat- eller magisterexamen i ämnet. Efter 1993 års högskolereform tilläts all 
högskolor och universitet själva fatta beslut om vilka utbildningar de skulle ha i sitt 
utbud. Detta var en bidragande orsak till att fler universitet och högskolor beslutade om 
att starta egna bibliotekarieutbildningar. I dag finns det bibliotekarieutbildning/B&I-
utbildning  i Borås, Lund, Umeå, Uppsala, och Växjö. Borås är den största av 
utbildningsinstitutionerna (Ducander 1999, s. 35ff). 
 
I diskussioner och debatter om dagens B&I-utbildningar har det tvistats mycket om hur 
praktiskt respektive teoretiskt inriktad utbildningen bör vara och om utbildningen bör 
innehålla någon praktikperiod eller ej. Detta är ofta något som efterfrågas från 
bibliotekssektorn. Dagens utbildning har dock i uppgift att förmedla kunskap om frågor 
som berör biblioteksverksamhet såväl som kunskap och fördjupning i informations-
vetenskap och dagens studenter ges möjlighet att söka jobb även utanför 
bibliotekssektorn (Lööf 1998, s. 19). 
 
B&I som ämne blir idag alltmer accepterat som ett fristående akademiskt ämne i 
Sverige. Ämnet är dock ungt och under utveckling och inte på långa vägar lika etablerat 
inom den akademiska världen som äldre ämnen som t.ex. juridik (Lööf 1990, s. 21).  

2.2 Bibliotekarieyrket på senare år 
 
Bibliotekarieyrket har på senare år präglats av förändring på grund av den 
informationsteknologiska utvecklingen. På så sätt har nya kompetenser och kunskaper 
blivit aktuella för yrkets utövare. Carina Eskelin, ledamot i DIK: s styrelse 2002, 
nämner t.ex. tekniskt kunnande och pedagogisk medvetenhet som exempel på nya 
kompetenser, vilka blivit aktuella för bibliotekarier på senare år (Eskelin 2002, s. 20).  
 
Staffan Lööf påpekar i sin artikel ”Hur ser morgondagens bibliotekarieutbildning ut?” 
från tidskriften Ikoner, att den privata marknaden idag är en snabbt växande sektor när 
det gäller arbeten för studenter med examen i B&I. Rekryteringen av bibliotekarier 
inom näringslivet sammanföll dessutom med ett anställningsstopp inom 
folkbibliotekssektorn som blev kännbar för B&I-studenter som examinerades på 1980- 
och 1990-talet (Lööf 1998, s. 20f). Påpekas bör dock att den växande privata 
arbetsmarknaden för bibliotekarier är något som i det här fallet uppmärksammas i BTJ:s 
tidskrift Ikoner. 
 
I Anette Carlssons och Sofia Nordells magisteruppsats Bibliotekarie på 2000-talet – En 
studie av bibliotekariens förändrade yrkesidentitet och professionalism från 2004 
konstaterar författarna att vissa undersökningar tyder på att möjligheterna för 
bibliotekarier att få jobb utanför bibliotekssfären i själva verket är mycket små. Den 
australiensiske forskaren Phil Teece menar t.ex. att bibliotekariernas möjligheter att få 
jobb utanför bibliotekssfären ofta överskattas. Han menar att trots att yrken inom 



 11 

informationssektorn ökar så innebär det inte att de nödvändigtvis blir tillgängliga för 
personer med en B&I-examen. Carlsson och Nordell redogör också för en svensk 
undersökning genomförd av Bo Westas 2002 som visar att  endast 7 % av alla anställda 
bibliotekarier arbetar inom privata företag och ytterligare 4 % inom annan verksamhet 
utanför bibliotekssektorn (Carlsson & Nordell 2004, s. 31f). 
 
Den breddade arbetsmarknaden och den nya utbildningen innebär inte bara eventuella 
nya arbetsplatser och arbetsmöjligheter, utan har också lett fram till diskussioner om 
huruvida personer med B&I-examen verkligen bör titulera sig bibliotekarie. Den nya 
arbetsmarknaden medför också att bibliotekarieyrket blir mindre knutet till biblioteket 
som institution. Ur en professionaliseringsprocess skulle detta kunna vara en positiv 
utveckling om det medför att bibliotekarier blir erkända som professionella 
yrkesutövare inom andra sektorer.  

2.3 DIK - Bibliotekarieförbundet 
 
DIK Bibliotekarieförbundet är svenska bibliotekariers största fackförbund. DIK är 
anslutet till SACO och har sammanlagt 20 000 medlemmar varav 6 000 tillhör 
bibliotekarieförbundet. DIK står för Dokumentation, Information och Kultur.  

På DIK: s hemsida har man formulerat i punktform vad förbundet arbetar för: 

• att bilda opinion kring betydelsen av bibliotekariers och informatikers yrkesinsatser  
• att biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning ska hålla hög kvalitet 

och utvecklas  
• att medlemmarnas arbetsmarknad vidgas med nya relevanta arbetsuppgifter  
• att skapa förutsättningar för en gynnsam löneutveckling och i övrigt goda villkor i 

anställningen  
• att det ska finnas goda möjligheter till fortbildning, vidareutbildning och forskning  
• att öka samspelet mellan utbildning, forskning och praktisk verksamhet  
• att fungera som en resurs och ett stöd för studenterna  
• att samarbeta med nationella och internationella organisationer inom biblioteksområdet 

(DIK 2006). 
 
DIK: s främsta vision och strategi är att varje medlem ska vara efterfrågad och högt 
värderad på arbetsmarknaden. Detta ska möjliggöras genom att fackförbundet 
konsekvent ska arbeta för att tydliggöra kompetensen hos varje yrkesgrupp. Förbundet 
anser även att en statushöjning av yrket är nödvändig, vilket de skriver att det är något 
de arbetar aktivt för: ”Vi ska höja våra medlemmars status på arbetsmarknaden och i 
samhället i stort” (DIK 2006).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenterar vi våra två teoretiska utgångspunkter, professionsteori samt 
diskursanalys. Den professionsteoretiska ansatsen har vi valt eftersom det ger en 
teoretisk ingång till att studera bibliotekarieyrkets status. Anledningen till att vi valt den 
diskursanalytiska ansatsen är att vi anser att diskursanalysen är en väl fungerande metod 
för att studera sociala relationer och maktstrukturer i samhället. Det är nämligen detta vi 
är intresserade av att göra i förhållande till bibliotekariers yrkesidentitet. 

3.1 Professionsteori 
 
Inom professionsforskningen har det gått trender i vilket syfte och perspektiv som varit 
rådande. Mellan 1930-talet och 1970-talet var det rådande perspektivet att studera 
skillnaderna mellan professionella och andra yrkesverksamma genom att studera vad 
som kännetecknar en profession. Sedan 1970-talet har det rådande perspektivet istället 
varit att studera professionaliseringsprocesser. Detta innebär att man studerar 
professionen utifrån en samhällelig kontext där processer och strategier inom 
professionerna kommer i centrum för forskningen (Selander 1989, s. 14). Det är även 
dessa teorier vi kommer lyfta fram i vår analys.  
 
Många som studerar professioner utgår från Max Webers Social Closure teori, dvs. 
stängningsteorin. Stängningsteorin innebär att en yrkesgrupp gör allt för att stänga andra 
yrkesgrupper ute för att försvara sin position genom dominans och monopol på 
arbetsmarknaden. Teorin bygger på att samtliga yrkesgrupper strävar efter att uppnå 
högre status. Detta innebär att man försöker inkräkta på närliggande yrkesområde med 
högre status. Samtidigt kommer andra professioner med lägre status försöka inkräkta på 
det egna yrkesområdet. Detta innebär att en yrkesgrupp måste använda sig av båda 
strategierna i sin professionaliseringssträvan för att behålla och höja sin position på 
arbetsmarknaden (Hellberg 1991, s.13).  
 
Tätt sammankopplat med ordet profession är ordet professionalisering. Staffan Selander 
definierar professionalisering som "en yrkesgrupps strävan att uppnå exklusiva 
samhälleliga fördelar och tolkningsföreträden inom sitt speciella kunskaps- och 
yrkesområde" (Selander 1989, s. 111).  Professionalisering handlar alltså om yrkens 
strävan att ses som professioner.    
 
Vi har valt att utgå från professionsteoretikern Andrew Abbotts professionsteorier som 
han presenterar i System of professions. Anledningen till att vi valt just Abbott är 
trefaldig. För det första har han skrivit specifikt om informationsyrket och applicerat 
sina teorier på detta. För det andra har andra B&I-forskare byggt vidare på hans teorier, 
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t.ex. Olof Sundin i sin avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter från 2003. 
För det tredje och sista är vi intresserade av att studera biblioteksprofessionen ur ett 
stängningsteoretiskt perspektiv eftersom detta är i samklang med vårt diskursanalytiska 
perspektiv. 

3.1.1 Andrew Abbotts professionssystem 
 
Andrew Abbott definierar professioner som ”exclusive occupational groups applying 
somewhat abstract knowledge to a particular case” (Abbott, 1988, s. 8).  Abbott menar 
att professioners primära uppgift är att lösa olika typer av problem. I samband med att 
denna uppgift utövas skiljer Abbott på tre stadier i den professionella praktiken. Dessa 
är enligt Abbott diagnos, inferens och behandling. Diagnosen innebär att ringa in och 
definiera det problem som ska lösas. Med inferens avses den process som sker mellan 
diagnosen och behandlingen där experten logiskt resonerar och funderar över klientens 
problem. Behandlingen avser lösningen på problemet och vilka åtgärder som görs. Att 
definiera problem, resonera logiskt kring dessa samt behandla dem menar Abbott utgör 
det professionella arbetets grund (Abbott 1988, s. 40f). 
 
Alla professioner utmärks vidare av att de grundar sig på en gemensam teoretisk 
kunskapsbas vilket medför att professionen har ett eget sätt att klassificera och tala om 
problem. Denna kunskap är akademisk och skaffas genom högre studier (Abbott 1988, 
s. 52f). Förändringar i professionsstrukturen menar Abbott framförallt sker på två olika 
sätt. Antingen kan externa krafter påverka professioner, t.ex. kan det ske förändringar 
p.g.a. teknologisk utveckling eller lagstiftning. Förändringar kan också ske då nya eller 
existerande professioner utmanar andra professioner och försöker vinna nya områden att 
kontrollera (Abbott 1988, s. 90).  
 
Abbott bygger sitt resonemang på en form av stängningsteori som vi introducerade 
ovan. Han använder begreppet jurisdiktion för att belysa konkurrensen mellan olika 
professioner. Jurisdiktion avser den kunskapsbas eller det verksamhetsområde 
professionen innehar som ger den rätt till tolkningsföreträde. Denna ”rätt” kan avse 
både ett rättsligt tolkningsföreträde såväl som ett tolkningsföreträde i allmänhetens 
ögon. Hela tiden pågår olika strider om tolkningsföreträdet över olika områden mellan 
olika professioner. Abbott uttrycker det som följer: 

 
Every profession aims for a heartland of work over which it has complete, legally established 
control. This control should be legitimated within the culture by the authority of the profession’s 
knowledge. It should be established in the law. It should determine the structure of referral that 
brings work to the profession. It should shape, indeed, the very public idea of the tasks that the 
profession does. Every profession aims not only to possess such a heartland, but to defend and 
expand it.  

(Abbott 1988, s. 71)  
 
Abbott påpekar att i regel så innehar endast en profession jurisdiktionen över ett område 
åt gången. Detta område måste vara inmutat och avgränsat och får inte vara för stort så 
att den professionella strukturen kollapsar (Abbott 1988, s. 88). När olika professioner 
försöker utmana varandras rätt till jurisdiktion orsakas olika dominoeffekter i 
professionssystemet. Exempelvis kan delningar (division) eller sammanslagningar 
(amalgamation) av olika yrkesområden äga rum. På så sätt kan ett yrke delas upp i 
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mindre yrkeskategorier eller slås samman med närliggande kategorier för att istället 
tillsammans med denna utgöra en yrkesgrupp (Abbott 1988, s. 106) 
 
Ett sätt för en profession att försöka vinna jurisdiktion över ett område är genom det 
Abbott benämner ”reduction”. Detta innebär att muta in eller förklara ett problem med 
hjälp av termer som härleds till den egna yrkeskåren. På så sätt kan en professions 
diagnos ersättas med en annans. Om en profession försöker muta in för stora områden 
innebär det en mindre stabil erövring eftersom alltför stora kunskapsområden kan vara 
svåra att behålla kontroll över (Abbott 1988, s. 98ff). 
 
Abbott sammanfattar själv sitt resonemang:  
 

A characteristic story in the system of professions begins with a disturbance – a new technology 
requiring professional judgement or a new technique for old professional work. These disturbances 
undermined the balance between work and professions and lead to a variety of readjustments. 
Eventually the various parts of the system absorb the disturbance and balance returns.  

(Abbott 1988, s. 215) 
 
Jurisdiktionsbegreppet är även något Abbott har använt sig av i en diskussion om 
bibliotekarieyrkets professionalisering (Abbott 1998). Nedan går vi kort igenom hans 
teorier om detta. 

3.1.2 Abbott om informationsyrket 
 
Abbott applicerar sina teorier på flera olika yrkesområden för att belysa deras 
utveckling. Ett av dessa yrkesområden är olika informationsyrken. Abbott delar upp 
dessa yrken i två olika grupper, yrken som på något sätt arbetar med kvalitativ 
information som exempelvis bibliotekarier och yrken som arbetar med kvantitativ 
information så som statistiker (Abbott 1988, s. 216). Vi kommer nedan att ta upp några 
resonemang som Abbott för om bibliotekarieyrket. 
 
Vad gäller just bibliotekarier menar Abbott att yrkets jurisdiktion framförallt handlar 
om kunskapsorganisering och informationshantering. Samtidigt menar han att det görs 
försök att utvidga jurisdiktionen genom att göra anspråk på närliggande informations-
områden (Abbott 1988, s. 99). 
 
Abbott exemplifierar försöken att utvidga professionen med en sammanslagning, vilket 
han menar att bibliotekarieyrket har genomgått. Abbott menar att bibliotekarieyrket har 
utvecklats från att vara mest inriktat på biblioteksvetenskap till att vara mer inriktad på 
informationsvetenskap, bl.a. genom kunskap om datorer och informationsteknologi.  På 
så sätt kan man säga att försök har gjorts till att utvidga bibliotekariernas jurisdiktion 
(Abbott 1988, s. 102ff). 
 
Ett tydligt försök att professionalisera yrket menar Abbott är förändringen av 
biblioteksskolorna i USA på 1970-talet (Abbott 1988, s. 243). Detta kan sägas motsvara 
den svenska förändringen 1993 då dagens B&I-utbildningar introducerades.  
 
Abbott menar att bibliotekarieyrkets jurisdiktion över lag måste räknas som svag. Detta 
beror bl.a. på att bibliotekarierollen är starkt bunden till en institution, d.v.s. biblioteket. 
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Detta är något Abbott menar är tecken på en svag jurisdiktion eftersom det gör att 
yrkesgruppen ifråga osynliggörs och likställs med institutionen istället för att ses som 
professionella yrkesutövare (Abbott 1988, s. 80f). 
 
En av Abbotts slutsatser om informationsyrkena är att det inte finns någon specifik 
yrkesgrupp som dominerar dessa. Istället menar han att jurisdiktionen är splittrad 
mellan olika aktörer (Abbott 1988, s. 245). 
 
I vår analys kommer vi att utgå från Abbotts definition av professioner, vilken innebär 
att alla professioner har en egen teoretisk kunskapsbas samt en egen mer eller mindre 
avgränsad jurisdiktion. Vi kommer också att diskutera förändringar i systemet av 
professioner, t.ex. delningar och sammanslagningar av yrkesgrupper samt försök till att 
etablera tolkningsföreträde inom olika områden. Vi kommer även att diskutera 
bibliotekariers kunskapsbas samt biblioteksinstitutionens inflytande över 
bibliotekarieyrket. 

3.2 Diskursanalys 
 
Ingrid Sahlin definierar i sin artikel Diskursanalys som sociologisk metod  en diskurs 
som ”innebörden av vad vi säger och skriver samt sättet vi gör det på” (Sjöberg 1999, s. 
88). I en diskursanalys behandlar man alltså texter och data där man analyserar mening 
och mönster. Sahlin påpekar att man inte försöker avgöra hur sanna olika utsagor är 
utan snarare studerar man hur föreställningar uppstår, underhålls och används (Sjöberg 
1999, s. 89f). Vidare menar hon att diskurser kan definieras både utifrån sitt ämne och 
utifrån sin kontext. Som exempel tar hon ”Diskursen om socialt arbete” eller ”Det 
sociala arbetets diskurs” (Sjöberg 1999, s. 87f).  
 
Norman Fairclough menar att en vanlig diskursanalytisk uppfattning är att den text som 
utgör analysmaterialet kan bestå av både talad eller skriven diskurs. Inom den mer 
kulturanalytiska inriktningen av diskursanalysen påpekar Fairclough dock att texterna 
inte överhuvudtaget behöver vara lingvistiska. Istället kan objektet för analysen, d.v.s. 
texten, utgöras av såväl bilder som musikstycken med mera (Fairclough 1999, s. 4). I 
vårt fall kommer vi att inkludera skriven text såväl som bilder i vårt analysmaterial och 
vi använder fortsättningsvis ordet text i den bredare mening som ovan förklarats. 
 
Inom det diskursanalytiska fältet finns många olika sätt att studera diskurser, med vitt 
skilda fokus. Att sätta fokus på den sociokulturella aspekten av diskurser och dess 
uttryck är något som speciellt studeras inom den kritiska diskursanalytiska inriktningen 
och det är detta perspektiv vi kommer att använda oss av i vårt arbete.  
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3.2.1 Kritisk diskursanalys 
 
Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips diskuterar i sin bok Diskursanalys som 
teori och metod från 2000 de utmärkande dragen för den kritiska diskursanalysen. De 
menar att en utgångspunkt för denna är att de flesta sociala och kulturella förändringar 
och fenomen i vår omvärld på något sätt speglas lingvistiskt i diskurser. Dessa diskurser 
både påverkar processer och strukturer i samhället samtidigt som de speglar dem 
(Winther Jörgensen, Phillips 2000, s. 67ff). Diskursiva praktiker bidrar även till att 
skapa och underbygga maktförhållande i samhället och inom den kritiska 
diskursanalysen analyseras vilka maktstrukturer det finns inom en viss diskurs 
(Börjesson 2003, s. 77). Foucault är antagligen den mest inflytelserika 
samhällsvetenskapliga forskaren som har studerat diskurser (t.ex. diskursen om 
sexualitet) på ett liknande sätt. Foucault har varit inflytelserik för den kritiska 
diskursanalysen. Han menar att de som formar diskursen har legitimitet att tolka och 
förstå världen medan de som utestängs inte har det (Börjesson 2003, s 34ff). Detta är 
något som den kritiska diskursanalysen också syftar till att belysa och i vissa fall 
förändra (Winther Jörgensen, Phillips 2000, s. 69). 
 
Den kritiska diskursanalysen lämpar sig väl som metodologisk utgångspunkt i vårt 
arbete som syftar till att belysa olika sätt att tala om bibliotekariers yrkesidentitet samt 
att belysa kringliggande diskurser och den sociokulturella omvärldens påverkan på 
diskursen om bibliotekariers yrkesidentitet. Den kritiska diskursanalytiker vi valt att 
använda som diskursteoretiker i vårt arbete är Norman Fairclough. Nedan går vi igenom 
några av Norman Faircloughs utgångspunkter vad gäller diskursteori vilka vi anser vara 
fruktsamma vad gäller vår studie. Vi kommer nedan även att gå igenom Faircloughs 
tredelade modell vilken vi kommer att använda oss av i vår textanalys.  
 
Den kritiska ambition vi har med vårt arbete är, som vi beskrivit i syftet, att kunna 
urskilja problematiska aspekter av hur DIK och utbildningsinstitutionerna i B&I i 
Sverige talar om och förhåller sig till bibliotekarieyrkets status och bibliotekarieyrket 
som profession. Genom att belysa detta hoppas vi kunna bidra med kunskap som i 
förlängningen förhoppningsvis kan användas till att stärka bibliotekariers yrkesidentitet. 

3.2.2 Fairclough om diskurser och språk 
 
Faircloughs definition av begreppet diskurs lyder i boken Analysing Discourse som 
följer:  
 

A discourse is a particular way of representing some part of the (physical, social, psychological) 
world – there are alternative and often competing discourses, associated with different groups of 
people in different social positions. 

(Fairclough 2003, s. 17) 
 
Som nämnts menar Fairclough att en text både kan utgöras av så väl talat som skrivet 
språk liksom att en text kan innefatta exempelvis bilder (Fairclough 1999, s. 4). Texter 
kan enligt Fairclough vara både repetitiva och kreativa. D.v.s. dels reproduceras tidigare 
diskurser i en viss diskurs, samtidigt som fusioner av olika diskurser kan formas till nya 
inlägg inom diskursen (Fairclough 1999, s. 8). När detta kopplas till den sociokulturella 
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aspekten av diskurser så innebär detta att diskurser både är en skapande kraft i samhället 
samt en avspegling av förekommande normer i samhället, eller som Fairclough själv 
uttrycker det: ”it is socially shaped, but it is also socially shaping, or constitutive” 
(Fairclough 1999, s. 131). 
 
En text kan även innehålla flera olika diskurser. För att urskilja olika diskurser i texten 
kan man enligt Fairclough försöka identifiera både de mest framträdande teman som 
diskursen innehåller samt de olika vinklar eller perspektiv som representeras 
(Fairclough 2003, s. 129). Det är också viktigt att påpeka att diskurser inte bara 
förmedlar hur saker är utan även hur saker borde eller kan vara (Fairclough 2003, s. 
210). Detta är något som blir speciellt relevant för oss att tänka på när det gäller vår 
textanalys eftersom vi kommer att analysera texter som kan sägas höra till en genre som 
är en hybrid mellan informations- och marknadsföringstext. 

3.2.3 Fairclough om makt och ideologi 
 
Fairclough menar att det finns två olika typer av makt som är kopplade till diskurser. 
Dels finns det en maktstruktur inom en diskurs och dels finns det maktstrukturer bakom 
diskurser (Fairclough 2001, s. 39). Makt inom en diskurs kan ses öppet som t.ex. i en 
diskussion mellan två personer där den ena utövar makt över den andra parten genom 
att t.ex. avbryta eller styra konversationen på annat sätt. Makten kan även finnas mer 
dold t.ex. genom envägskommunikationen som sker i massmedia (Fairclough 2001, s. 
41f). Makten bakom diskurser har att göra med de maktrelationer som avgör vem eller 
vilka som har tillgång till en diskurs och vem som utestängs från den (Fairclough 2001, 
s. 52). 
 
Tätt sammankopplat med Faircloughs syn på makt är hans användning av begreppet 
ideologi. Att urskilja de olika ideologiska ståndpunkter som framkommer i diskurser 
menar Fairclough är något av de viktigaste uppdragen för den kritiska diskursanalysen. 
Alla diskurser menar Fairclough har en ideologisk aspekt och kan ha en ideologisk 
effekt. Begreppet ideologi definierar Fairclough som följer: 
 

Ideologies are representations of aspects of the world which can be shown to contribute to 
establishing, maintaining and changing social relations of power, domination and exploitation. 

(Fairclough 1999, s. 9). 
 

Faircloughs användning av ideologibegreppet har en tydlig maktkoppling och han 
påpekar själv att hans definition inte ska förväxlas med en definition av 
ideologibegreppet som snarare kan översättas till bara en form av perspektiv, en tro eller 
åsikter (Fairclough 1999, s. 9). 
 
Enligt Fairclough bör de explicita så väl som de implicita antaganden om världen som 
görs i varje diskursiv text analyseras. När detta görs kan man ofta utskilja det 
Fairclough benämner ”ideology-based coherence”, d.v.s. en typ av underförstådda 
antaganden om världen som betraktas som sanning. Hur allmänt vedertagna dessa 
antaganden är mäts genom det Fairclough kallar graden av naturalisation (Fairclough 
1999, s. 28 ff). 
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Fairclough menar att de som innehar makten försöker förvandla sin ideologi till något 
som ses som sunt förnuft. Total konformitet kan dock aldrig uppnås utan det finns alltid 
någon form av ideologisk splittring i samhället. I och med att det finns skilda 
ideologiska ståndpunkter i samhället pågår hela tiden olika typer av diskursiva 
maktkamper (Fairclough 2001 s. 71). 
 
Faircloughs ståndpunkt är att en av den kritiska diskursanalysens viktigaste mål är att 
avslöja de diskursiva maktförhållandena. 

3.2.4 Faircloughs tredelade modell 
 
Fairclough har utifrån sina teoretiska utgångspunkter konstruerat en modell för kritisk 
diskursanalys vilken belyser de olika nivåer som diskurser verkar på. Modellen har sin 
utgångspunkt i att diskurser och diskursiva praktiker ses ur tre perspektiv. De tre 
nivåerna man studerar är: 

 
1. Texten i sig - Här används ett antal lingvistiska verktyg för att undersöka vad 

texten vill förmedla och hur diskurserna byggs upp textuellt. 
2. Den diskursiva praktiken – Här studerar man hur texten produceras och tolkas.  
3. Den sociokulturella praktiken – Här studeras den samhälleliga omvärlden såväl 

som organisationer eller institutioner som präglar diskursen, samt studiet av 
kringliggande diskurser (Fairclough 1999, s. 97ff). 

 
På så sätt menar Fairclough att diskursanalysen innebär:  
 

’description’ of the language text, ‘interpretation’ of the relationship between the (productive and 
interpretative) discursive processes and the text, and ‘explanation’ of the relationship between the 
discursive processes and the social processes.  

(Fairclough 1999, s. 9) 
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Fairclough illustrerar detta på följande sätt med hjälp av en modell i Critical Discourse 
Analysis från 1995.  
 
 
 

         Description 
     (text analysis)

    
    
    

   Interpretation
                    (processing analysis)

    
    
                         
    

                                               Explanation                                                                                                                                                    
(social analysis) 

 
 
 
 

(Fairclough 1995, s. 98) 
 
 
 
   Modellen illustrerar Norman Faircloughs tredelade diskursiva metod 

 
Vi anser att Faircloughs tredelade modell fungerar väl att använda i vårt arbete eftersom 
vi är intresserade av att studera diskursen om bibliotekariers yrkesidentitet såväl som 
den sociala kontext som den befinner sig i. Vi tycker att användandet av modellen 
dessutom ger ett klart och tydligt upplägg för vår analys. Vi har valt att först genomföra 
analysen av den diskursiva praktiken där främst texternas produktion undersöks. 
Därefter kommer vi att göra den textmässiga analysen där vi studerar hur man beskriver 
yrkesidentiteten genom de språkval man gör. När vi slutligen analyserar den 
sociokulturella praktiken ger det oss utrymme att analysera och diskutera 
bibliotekarieyrkets professionalisering. 
 
Nedan kommer vi att gå igenom vad de tre olika delarna i modellen innebär var för sig, 
samt hur vi kommer använda dessa i vår analys. Vi har valt att byta plats på analysen av 
texten, samt analysen av den diskursiva praktiken. Detta beror på att analysen av den 
diskursiva praktiken ger en bra introduktion till aktörerna i texten samt texternas 
struktur och syfte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Socioculturall practice 

Socioculturall practice 

 

Process of production 
 
 
 
 
 
 
 
Process of interpretation 

 
Discourse practice 
 
 
 

Discourse practice 

 

Text 

Text 
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3.2.4.1 Analys av den diskursiva praktiken 
 
Analysen av den diskursiva praktiken innebär att man undersöker den diskurs som 
texten är en del av, d.v.s. den diskurs som texten blivit producerad och tolkad inom 
(Fairclough 2001, s. 117). Analysen av den diskursiva praktiken innebär både en analys 
av tolkningen och av produktionen av texten. Fairclough inriktar sig dock speciellt på 
den tolkning som görs av deltagarna inom diskursen. Hur texter tolkas och produceras 
menar han dock hänger tätt ihop eftersom producenterna, för det mesta, har de som ska 
uttolka budskapet i åtanke (Fairclough 2001, s. 134). 
 
Utifrån det Fairclough skriver om analysen av den diskursiva praktiken i Language and 
Power har vi själva sammanställt tre teman vi kommer att använda oss av. Detta är en 
sammanslagning av Faircloughs teorier, vilka fyller vårt syfte i analysen. De tre teman 
vi går igenom nedan vill vi understryka är vår tolkning av Fairclough. 
Sammanslagningen är hämtad från sid 117-135 i Language and Power (Fairclough 
2001).  
 

1. Textens genre - Här kommer vi att analysera textens syfte. Vi kommer att ta upp 
det övergripande ämnet och poängen med texten genom att studera textens stil 
och uttryck.  

2. Analys av aktörer och relationer - Här kommer vi att undersöka vilka aktörer 
som är involverade i diskursen och vilket förhållande de har till varandra.  Här 
kommer vi främst att analysera vilka aktörer som valts att lyftas fram i vårt 
analysmaterial.   

3. Textens övergripande struktur - Här kommer vi att undersöka vilka element som 
är med i texten samt vilken ordning texten är strukturerad.  

3.2.4.2 Analys av texten 
 
Vår analys inriktar sig framförallt på att finna värderingar, meningar och uttryck i 
texterna som säger något om definitionen av bibliotekariers yrkesidentitet, och denna i 
förhållande till yrkets professionalisering. För att kunna genomföra denna analys har vi 
valt ut några av de lingvistiska redskap Fairclough erbjuder som vi tycker passar vår 
analys särskilt bra. Nedan presenterar vi kort vad dessa innebär.    
 
Analys av ordvalet. Detta innebär att man tittar på hur ideologiska värderingar uttrycks 
genom ordvalet. Nedan finns exempel på några specifika sätt detta kan göras på 
(Fairclough 2001, s. 96).  
 
Olika kategorier i texten som kan studeras genom att urskilja:  
Synonymer – ord som används i samma betydelse. 
Hyponymer – ord som sätts i samband eller relaterar till varandra. 
Antonymer – ord som sätts i motsatt relation till varandra (Fairclough 2001, s. 96).   
 
Överanvändning eller överordning av liknande ord eller termer tyder på att dessa är 
speciellt signifikanta, men kan även vara tecken på att det pågår någon slags maktkamp 
omkring dessa ord (Fairclough 2001, s. 96). 
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Modalitet vilket har att göra med hur starkt och med hur stor säkerhet något uttrycks i 
texten. Man skiljer t.ex. på ’du måste’ eller ’du kan’ (Fairclough 2001, s. 105f).  
 
Nominalisering vilket innebär att information om ett subjekt eller en handling 
utelämnas i en mening. Här undersöker man alltså varför information om vem subjektet 
är eller vem som orsakar en viss handling inte anges (Fairclough 2001, s. 103f). 
 
Naturalisation vilket innebär hur texten ger uttryck för ideologiska representationer 
som en slags allmänt vedertagen sanning (Fairclough 1999, s. 42). Här gäller det alltså 
att avslöja dessa vedertagna ”sanningar” men även att undersöka vilka förförstådda 
värden som läsaren antas ha (Fairclough 2001, s. 97).  

3.2.4.3 Analys av den sociokulturella praktiken 
 
Analysen av den sociokulturella praktiken syftar till att visa på vilket sätt diskurser är en 
del av en social process och en social praktik. Analysen syftar även till att studera hur 
diskursen formas av sociala och kulturella strukturer samt hur den kan utmana dessa 
strukturer. Här menar Fairclough att fokus både kan riktas mot vilka maktrelationer och 
sociala strukturer som bestämmer och formar diskursen, eller vilka möjliga effekter som 
diskursen kan ha på olika strukturer i framtiden (Fairclough 2001, s. 135f). 
 
Fairclough skiljer på att producenten i diskursen kan ha ett normativt förhållningssätt 
till meningen som skapas eller ett kreativt. D.v.s. antingen kan man enligt normen 
återupprepa invanda värderingar i en diskurs eller så kan man kombinera och skapa nya 
meningar genom ett kreativt förhållningssätt till meningsskapandet. Ett normativt 
förhållningssätt förekommer ofta i en situation som upplevs som oproblematisk på 
något sätt av deltagarna, medan den kreativa hållningen ofta uppkommer i en situation 
som är problematisk (Fairclough 2001, s. 137). 
 
Teman och frågor som är till hjälp att undersöka och ställa under analysen av den 
sociokulturella praktiken menar Fairclough är: 
 

1. Sociala determinanter - Vilka maktrelationer på en situations-, institutions- och 
samhällsnivå kan återfinnas i texten? 

2. Ideologier - Vilka element i diskursen har en ideologisk karaktär? 
3. Effekter - Hur positionerar sig diskursen till de sociala strukturerna och de 

problem som genereras av olika maktkamper. Är diskursen en del av den 
rådande maktordningen eller finns det element som utmanar denna i diskursen? 
(Fairclough 2001, s. 138). 

 
Eftersom vi valt ett professionsteoretiskt perspektiv kommer vi framförallt att analysera 
punkterna ovan med bibliotekariers profession och status i åtanke. Analysen av sociala 
determinanter, ideologier och effekter har vi därför anpassat efter vårt syfte på följande 
sätt: 
 

1. Analys av maktrelationer – Här tänker vi analysera vilka maktaktörer eller 
dominerande aktörer som lyfts fram i texterna, samt på vilket sätt detta görs. 
Eftersom utbildningsinstitutionerna och fackförbundet kan sägas vara en form av 
dominerande aktörer, med en viss makt, inom biblioteksvärlden kommer vi att 
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analysera hur dessa framställer sig själva i materialet eller om de på annat sätt är 
närvarande i texten.   

 
2. Analys av ideologiska ståndpunkter – Vårt syfte med denna punkt är att försöka 

avgöra hur DIK och utbildningsinstitutionerna positionerar sig ideologiskt och 
hur deras ståndpunkter, som har att göra med bibliotekarieyrkets identitet och 
professionalisering, kommer till uttryck genom texten. 

 
Som en förlängning av analysen av den sociokulturella praktiken, kommer vi sedan, i en 
övergripande diskussion, att applicera Andrew Abbotts teorier på vårt material för att 
kunna analysera texterna ur ett professionsteoretiskt perspektiv. Att använda sig av 
andra samhällsvetenskapliga teorier än diskursanalytiska för att fördjupa förståelsen av 
den sociokulturella praktiken är något som Norman Fairclough själv uppmanar till i sina 
texter (Fairclough 2003, s. 210). Att applicera Andrew Abbotts professionsteori på vårt 
material är ett sätt för oss att fokusera analysen av den sociokulturella praktiken på 
bibliotekarieyrkets professionalisering. Detta är något vi kommer att diskutera i den 
övergripande diskussionen i kapitel 7. 
 
Vi har vidare även valt att vänta med att analysera texternas effekt, d.v.s. diskutera på 
vilket sätt texterna bidrar till diskursen på bibliotekariers yrkesidentitet och ordningen 
inom denna, till vår övergripande diskussion i kapitel 7. Anledningen till att vi valt att 
spara diskussionen om texternas effekt till den övergripande diskussionen är att vi anser 
att vi har större behållning av att diskutera denna sak då vi har applicerat ett 
professionsperspektiv på våra texter. Den övergripande diskussionen kommer att ge oss 
mer utrymme att diskutera hur våra texter bidrar till diskursen om bibliotekariers 
yrkesidentitet, samt huruvida texterna utmanar den rådande bilden av yrkesidentiteten 
och synen på professionen eller inte.  

3.3 Presentation av vårt analysmaterial 
 
Texterna som vi valt ut för vår analys är producerade av några av de största och 
viktigaste institutionerna i bibliotekssverige idag. Dessa är DIK och de olika B&I-
utbildningarna. Detta gör också att deras formuleringar, sedda ur ett diskursperspektiv, 
kan ses som väldigt inflytelserika över diskursen om bibliotekarieyrket. 
 
Alla texterna har liknande innehåll, i och med att de syftar till att försöka ge en 
heltäckande bild av bibliotekarieyrket. Texterna riktar sig dessutom till personer utanför 
bibliotekariesfären, d.v.s. till allmänheten, kanske framförallt till studenter och blivande 
bibliotekarier. 
 
Anledningen till att vi valt ut just dessa texter är att vi uppfattar texterna som centrala då 
de representerar en slags ”kärna” i hur DIK och B&I-utbildningarna vill förmedla och 
definiera bibliotekarieyrket. Anledningen till att vi inte har med några texter från 
Biblioteksföreningen är att dessa inte producerat några texter som riktar sig mot 
allmänheten. Härmed valde vi att helt fokusera på utbildningarna och fackförbundet.  
 
De olika texterna liknar dessutom varandra genremässigt eftersom de kan sägas vara en 
mix av både informations- och marknadsföringstext då de syftar till att både förmedla 
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en bild av yrket, samt att göra reklam för yrket. På så sätt menar vi att texterna är 
centrala för oss i vår analys eftersom vår diskussion kommer att kretsa kring diskursen 
om bibliotekarieyrket i förhållande till yrkets status och professionalisering.  
 
Det som vi ser som specifikt för just dessa texter är alltså dels att dom representerar hur 
de stora B&I-institutionerna förmedlar bibliotekarieyrket idag, och dels att texterna gör 
försök att på något sätt ge en heltäckande bild av bibliotekarieyrket. Detta menar vi ger 
texterna en slags diskursiv tyngd. Huruvida texterna läses av många eller hur de 
används tycker vi är mindre intressant med tanke på att det är vad texterna syftar till 
som vi är intresserade av. 
 
Nedan presenterar vi de texter som vi valt ska ingå i vår analys.   
 
Vi har valt ut två broschyrer från Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) från 2005 
respektive 2006. Broschyrerna heter Biblioteks- och informationsvetenskap (2006) samt 
Biblioteks- och informationsvetenskap - distansutbildning (2005). Broschyrerna består 
av kortare intervjuer och artiklar om bibliotekarier och BHS-studenter samt innehåller 
en del fakta om utbildningen. Broschyrerna består delvis av samma texter men skiljer 
sig åt på några punkter och därför har vi valt att ta med båda broschyrerna i vår analys.  
 
Den tredje texten är en broschyr från DIK från 2002. Broschyren, Bibliotekarien idag – 
Jobben, rollerna, framtiden är en samling av artiklar som har ingått i DIK Forum 
mellan åren 2000 och 2002. Enligt chefredaktör Karin Nörby är syftet med 
artikelsamlingen att ”medverka till att bilden av bibliotekarien vidgas och att 
’omvärlden’ får ännu ett bidrag till sina kunskaper om vad bibliotekarier ’gör och är 
utbildade till’ ” (Nörby 2002, s. 2). Delar av artikelsamlingen återfinns även på DIK:s 
hemsida där artiklarna ligger till grund för beskrivningar av olika bibliotekarieyrken 
som t.ex. skolbibliotekarie och folk-bibliotekarie (DIK 2006).  
 
Dessa tre texter är det enda tryckta material som vi hittat från B&I-
utbildnigsinstitutionerna och fackförbundet som behandlar bibliotekarieyrket på ovan 
beskrivna sätt.  
 
Det elektroniska material som vi valt att komplettera det skriftliga med är beskrivningar 
av bibliotekarieyrket som återfinns på de olika B&I-utbildningarnas hemsidor. Vi har 
här medvetet valt ut de delar av texterna som explicit behandlar bibliotekarieyrket i sig 
och inte handlar så mycket om själva utbildningarna. Vi kommer att behandla texter 
från Lunds, Uppsala, Umeå samt Växjö universitet. Vi har valt att inte ta med texter 
från BHS hemsida eftersom denna utbildningsbeskrivning är alltför kursspecifik, samt 
att vi redan har utförligt material från denna institution. Texterna är i samtliga fall korta, 
endast några stycken långa, och introducerar yrket och utbildningen. Vi har valt att 
endast analysera texter som behandlar yrket och valt bort exempelvis kursbeskrivningar. 
Vi har valt att lägga specifika hänvisningar till de texter vi har analyserat i vår 
källförteckning. Vi vill även understryka att dessa elektroniska texter utgör ett 
komplement till de tryckta broschyrerna vilka är vårt huvudsakliga analysobjekt. 
 
Vi hänvisar i analysen till de olika broschyrerna genom de förkortningar som vi valt. 
Broschyren Biblioteks- och informationsvetenskap har vi valt att kalla BHS och 
broschyren Biblioteks- och informationsvetenskap – distansutbildning BHS Distans. 
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Flera av artiklarna finns i båda broschyrerna. Vi har valt för enkelhetens skull att endast 
hänvisa till BHS Distans då vi syftar på en artikel som endast finns med i denna 
broschyr. Broschyren Bibliotekarien idag – Jobben, rollerna, framtiden har vi valt att 
kalla DIK. Utbildningsbeskrivningarna har vi gett namn efter staden där utbildningarna 
är belägna. Efter ett citat hämtat från hemsidan för avdelningen för Biblioteks– och 
Informationsvetenskap i Lund skriver vi kort och gott Lund. Detta p.g.a. språklig 
förenkling så att vi inte behöver skriva ut det fullständiga namnet på respektive 
utbildning då vi refererar, samt för att det underlättar läsningen.  
 
Vi kommer att ge sidhänvisningar till materialet hämtat från DIK och BHS, men har 
valt att inte göra detta då vi hänvisar till någon av utbildningsbeskrivningarna eftersom 
dessa är så korta.  

3.4 Frågeställningar 
 
Efter att vi nu har presenterat den teori och den metod vi kommer att använda oss av i 
uppsatsen presenterar vi här våra specifika frågeställningar. Dessa är strukturerade i 
enlighet med vår tolkning av Faircloughs modell. 
 
Vi vill här än en gång understryka att vårt primära fokus och tyngdpunkten i analysen är 
hur diskursen om bibliotekariers yrkesidentitet ser ut i förhållande till yrkeskårens 
professionalisering, på så sätt är alla våra frågeställningar färgade av detta syfte.   
 
Våra frågeställningar lyder: 
 
1. Hur tar sig den diskursiva praktiken uttryck i vårt analysmaterial? 
 
Här kommer vi att studera hur texternas övergripande struktur ser ut, samt texternas 
genre. Vi kommer även att undersöka vilka olika aktörer som agerar i materialet.  
 
2. Hur beskrivs bibliotekarieyrket i vårt analysmaterial?  
 
Här kommer vi att undersöka huruvida det framhålls några specifika kompetenser som 
kärnan av bibliotekarieyrket. Vi kommer även att studera hur texterna förhåller sig till 
bibliotekarieyrkets status och professionalisering.  
 
3. Vilka ideologiska ståndpunkter och maktrelationer kan urskiljas i texterna?  
 
Här kommer vi att analysera den sociokulturella praktiken genom att undersöka vilka 
maktrelationer och element i diskursen som har en ideologisk karaktär. Vi kommer även 
att studera hur diskursen positionerar sig vad gäller makt och ståndpunkter.   
 
4. Hur förhåller sig diskursen till bibliotekarieyrkets professionalisering? 
 
Detta är en övergripande frågeställning som vi kommer att diskutera i förhållande till 
alla de ovan formulerade frågorna. 
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4 Analys av den diskursiva praktiken 

4.1 Textens genre 
 
Fairclough använder ordet genre när han talar om texters olika stil och uttryck. Det finns 
en uppsjö olika genrer vilka dessutom kan mixas. Olika genre har även olika syften. 
Texter inom samma genre har ofta gemensamma sätt att framställa någonting 
(Fairclough 2003, s. 68ff).   
 
Vi menar att våra texter är en slags informativa marknadsföringstexter. Detta gäller 
främst utbildningsbeskrivningarna samt broschyrerna från BHS då de syftar till att 
informera om en utbildning samt locka till sig studenter. Vad gäller dessa texter är inte 
det primära syftet att presentera yrket utan själva ämnet.  
 
I DIK:s broschyr formuleras ett syfte med texten i förordet. I det skriver Karin Nörby 
som är chefsredaktör för DIK Forum om broschyren att ”Vi hoppas att den kan 
medverka till att bilden av bibliotekarien vidgas och att ’omvärlden’ får ännu ett bidrag 
till sina kunskaper om vad bibliotekarier ’gör och är utbildade till’ ” (DIK, s. 2).   
 
Både broschyrerna från BHS och DIK består av artiklar i intervjuform där olika 
personer, företrädesvis arbetande bibliotekarier och studenter, intervjuas om sina yrken 
eller framtida yrken. Vid ett par tillfällen då studenter intervjuas i artiklarna är frågorna 
till dessa standardiserade medan övriga personer som intervjuas citeras fritt i texten. 
Texterna är då uppbyggda på så sätt att artikelförfattaren växlar mellan att beskriva 
miljöer, intervjupersoner och referera vad dessa säger eller citera dessa ordagrant. 
Många gånger i texterna är det artikelförfattaren som med egna ord sammanställer 
intervjupersonens åsikter. Över lag är texterna på så sätt beskrivande i sin karaktär. I 
några fall är det därför lite svårt att veta om artikelförfattaren återger den intervjuades 
åsikter eller om denne för ett eget resonemang.  
 
I DIK: s broschyr anges artikelförfattaren efter varje artikel. Detta beror antagligen på 
att artiklarna tidigare varit publicerade som fristående texter i DIK Forum. BHS- 
broschyrerna innehåller bara en allmän hänvisning längst bak i broschyrerna där det står 
att broschyrerna är producerade av Informationsavdelningen vid Högskolan i Borås, 
efter det anges några olika namn som stått för texten och några andra personer som har 
stått för fotograferingen. 
 
Broschyrerna från BHS och DIK innehåller många fotografier, i regel minst ett fotografi 
per artikel och ofta flera. Fotografierna består framförallt av bilder i halvkroppsformat 
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eller närbild och för det mesta poserar intervjupersonen framför kameran utan någon 
rekvisita. I några fall är personerna placerade i en miljö där det antingen syns böcker 
eller datorer i bakgrunden. En av artiklarna i DIK-broschyren illustreras även med en 
bild från en invigning av firandet då Kungsbacka bibliotek firar utnämnandet till årets 
bibliotek. 
 
Vad gäller utbildningsbeskrivningarna, vilka är placerade på respektive institutions 
hemsida, är dessa textstycken utan några bilder. Texten från Umeå är både den kortaste 
och mest formella texten. Själva presentationen består bara av två korta stycken och 
beskriver nästan enbart själva utbildningen och dess innehåll. Lunds text talar till 
studenten i ”vi”-form och skriver t.ex. ”våra bibliotekarier”. Växjös text går steget 
längre i den informella tonen och tilltalar läsaren direkt, exempelvis med ”Dina 
arbetsuppgifter kommer att [...]” . På så sätt är det Växjös text som vänder sig tydligast 
till framtida B&I-studenter. 

4.2 Aktörer och relationer 
 
DIK presenterar i sin broschyr en varierad bild av bibliotekarieyrket genom att personer 
med olika yrkestitlar intervjuas. I broschyren intervjuas: 
 
1 Folkbibliotekarie 
1 Skolbibliotekarie på gymnasiebibliotek 
1 Forskningsbibliotekarie 
1 Barn- och ungdomsbibliotekarie 
1 Barnkonsulent vid Stockholms stadsbibliotek 
3 Anställda vid privata företag inom IT-sektorn: en driver ett eget företag, en är anställd 
inom Ericsson och en är anställd hos PrioInfo som är en del av BTJ. 
 
DIK-broschyren innefattar även två artiklar där biblioteket som institution helt står i 
fokus. I dessa artiklar lyfts Kungsbacka folkbibliotek och Statistiska Centralbyråns 
bibliotek fram.  
 
Artiklarna speglar en bred bas av yrkesgrupper inom bibliotekariesektorn. Däremot 
speglar inte artiklarna hur fördelningen av arbeten ser ut reellt inom sektorn idag. Enligt 
en undersökning av Bo Westas genomförd 2002 är det enbart 11 % som arbetar utanför 
de traditionella biblioteksinstitutionerna (i Carlsson & Nordell 2004, s. 31f). I DIK-
broschyren är det tre av åtta artiklar som speglar den privata sektorn, vilket alltså inte 
överensstämmer med statistiken. På så sätt menar vi att DIK vill peka på möjligheterna 
för bibliotekarier att arbeta inom den privata sektorn. Man skulle därmed kunna hävda 
att DIK ansluter sig till dem som tror att den privata sektorn kommer vara en stor 
uppdragsgivare för yrkeskåren i framtiden.  
 
I och med DIK-broschyrens syfte att lansera bibliotekarieyrket blir broschyren även ett 
sätt att implementera de nya kompetenserna och arbetsplatsmöjligheterna. Vi ser det 
som att DIK vill bygga upp en tydlighet och säkerhet om bibliotekarieyrket där den nya 
arbetsmarknaden och arbetstitlarna inte ska verka så främmande för läsaren. På så sätt 
försöker DIK förmedla att även dessa nya yrkesroller är en del av bibliotekarieyrket av 
idag.  
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I BHS broschyrer intervjuas en blandning av studenter och yrkesverksamma 
bibliotekarier:  
 
1 Prefekt på BHS 
1 Doktorand på BHS 
5 Studenter: varav en som är intresserad av forskningsbibliotek, en som är intresserad 
av IT och turism, två stycken som främst talar om fördelarna med att studera på distans 
(BHS Distans) och en som talar om fördelarna med att studera i Danmark 
1 Arbetar inom den privata sektorn 
1 Riksbibliotekarie 
2 Forskningsbibliotekarier, varav en överbibliotekarie anställd vid Karolinska institutet, 
samt en anställd av Vitterhetsakademin 
 
Båda broschyrerna från BHS innehåller även en artikel om högskolebiblioteket.  
 
Det som är intressant att se av denna uppdelning är att BHS valt att inte ha med någon 
traditionell folkbibliotekarie. Flera av de personer som intervjuas, vilka inte är 
studenter, är dessutom personer som har gjort karriär inom yrket och befinner sig på 
åtråvärda positioner, både inom den akademiska världen men även inom 
biblioteksvärlden som överbibliotekarie samt riksbibliotekarie. Representanter från den 
privata sektorn representerar en statusladdad bild av yrket med bl.a. hög lönenivå.  På så 
sätt försöker BHS aktivt förmedla en statusladdad och karriäristisk bild av 
bibliotekarieyrket, med en representation av personer med höga positioner inom 
biblioteksvärlden.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att BHS inte försöker ge en lika bred och varierad 
bild av bibliotekarieyrket som DIK. DIK-broschyren ger däremot inte en lika 
statusladdad bild av yrket som BHS ger.  

4.3 Den övergripande strukturen 
 
BHS-broschyren börjar med en inledande del där prefekt Katriina Byström intervjuas. 
Inledningen presenterar utbildningen och dess beståndsdelar och avslutas: ”Visst blir du 
också nyfiken?” (BHS, s. 5). Här vill producenterna skapa en Du känsla genom att 
försöka väcka intresse och tilltala läsaren. Den första artikeln efter själva inledningen är 
en intervju med en av studenterna vid högskolan. Han utgör alltså det första mötet med 
utbildningens studenter och får genom det första intrycket representera studenterna vid 
utbildningen. I intervjun presenteras det att studenten ifråga är en ”typisk” BHS: are. På 
frågan ”Varför valde du utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap?” svarar 
studenten att han inte vill ha ”en massa studieskulder till ingen nytta” samt att det 
kändes skönt att få ett riktigt yrke (BHS, s. 8). Valet att lägga denna intervju först av 
alla studentintervjuer kan tyckas vara märkligt då det ger en något osmickrande bild av 
utbildningens attraktionskraft. Dock tror vi att många bibliotekariestudenter kan 
identifiera sig med detta synsätt vilket kanske är anledningen till att man valt att lägga 
artikeln först. Genom detta uttalande lockar man kanske just typiska BHS: are till 
utbildningen. 
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Överlag är det så att intervjuerna med studenterna kommer i början av BHS broschyr. 
BHS har valt att lägga studenterna i början och yrkesbeskrivningarna i slutet, vilket vi 
tycker styrker ett utbildningsperspektiv och inte ett yrkesperspektiv. I mittsektionen 
presenteras högskolebiblioteket. Utöver prefekten intervjuas i den inledande halvan av 
broschyren relativt unga personer, vilket vi menar är ytterligare ett sätt att attrahera 
studenter. BHS broschyren avslutas med fakta om själva utbildningen. Där ingår en 
kursöversikt och svar på frågor angående ansökning, examination och urval.   
 
Artiklarna i DIK är mer uppblandade. Här blandas intervjuer med bibliotekarier som 
representerar ett traditionellt perspektiv med bibliotekarier som representerar ett mer IT-
inriktat perspektiv. De två första artiklarna utgörs dock av bibliotekarier från den 
traditionella sektorn, en gymnasiebibliotekarie och en folkbibliotekarie. Efter dessa två 
artiklar som speglar det traditionella perspektivet kommer det två artiklar som 
representerar det nya IT-inriktade perspektivet. Vad som är intressant att lyfta fram här 
är att de traditionellt inriktade artiklarna är intervjuer med en äldre dam och en 
medelålders kvinna medan de artiklar som lyfter fram IT-perspektivet får representeras 
av en ung man och en ung kvinna i 30-års ålder.  I mittsektionen av broschyren finns tre 
artiklar som inte inriktar sig på speciella personer. Detta är en artikel om 
generationsväxlingen i biblioteksvärlden, en om Statistiska Centralbyråns bibliotek samt 
en om Kungsbacka bibliotek.  
 
Efter dessa artiklar kommer i DIK en intervju med en man som betonar bibliotekets 
viktiga roll som kultur- och läsfrämjande institution i samhället. Efter denna kommer 
genast en IT-inriktad artikel där Jakob Harnesk, som jobbar som Concept manager, 
intervjuas. Han betonar vikten av bibliotekariers kompetens, ”att hantera och strukturera 
information”, och menar att behovet av denna kompetens är stor. Han menar att 
problematiken ligger i hur allmänheten ser på bibliotekarieyrket och att man måste 
”slutligen begrava den traditionella bilden av bibliotekarier” för att vidga 
bibliotekarieprofessionen (DIK, s. 24). Härmed får denna artikel representera den nya 
arbetsmarkanden. Efter denna artikel kommer en intervju där biblioteket som 
kulturinstitution än en gång lyfts fram. Broschyren avslutas med en intervju där 
bibliotekariens roll som informationsförmedlare och pedagog förmedlas. Karin Byström 
som intervjuas menar att ”servicetänkandet bör ersättas av ett pedagogiskt synsätt, som 
innebär hjälp till självhjälp” (DIK, s. 28).  
 
Bland de fyra sista artiklarna är de två artiklarna som lyfter fram biblioteket som en 
kulturinstitution intervjuer med äldre (cirka 50-60 år), medan de övriga personerna som 
intervjuas är i trettio- till fyrtioårsåldern. På så sätt anstränger sig DIK för att försöka 
skapa en vågrörelse i broschyren som växlar mellan att lyfta fram den mer traditionella 
och de mer framtidsfokuserade representationerna av yrket. Intressant är även att 
påpeka att det finns en tydlig skillnad i ålder mellan dessa grupper då representanterna 
för mer traditionella bibliotekarieyrken befinner sig i femtio års åldern och uppåt, 
medan de som företräder framtiden snarare är mellan 30 och 40 år gamla.   
 
Strukturen på de olika utbildningsbeskrivningarna, vid sidan om BHS-broschyrerna, 
varierar mellan de olika institutionerna. Texterna från Uppsala och Umeå utgörs båda av 
korta texter där ämnet B&I står i centrum. Texterna tar alltså främst upp utbildningens 
innehåll. Texterna från Växjö och Lund inriktar sig istället mer på själva 
bibliotekarieyrket. De behandlar yrkeskompetenser och arbetsmarknad, vilket Umeå 
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och Uppsala inte gör alls. Texten från Lund är den av texterna som främst behandlar 
yrkets framtida möjligheter.  

4.3.1 Titlar och citat 
 
Titlarna som hör till de artiklar som är mer IT-relaterade är mer beskrivande i sin 
karaktär än titlarna till de övriga artiklarna. Titlarna är mer talande och som läsare är det 
lättare att förstå vad dessa artiklar ska handla om, än i fallet med de andra artiklarna. 
Exempel på sådana titlar är ”Bibliotekarie i webbranschen” (DIK, s. 10) eller ”Från 
bibliotekarieutbildningen till Ezine” (DIK, s. 8). Exempel på titlar som beskriver mer 
traditionella bibliotekarieyrken är ”Lust, nyfikenhet och gränslöshet” (DIK, s. 26) och 
”Kunnig, positiv och beskäftig” (DIK, s. 6). Dessa titlar säger inte så mycket om yrket i 
sig och syftar dessutom på personliga egenskaper snarare än yrkeskompetenser eller 
arbetsplatser. Även de två artiklar som i första hand beskriver bibliotek har en tydligare 
titel, ”SCB:s bibliotek – Stöttepelare för demokratins utveckling” (DIK, s. 16) och 
”Kungsbacka bibliotek firar i veckorna 10” (DIK, s. 18). Detta ospecifika sätt att 
benämna artiklar som behandlar traditionella bibliotekarieyrken tyder på att den 
traditionella yrkesrollen är allmänt spridd och ingenting man måste förklara eller 
presentera redan i titeln. Detta kan man säga är en form av naturalisation. Detta innebär 
att det traditionella bibliotekarieyrket är så allmänt förankrat och vedertaget att det inte 
behöver specificeras mer ingående. 
 
I DIK: s broschyr är det få citat som lyfts ut och förstoras i texten i artiklarna. När det 
görs är det framförallt för att belysa en speciell poäng i texten. Ett av de få citat som 
lyfts ut tycker vi är särskilt intressant. Det rör sig om ett citat som lyder: 
”Kunskapsorganisationen är bibliotekariens unika kompetens, den kompetens som gör 
att bibliotekarien kan hävda sig på arbetsmarknaden utanför biblioteken” (DIK, s. 8). 
Detta citat är hämtat från artikeln där Jakob Sverker, egenföretagare inom 
webbranschen, intervjuas. Att detta citat lyfts ut och förstorats tycker vi är av betydelse 
eftersom det gör att artikeln tydligt talar om för läsaren på vilket sätt Jakob Sverker hör 
hemma i bibliotekariebranschen. Att just detta citat lyfts fram menar vi alltså tyder på 
en osäkerhet hos författarna på huruvida läsarna tydligt uppfattar Sverker som 
bibliotekarie eller ej. 
 
Broschyrerna från BHS har en rad olika teman som tydligt fokuseras och lyfts fram 
genom titlar och citat. Dessa är framförallt: 
 
1. Yrkets framtidspotential: ”Den som kan hjälpa till att räta ut dessa frågetecken har 
framtiden för sig” (BHS, s. 6), ”Yrkets status håller på att förändras och det leder till en 
bättre löneutveckling” (BHS, s. 10), ”Öppen för alla möjligheter” (BHS, s. 10) och 
”Bibliotekarieyrket idag ligger långt fram i tiden” (BHS, s. 22). 
 
2. Utbildningens nytta: ”Vi har Sveriges mest omfattande utbildning” (BHS, s. 4), ”Vår 
institution erbjuder flera inriktningar för dig som i framtiden vill arbeta med 
informations- och kulturförmedling” (BHS, s. 4) och ”Skaffa dig efterfrågad kunskap” 
(BHS, s. 6) 
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3. Egenskaper eller kompetenser: ”Det är hela tiden nyfikenheten som drivit mig” 
(BHS, s. 14), ”Jobbet är ett serviceyrke. Infocenter levererar information till 
projektledarna”( BHS, s. 18) och ”Inget är serverat utan det gäller att ta för sig och vara 
öppen” (BHS, s. 21). 
 
Dessa tre teman menar vi präglar de utlyfta citaten och titlar i BHS-broschyrerna. 
Citaten och titlarna utgör tillsammans en helhet och det finns ett tydligt mål och 
sammanhang i valet av citat och titlar. Detta är något som inte förekommer i DIK:s 
broschyr, något som inte är så konstigt med tanke på att artiklarna i DIK inte är tänkta 
att ingå i någon broschyr från början. 
 
Av utbildningsbeskrivningarna är det endast Växjös och Lunds text som har 
rubrikindelningar. Växjös rubriker är korta och informativa och fyller egentligen inte 
något annat syfte än att förklara bokstavligt vad texten innehåller. Rubrikerna som ingår 
i vår analys på Lunds utbildningsbeskrivning har däremot rubriker som associerar till 
framtiden. Rubrikerna lyder ”Bibliotekarie i en ständigt föränderlig värld” och 
”Arbetsområden och framtidsutsikter”. Vi menar att dessa båda rubriker lyckas beskriva 
vad texterna innehåller för information, samtidigt som de slår an en aktuell och 
framtidsorienterad ton. 
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5 Analys av texten 

Genom närläsning av vårt analysmaterial har vi lyckats utkristalliserat fyra 
övergripande teman i texterna som vi nedan kommer att behandla i tur och ordning.  
 

1. Yrkesidentitetens beståndsdelar – Här kommer vi att behandla de kompetenser 
och egenskaper som lyfts fram i texterna som tillhörande bibliotekarieyrket.  

2. Yrkesidentitetens förändring – Här kommer vi att behandla olika saker som 
pekas ut som ”nya” p.g.a. yrkets förändrade villkor.  

3. Yrket i förhållande till professionalisering och status – Här kommer vi att 
behandla det som texterna explicit uttrycker om bibliotekarieyrkets 
professionalisering och status 

4. Yrkets koppling till biblioteket som institution – Här kommer vi att behandla 
yrkesidentitetens koppling till det fysiska biblioteket. 

5.1 Yrkesidentitetens beståndsdelar 
 
Nedan kommer vi att behandla de kompetenser och egenskaper som lyfts fram i texterna 
som något som tillhör bibliotekarieyrket. Vi har valt att dela upp avsnittet i fyra olika 
delar utifrån en tematik vi urskiljer i analysmaterialet. Vi kommer därför först att 
diskuterar sakkompetenser som tillskrivs yrket i form av kärnkompetenser eller övriga 
kompetenser. Sedan diskuterar vi de personliga egenskaper som texterna förmedlar att 
en bibliotekarie har eller bör ha, och slutligen diskuteras orsakerna till intervju-
personernas yrkesval.  

5.1.1 Kärnkompetenser 
 
Ett av Faircloughs verktyg som vi funnit mycket användbart i vår textanalys är 
begreppet modalitet. Detta syftar på, som ovan beskrivits, hur starkt eller med hur stor 
säkerhet något uttrycks i en text. I våra texter kan man urskilja en mängd olika 
kompetenser och sakkunskaper som tillskrivs bibliotekarier. Några av dessa kunskaper 
pekas dock mer tydligt ut som en kärnkompetens än andra för bibliotekarier. Detta görs 
i flera av våra analystexter. Att peka ut en eller ett par egenskaper som unika för 
bibliotekarien menar vi är en form av modalisering p.g.a. att uttryck som 
”kärnkompetens” eller ”unik kompetens” är mycket kraftfulla uttryck. Detta kan även 
sägas vara uttryck för en överordning av begrepp, vilket är ett annat av Faircloughs 
verktyg. 
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Vi finner det intressant att olika personer uttrycker olika s.k. kärnkompetenser i samma 
text i vårt analysmaterial. I broschyren från BHS intervjuas t.ex. Per Olsson, 
överbibliotekarie på Karolinska Institutets universitetsbibliotek. I artikeln formuleras 
hans åsikter så här: 
 

Bibliotekarien är unik [...] Det unika ligger i rollen som ”kopplare” mellan användare, information 
och teknik, kombinerat med förmågan att verka utvecklingsinriktat, att arbeta noggrant och med ett 
långsiktigt perspektiv.  

(BHS Distans, s. 22) 
 
Andra kompetenser som pekas ut som kärnan i bibliotekarieyrket är litteraturkännedom. 
Ingrid Månsson hävdar i DIK att den kunskap som ”framförallt krävs” i arbetet är 
litteraturkännedom. Hon är vid tidpunkten folkbibliotekarie i Timrå. Hon menar även att 
”Servicen till låntagarna är också kärnan i arbetet som folkbibliotekarie” (DIK, s. 7). Att 
servicen är något som är centralt inom yrket lyfter flera av artiklarna fram. Larry 
Lempert ser bibliotekariens uppgift som en ”vägvisare” på biblioteket ”för att ge god 
service och skapa möten” (DIK, s. 26). 
 
Karin Byström, som vid tidpunkten arbetar som forskningsbibliotekarie, poängterar till 
skillnad från Larry Lempert och Ingrid Månsson att man måste gå ifrån 
servicetänkandet och istället fokusera på den pedagogiska aspekten av yrket. Byström 
menar att många bibliotekarier känner sig osäkra i rollen som pedagoger och att detta är 
något man måste jobba på inom utbildning och fortbildning, eftersom den pedagogiska 
rollen blir allt viktigare inom yrket. Kärnan av yrket, menar hon, handlar om att ”öka 
användarnas informationskompetens, om att få dem till att förstå hela processen, från att 
söka och ta in information, värdera den och omvandla den till egen kunskap” (DIK, s. 
29). 
 
Jakob Sverker, egenföretagare och utbildad bibliotekarie, hävdar i DIK-broschyren att: 
”kunskapsorganisationen är dessutom bibliotekariens unika kompetens, den kompetens 
som gör att bibliotekarien kan hävda sig på arbetsmarknaden utanför biblioteken” (DIK, 
s. 9). Ytterligare personer som lyfter fram kunskapsorganisation som kärnan av yrket är 
Jakob Harnesk, Concept manager på BTJ PrioInfo. Harnesk kopplar dock samman 
kunskapsorganisation med serviceaspekten av yrket.  
 

Flera gånger under intervjun återkommer Jakob Harnesk till att bibliotekariens specifika kompetens 
ligger i att hantera och strukturera information. Men han lägger också till: 
Och att hela tiden ha ett användarperspektiv på det man gör. 
Tillägget är viktigt. Med det betonar han att biblioteksverksamheten är en efterfrågestyrd 
servicefunktion. 

(DIK, s. 25) 
 
Vad gäller utbildningsbeskrivningarna utöver BHS så definierar de olika 
utbildningsinstitutionerna olika kärnkompetenser och kärnområden inom yrke och 
utbildning. Exempelvis så lyfter Uppsalas text fram två kärnområden för bibliotekarier: 
”Det ena området är information och informationshantering (information med 
semantiskt innehåll av något slag) och det andra är biblioteket som samhällets främsta 
institution inom informationshanteringsområdet”. I Umeå har B&I-utbildningen 
anknytning till sociologiämnet och detta perspektiv är även något som lyfts fram i 
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utbildningsbeskrivningen: ”Huvudämnet för utbildningen är Biblioteks– och 
Informationsvetenskap där informationens funktion och betydelse för människor, 
företag och organisationer i informations- och kommunikationssamhället studeras”. 
Växjö poängterar, till skillnad från de andra texterna, pedagogiken som yrkets 
kärnkompetens. Lunds text lyfter snarare fram en bild som är mer generell än de andra 
utbildningsbeskrivningarna, där kärnan är att organisera, förmedla och använda 
information. 
 
Att vårt analysmaterial uttrycker vitt skilda kompetenser som kärnan av yrkesidentiteten 
tyder på en viss ambivalens hos producenterna vad gäller inställningen till kärn-
kompetensen. Att producenterna, trots ambivalensen, ändå gör flera försök till att 
förmedla bibliotekariers kärnkompetens är därför intressant. P.g.a. att kärnkompetensen 
består av olika saker blir konsekvensen att bibliotekarieyrket framstår som splittrat. 
Detta eftersom olika personer uttrycker konkurrerande åsikter. Även utbildningsbeskriv-
ningarna skiljer sig åt vad gäller att beskriva B&I:s primära fokus. Detta kan tyda både 
på en ambivalens vad gäller vad som är ämnets kärna, men det kan även vara ett sätt för 
utbildningarna att profilera sig gentemot varandra.  

5.1.2 Övriga kompetenser 
 
Förutom de kompetenser som pekas ut som kärnan av yrket, förmedlar samtliga texter 
ytterligare kompetenser och egenskaper som de olika intervjupersonerna anser vara av 
stor vikt. Även om dessa egenskaper och kompetenser utgör en ganska stor mängd 
begrepp, menar vi att de ger en ganska enhetlig bild av yrkesidentiteten allt som allt. 
Detta eftersom många av begreppen återkommer eller är variationer av samma tema. Vi 
menar att många av orden utgör synonymer och hyponymer till varandra. Synonymer 
och hyponymer är även detta verktyg som Fairclough lyfter fram i analysen av ordval. 
Vi menar att det i texterna främst är varianter och besläktade ord till begreppen samla, 
söka, strukturera och förmedla information som förekommer i en eller annan form. 
 
Vissa områden av yrket framhävs speciellt av olika intervjupersoner. På så sätt 
framhävs olika ståndpunkter, intressen och yrkesområden inom bibliotekariesektorn. 
Många av texterna pendlar mellan att presentera ett mer traditionellt yrkesområde till att 
presentera ett modernare mer IT-inriktat sådant. 
 
Vissa av texterna är speciellt inriktade på kulturförmedling eller litteraturförmedling. Så 
är fallet i en av artiklarna i DIK: s broschyr. I intervjun med Larry Lempert företräder 
denne en ganska traditionell syn på bibliotekens kulturförmedlande uppdrag och menar 
att ”jag anser att bibliotekens och bibliotekariens roll är att väcka läslust” (DIK, s. 26). 
På samma sätt företräder Ingrid Månsson, intervjuad i DIK:s broschyr, även ett 
litteraturförmedlande perspektiv. Detta uttrycks bl.a. så här: 
 

 Det krävs mycket kunskaper också, framförallt litteraturkännedom, säger Ingrid Månsson, som 
liksom de flesta folkbibliotekarier, läst litteraturvetenskap, och hon har alltid själv varit en läsande 
människa.  

(DIK, s. 7) 
 
Både broschyren från BHS och DIK har ett par artiklar med personer vars primära 
intresseområde eller sysselsättning är inom webbranschen. Bl.a. intervjuas en doktorand 
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som forskar om sökmotorer på Internet och en egenföretagare som arbetar med 
programutveckling. De informationsteknologiska aspekterna pekas på så sätt ut som de 
nya kompetenser som bibliotekarien besitter. I intervjun med Johanna Nilsson som 
arbetar inom webbranschen kommenteras hennes IT-kunskaper så här: 
 

Det Johanna arbetar med är främst att utforma informationsverktyg, ämnesguider och söktjänster, 
som hjälper användarna att hitta den information de behöver. I grunden handlar arbetet alltså – 
liksom så mycket annat bibliotekariearbete – om att strukturera information och göra den tillgänglig 
för användaren.  

(DIK, s. 10) 
 
I broschyren från BHS räknar prefekt Katriina Byström i inledningen upp flera IT-
inriktade arbetsområden som hon menar att framtida bibliotekarier kommer att arbeta 
med. Områdena hon räknar upp är t.ex. webbdesign, elektronisk publicering, samt 
digitalisering av text, bild- och ljudsamlingar (BHS, s. 4). 
 
Växjös utbildningsbeskrivning pekar ut den pedagogiska aspekten som något som blivit 
allt viktigare för bibliotekarier. Man använder termer som ”pedagogik”, ”lärande”, 
”förmedling” och ”navigering”. Växjö tar även upp att bibliotekarier måste kunna 
arbeta med andra yrkesgrupper och även här exemplifieras detta kopplat till inlärning, 
att samarbeta med lärarlag.   
 
Som tidigare nämnts lyfter även Karin Byström fram bibliotekarieyrkets pedagogiska 
roll. Byström menar att servicetänkandet är väl etablerat inom biblioteksvärlden men att 
den pedagogiska rollen måste lyftas fram mer. Man kan urskilja att Byström verkar se 
pedagogik och service som motsatser till varandra eftersom hon påpekar att det ena 
måste stå tillbaka för det andra, d.v.s. att serviceperspektivet måste stå tillbaka för 
pedagogiken. På så sätt utgör orden service och pedagogik antonymer till varandra, 
d.v.s. orden sätts i motsatt position till varandra. Det skiljer sig generellt i texterna 
huruvida intervjupersonerna använder orden service eller pedagogik då man talar om 
mötet med användarna. Detta tyder på två olika ståndpunkter eftersom man använder 
två olika vokabulärer.   
 
Andra kompetenser som genomgående lyfts fram och omtalas i texterna är 
”omvärldsbevakning”, ”kvalitetsvärdering” och ”att tillgodose informationsbehov”. 
Johanna Nilsson som vid tidpunkten arbetar som informationsarkitekt på Ericsson 
poängterar att bibliotekariers specifika kompetens är att strukturera och tillgängliga göra 
information genom att utgå ifrån användaren. Hon menar att det handlar om ett visst sätt 
att tänka där man i varje led måste tänka på hur användaren hade gjort för att finna den 
eftersökta informationen (DIK, s. 11).   

5.1.3 Personliga egenskaper 
 
Flera av personerna som kommer till tals i broschyrernas artiklar lyfter fram personliga 
egenskaper som en bibliotekarie bör ha. När det gäller dessa nämner nästan alla 
”nyfikenhet”, ”en vilja att lära sig mer”, ”fortbilda sig” eller att ha ”ett 
omvärldsintresse” som viktiga eller nyttiga egenskaper. Inte sällan kopplas 
nyfikenheten till drivkraften bakom yrkesutövningen.  
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Monica Lassi uttrycker detta starkt i broschyren från BHS: ”- Det är hela tiden 
nyfikenheten som har drivit mig. Jag gör det här för att hitta smarta lösningar, inte för 
pengarna” (BHS, s. 14). 
 
Britta Särnmark som vid tidpunkten arbetar som skolbibliotekarie på en gymnasieskola 
lyfter fram vikten av att vara tuff då man jobbar som bibliotekarie samt att vara säker i 
sin yrkesroll: 
 

Man måste ha en stark känsla för den egna yrkesrollen och även vara tydlig i yrkesrollen. Man ska 
ha stort omvärldsintresse och vara utåtriktad. Dessutom måste man vara ganska tuff och visa vad 
man kan. Man kan inte bara sitta och vänta på att någon ska upptäcka en.  

(DIK, s. 5) 

 
Även Lunds utbildningsbeskrivning nämner viljan att fortbilda sig, som något som 
krävs inom bibliotekarieyrket idag: 
 

Den snabba förändringstakt som präglar samhället idag kräver att man både har en gedigen 
grundutbildning samt vilja och möjlighet att fortbilda sig. Professionella kunskaper och attityder 
snarare än "hantverk" och procedurkännedom ger handlingsberedskap för nya situationer. Detta är en 
utgångspunkt för bibliotekarieutbildningen. 

(Lund) 
 

Vi menar att ”viljan att fortbilda sig”, ”nyfikenheten” och ”omvärldsintresset” alla är 
saker som är framtidsorienterade egenskaper och tyder på att producenterna och 
intervjupersonerna vill förmedla en bild av att bibliotekarieyrket är föränderligt. Att 
poängtera yrkets förändringsbenägenhet eller den förändringsprocess som yrket går/gått 
igenom är dessutom något som tydligt förknippas med en framtidsorientering. Genom 
att texterna förmedlar en bild av att nyfikenhet och en vilja till fortbildning är viktigt för 
bibliotekarier, förmedlas även en bild av bibliotekarieyrket som framtidsorienterat och 
förändringsbenäget.   

5.1.4 Yrkesvalet 
 
En annan sak vi finner intressant vad gäller yrkesidentitetens beståndsdelar är att nästan 
alla artiklar i broschyrerna tar upp varför personen i fråga har valt att utbilda sig till 
bibliotekarie. De absolut mest framträdande orsakerna till att personerna valde 
bibliotekarieyrket är ett stort litteraturintresse och förtjusning i biblioteksmiljön. 
Exempel på detta är Monica Lassi: ”- Min enda tanke när jag skulle börja studera var att 
jag ville få ett yrke, och eftersom jag tycker om böcker så låg bibliotekarie nära 
tillhands.” (BHS, s. 14).  
 
Ann-Sofie Skoglunds intresse för yrket formuleras som följer: ”Ann-Sofie fascinerades 
redan som liten flicka av biblioteksmiljön”. Hennes tankar om den framtida 
arbetsplatsen formulerar hon själv som följer: ”- Jag tänkte mig nog mer ett litet mysigt 
folkbibliotek. Den bilden fanns kvar när jag senare läste litteraturvetenskap och 
arbetade i bokhandel.” (BHS, s. 10). Litteraturen och själva biblioteksinstitutionen utgör 
på dylika sätt i texterna den främsta dragningskraften på personerna som intervjuats om 
varför de valt yrket. 
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Endast en person, Johanna Nilsson, som vid tidpunkten arbetar som 
informationsarkitekt inom Ericsson, nämner intresse för informationsförmedling och 
Internet som orsak till yrkesvalet. Andra återkommande orsaker som nämns är mötet 
med människor och viljan att jobba inom ett serviceyrke. 
 
En annan intressant orsak till yrkesvalet som två av artiklarna förmedlar är viljan att 
”knyta ihop påsen” efter flera års universitets- eller högskolestudier. En av personerna 
uttrycker sig inledningsvis så här: ”Jag vill inte ha en massa studieskulder till ingen 
nytta, det känns så skönt att få ett riktigt yrke” Detta svarar han på den konkreta frågan: 
”Varför valde du utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap?” (BHS, s. 8). 
 
Att intervjupersonerna uttrycker en så pass traditionell syn på bibliotekarieyrket när det 
gäller varför de gjorde valet att utbilda sig till bibliotekarie är intressant, inte minst i 
förhållande till rubriken 5.1.3. ovan där vi diskuterade hur personliga egenskaper som 
nyfikenhet och en vilja att fortbilda sig ofta nämns i artiklarna.   
 
Att personerna i texterna uttrycker biblioteksinstitutionen och litteratur som lockande 
aspekter av bibliotekarieyrket, samtidigt som de förmedlar en annan bild av vad yrket 
består i är intressant. Detta kan vara ett grepp från producenternas sida att förmedla att 
”den traditionella bilden”, som i det här fallet blivande bibliotekarien har, inte stämmer 
med verkligheten. Det kan även vara ett försök till att fånga upp studenter med mer 
traditionellt inriktade intressen för yrket. 

5.2 Yrkesidentitetens förändring 
 
Som framkommit i analysen ovan av bibliotekarieidentitetens beståndsdelar finns det en 
tydlig vilja i texterna att uttrycka ”förändringen av bibliotekarieyrket” eller 
bibliotekariens ”nya yrkesroller”. Dessa förändringar och nya roller förmedlas på flera 
olika sätt i texterna. Framförallt genom hur bibliotekariers yrkestitlar, arbetsmarknad 
och nya kompetenser förmedlas och diskuteras. Dessa teman kommer vi därför att 
diskutera nedan. I slutet av stycket kommer vi även att diskutera hur texterna uttrycker 
yrkets förändring  i förhållande till den traditionella bilden av bibliotekarieyrket. 

5.2.1 Nya yrkestitlar 
 
Broschyrerna innehåller flera intervjuer med personer som har andra yrkestitlar än 
bibliotekarier. Den störst representerade gruppen som innehar en annan yrkestitel är 
informationsarkitekter. En av dessa, Johanna Nilsson som vid tidpunkten arbetar som 
konsult på Internet Consulting and Solutions som är en del av Ericsson där man 
utvecklar olika webbtjänster, menar att titeln bibliotekarie syftar på hennes utbildning, 
medan titeln informationsarkitekt syftar på hennes arbetsuppgifter (DIK, s. 10).   
 
Jakob Sverker, egenföretagare inom webbranschen, uttrycker åsikter om sin arbetstitel 
på detta sätt ”- Men jag känner mig inte som bibliotekarie. Jag arbetar ju inte på ett 
bibliotek.” (DIK, s. 9). 
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En annan ny yrkestitel är Concept manager vilken Jakob Harnesk, som vid tidpunkten 
arbetar på BTJ, får representera i DIK-broschyren. Concept manager kan här översättas 
till affärsutvecklare. Harnesk menar att många inom den privata sektorn börjar få 
inblick i att bibliotekarier inte bara jobbar på bibliotek, utan är informationsexperter 
(DIK, s. 24).  
 
Som citaten ovan antyder verkar yrkestitlarna vara något som är tätt sammankopplade 
med själva arbetsplatserna. Titeln bibliotekarie är på så sätt Jakob Sverker uttrycker 
ovan, fortfarande starkt kopplat till själva biblioteksinstitutionen. 
 
Materialet speglar även en viss osäkerhet när det gäller att definiera de nya 
yrkestitlarna. Exempelvis använder Harnesk uttrycket ”informationsexperter” när han 
pratar om ett arbetsområde inom den privata sektorn utan att förtydliga denna expertis 
ytterligare. Ett annat exempel är Ann-Sofie Skoglund som i broschyren från BHS talar 
om olika karriärmöjligheter och yrken som hon kan tänka sig att syssla med. Hon 
berättar då att hon under en period hade ”planer på att starta eget som någon slags 
konsult i informationssökning” (BHS, s. 11). Inte heller detta förklaras tydligare vad det 
skulle innebära. 
 
I broschyren från BHS, som inleds med en intervju av Katriina Byström, vid tidpunkten 
Fil Dr och Prefekt vid BHS, räknar denna upp framtida arbetsområden som en 
bibliotekarie kan ha.  
 

Framtida yrkesroller kan innefatta arbete inom webbdesign, elektronisk publicering, organisation 
och digitalisering av text, bild- och ljudsamlingar samt sökning i elektroniska dokumentsamlingar, 
information management etc. Naturligtvis kommer du att utbildas för att arbeta i något av våra 
traditionella bibliotek, där många av de nämnda arbetsområdena ingår. 

 (BHS, s. 4) 
 
Detta citat är egentligen det enda vi funnit som kopplar samman de ”nya” yrkesrollerna 
med det traditionella biblioteksarbetet. Vad gäller broschyrerna över lag i övrigt är det 
mycket tydligt att nya arbetstitlar och yrkesroller kopplas till den privata arbets-
marknaden och något som ligger bortom det traditionella biblioteket.  

5.2.2 Nya arbetsmarknader 
 
Ofta i texterna talas det om en ny (och ljus) arbetsmarknad som växer fram, inte sällan i 
samband med de nya yrkestitlar som nämnts ovan. I artikeln där Ann-Sofie Skoglund 
intervjuas formulerar BHS detta på följande vis:  
 

 
 
Bibliotekarier behövs inom allt fler områden, utbildningen har blivit bredare. I hela Europa syns 
framväxten av en ny arbetsmarknad för akademiskt utbildade specialister på informationssökning 
och informationsförmedling. Det är naturligtvis mycket positivt.  

(BHS, s. 11) 
 
I Lunds utbildningsbeskrivning tas den nya arbetsmarknaden upp på detta sätt: ”Våra 
bibliotekarier utbildas med den breda informationsvetenskapliga kompetens som 
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efterfrågas över hela världen”. Dock påpekas det i slutet av texten, på ett mindre positivt 
sätt, att bibliotekarier själva måste skapa nischer och karriärmöjligheter på arbets-
marknaden. 
  
Gunnar Sahlin, intervjuad i BHS-broschyren och vid tidpunkten riksbibliotekarie på 
Kungliga biblioteket, påpekar också de goda framtidsutsikterna på bibliotekariers 
arbetsmarknad, och han pekar även ut specifika framtida karriärmöjligheter för 
bibliotekarier. Han säger: ”Stora chefsavgångar är också i antågande vilket öppnar för 
bibliotekarier att avancera upp på chefsnivå” (BHS, s. 22 ). 
 
Förutom att den framtida arbetsmarknaden återkommande i omtalas texterna på ett 
positivt sätt, exemplifieras den även genomgående i texterna med framtida 
arbetsområden och yrkestitlar.  Som vi lyft fram under rubriken 5.2.1 menar t.ex. BHS 
att framtida arbetsområden kan vara  ”webbdesign, elektronisk publicering, organisation 
och digitalisering av text, bild- och ljudsamlingar samt sökning i elektroniska 
dokumentsamlingar, information management etc.” (BHS, s. 4). Dylika arbetsområden 
exemplifieras även genom intervjuerna med personer med IT-inriktade yrken. Dessa har 
vi diskuterat bl.a. under rubriken ovan 5.2.1. ”Yrkestitlar” och rubrik 4.3. ”Den 
övergripande strukturen”. 
 
Arbetsmarknaden får även ett speciellt utrymme i DIK-broschyren där det på sidan tolv 
finns en längre artikel om generationsväxlingen på biblioteken. Där diskuteras hur 
biblioteken påverkas av fyrtiotalisternas pensionsavgångar. På det stora hela går artikeln 
ut på att det är svårt att avgöra om det kommer att bli brist på bibliotekarier om några år. 
Författaren menar att huruvida bibliotekarieyrket kommer att bli ett bristyrke eller inte 
beror på många olika faktorer som är svåra att förutse. Något som är intressant med 
artikeln är att det lyfts ut ett par citat som inte riktigt speglar vad artikeln säger i sin 
helhet. T.ex. ”Hur kommer landets bibliotek - särskilt folkbiblioteken att klara av 
fyrtiotalisternas utträde från arbetsmarkanden?” (DIK, s. 14) eller ”Har man på 
biblioteken redan börjat märka av rekryteringsproblem? Ja.” (DIK, s. 13) Om man bara 
tittar på citaten kan man därför tro att artikeln vill förmedla att bibliotekarieyrket är ett 
bristyrke.    

5.2.3 Nya kompetenser 
 
Många av våra texter lyfter specifikt fram nya kunskaper som krävs av bibliotekarier 
p.g.a. informationssamhällets framväxt och datorisering. Vikten av bl.a. goda IT-
kunskaper som databashantering och strukturering av elektroniskt material lyfts fram. 
Andra nya kompetenser som tas upp är den pedagogiska kompetensen. Man betonar att 
man vill höja användarnas informationskompetens genom att vägleda dem till att söka 
informationen själv. På så sätt läggs allt större vikt vid lärandeprocessen. Dessa 
kompetenser har vi diskuterat ovan under 5.1.1 ”Kärnkompetenser” och 5.1.2 ”Övriga 
kompetenser” men vi vill påpeka att dessa även pekas ut som just ”nya” kompetenser 
för bibliotekarier. 
 
På samma sätt lyfts kompetenser som ledarskap och organisationsförmåga fram som 
”nya” kompetenser eller som något som kommer att behövas i framtiden. 
Överbibliotekarien Per Olsson på Karolinska Institutets universitetsbibliotek säger att: 
”att vara projektledare, vara organisations- och yrkesöverskridande och att ha 
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kunskaperna att bedöma hur information ska struktureras – kommer det att behövas allt 
mer av”. Han menar också att ”behovet av ledarskap är gigantiskt” (BHS, s. 22f).  

5.2.4 Tradition och förändring 
 
Trots att de flesta av texterna behandlar olika ”nya” kompetenser som krävs av 
bibliotekarier, påpekas samtidigt många gånger att bibliotekarieyrket ändå är det samma 
som tidigare. I artikeln där folkbibliotekarie Ingrid Månsson intervjuas påpekas detta så 
här:  
 

Visst har verksamheten och omvärlden och inte minst medierna förändrats, men yrkesrollen är 
egentligen den samma genom åren. – En bibliotekarie måste alltid vara öppen och positiv gentemot 
låntagarna, måste kunna se vilka behov människor har, vara lyhörd, lyssna och vara ödmjuk. 

 (DIK, s. 6) 
 
I flera andra artiklar i broschyrerna från DIK och BHS påpekas också att 
bibliotekarieidentiteten egentligen är densamma som den alltid har varit. 
 
Samtidigt som denna ståndpunkt framförs finns det en klar splittring som kan utskiljas 
mellan en del av artiklarna. Larry Lempert, barnkonsulten på Stockholm stadsbibliotek, 
menar själv att han ses som en bakåtsträvare inom yrket. Han ställer sig kritisk till 
utvecklingen där, som han själv säger, ”informationen ställs i centrum” och menar 
istället att ”bibliotekariens roll är att väcka läslust” (DIK, s. 26f). Vidare menar han att: 
 

Istället för att se biblioteket som en kulturinstitution där information är en liten del av det hela har 
man sålt sin själ till information med stort I och accepterat en syn som säger att tekniken i sig är 
viktig. 

 (DIK, s. 26f) 
  
Detta är en syn som vi menar måste ses som traditionell i sammanhanget. Även Ingrid 
Månsson uttrycker sina åsikter om bibliotekariens litteraturförmedlande roll och 
uttrycker starka åsikter om litteraturens viktiga roll på biblioteken till skillnad från 
datorernas. I artikeln där Månsson intervjuas kan man läsa: 
 

Om hon hade mer pengar vad skulle hon göra då? 
Svaret kommer utan någon som helst tvekan – köpa mer böcker. Det är det som människor helst vill 
ha, hävdar Ingrid. Inte i första hand datorer. Huvudbiblioteket har sju publika datorer, de är upptagna 
för jämnan, men det är lagom många. 

 (DIK, s 7) 
  
 
Något som blir tydligt i texterna (främst i DIK: s broschyr) är ett försök att balansera det 
kulturförmedlande perspektivet genom att lyfta fram ett modernare, mer IT-inriktat 
informationsperspektiv som en kontrast mot texterna som är inriktade på 
kulturförmedling.  
 
Det mer IT-inriktade informationsperspektivet företräder bl.a. Karin Byström, 
forskningsbibliotekarie och intervjuad i DIK: s broschyr alldeles efter Larry Lempert. 
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Hon menar att den traditionella bilden av bibliotekarien är av denne som litteratur-
förmedlare. Byström menar dock att de bör ses som informationsförmedlare.  
 

När Karin Byström pratar om folkbibliotekariebilden, den traditionella bilden av bibliotekarieyrket, 
syftar hon på bilden av bibliotekarien som litteraturförmedlare och inte som informationsförmedlare. 
Den bilden vill hon ändra på, inte för att den är fel utan för att den är för begränsad. 

 (DIK, s. 30) 
 
Detta är alltså en direkt motsatt position till Larry Lempert vad gäller inställningen till 
bibliotekariers uppdrag. 
 
För att förklara förhållandet mellan det kulturförmedlande och det mer IT-inriktade 
perspektivet som företräds i artiklarna är det fruktbart att använda Faircloughs verktyg. 
Begreppet hyponymer syftar på ord som är relaterade eller på annat sätt 
sammankopplade med varandra i en text. I vårt analysmaterial, har vi som ovan 
beskrivit, sett klara indikationer på att orden kultur och tradition kopplas samman med 
varandra och på så sätt utgör hyponymer till varandra medan orden IT och information 
på samma sätt relateras till varandra i texterna. För att förklara de två ordgruppernas 
förhållande till varandra anser vi att man kan använda begreppet antonymer vilket 
innebär ord som sätts i motsatsrelation till varandra. Detta menar vi att de två 
ordgrupperna är genom att kultur/tradition och IT/information representerar två 
urskiljbara perspektiv i texterna som representerar två olika roller som bibliotekarier får 
representera i texterna.  

5.2.5 Nidbildens inflytande 
 
Den traditionella bilden av bibliotekarien, ibland snarare ”nidbilden”, är något som tas 
upp flera gånger i broschyrernas artiklar, och kan sägas vara något som spökar i texterna 
även om den inte alltid uttrycks explicit. När ”nidbilden” av den traditionella 
bibliotekarien nämns, förklaras den eller beskrivs denna, oftast kort så som ”inåtvänd, 
sträng och med knut” eller ”försynt”. En annan beskrivning lyder ”glasögonorm, knut i 
nacken, bläddrandes i bibliotekskort, hyschande”. Dessa nidbilder, som ofta kopplas till 
det förgångna, eller den traditionella bibliotekarien, nämns oftast i texterna i samband 
med att det påpekas att dessa måste förändras eller kompletteras.  
 
I artikeln där Karin Byström intervjuas behandlas detta ganska utförligt. Författaren och 
Byström formulerar det som följer: 
 

Sedan finns det naturligtvis också den ibland så omhuldade bilden av bibliotekarien som sextio plus, 
inåtvänd sträng och med knut. Den bilden har hon [Byström, (vår anmärkning)] visserligen mött, 
men främst i media, senast i filmen Star Wars.  
– Det är en schablon som det är lätt att känna igen. Den här bilden är stark på sina håll och det är inte 
särskilt roligt att förknippas med den. Men jag har aldrig mött den hos yngre människor.  
Bilden av bibliotekarien skulle alltså vara en generationsfråga, åtminstone delvis. Men trots allt finns 
det på sina håll fortfarande en negativ eller åtminstone okunnig bild. 
– Den är ett problem för yrkesgruppen – statusmässigt och lönemässigt. Därför måste vi jobba för att 
ändra den – både mot arbetsgivarna och högre upp i samhället – så att man inser att 
bibliotekarieyrket är ett utåtriktat, komplext och kompetent yrke. 

(DIK, s. 30) 
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I texterna nämns det dock oftast inte hur arbetet med att förändra nidbilden av 
bibliotekarien ska gå till. I vissa texter antas det istället att nidbilden redan är något som 
hör till det förgångna. I intervjun med Gunnar Sahlin i broschyren från BHS står det 
som följer: 
 

Gunnar Sahlin poängterar vidare att det nu är hög tid att förändra, eller i alla fall komplettera, bilden 
av bibliotekarien. Han menar att den bild som idag finns hos många utanför biblioteksområdet är 
förlegad.  
Den försynta bibliotekarien finns inte längre. Bibliotekarieyrket idag ligger långt framme i 
utvecklingen. 

(BHS, s. 23) 
 
Som kan urskiljas ovan, är det ofta så att nidbilden sätts i relation till det positiva talet 
om den ”nya yrkesrollen”. Detta gör också Jakob Harnesk, Concept manager, som 
tydligt representerar en av bibliotekariernas många nya yrkesroller i DIK:s broschyr. 
Harnesk är genomgående i artikeln positiv till hur bibliotekarieyrket har utvecklats på 
senare tid och artikeln avslutas på följande sätt. 
 

– Det är klart att det finns många olika synsätt och därmed olika bilder av hur bibliotekariens 
kompetens värdesätts, men det finns så många positiva bilder och det är viktigt vilken mental bild 
man bär med sig. 
– Så låt oss slutgiltigt begrava den traditionella bilden av bibliotekarien.  

(DIK, s. 25) 
 
Att en felaktig nidbild av den traditionella bibliotekarien figurer i texterna i flera av 
artiklarna är något som vi menar tydligt präglar hur texterna är utformade. På så sätt kan 
man, med hjälp av Fairclough, förklara detta med att det förekommer en form av 
nominalisering i texterna. D.v.s. nidbilden är en del av gemensamma underförstådda 
antaganden som utgör en gemensam utgångspunkt för de intervjuade när man talar om 
dagens bibliotekarieyrke. 
 
På så sätt är det tydligt att det finns en konflikt i texterna mellan en slags antagen 
nidbild av yrket och vad intervjupersonerna och producenterna anser att yrket 
egentligen består av. P.g.a. att nidbilden ofta kopplas till, eller uttrycks som, ”bilden av 
den traditionella bibliotekarien” kan man även urskilja en konflikt mellan en 
traditionsbunden yrkesroll och en mer modern uppfattad sådan. 
 
Den enda som direkt kopplar samman den positiva framtidssynen med den traditionella, 
utan att problematisera denna, är Alireza Afshari, barn- och ungdomsbibliotekarie i 
Husby. Han förmedlar en stolt bild av bibliotekarien och menar att det är ett yrke som 
världen alltid behövt och som världen alltid kommer att behöva (DIK, s. 21f).  

5.2.6 Framtidstro 
 
Flera av texterna i vårt material uttrycker en mycket stark framtidstro på 
bibliotekarieyrket, både i förhållande till arbetsmarknaden och i förhållande till själva 
yrkets utveckling. De två senaste citaten under rubriken ovan är ett gott exempel på 
denna framtidstro.  
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Även själva yrkets förändrade förhållande kommenteras ofta i positiva ordalag så som 
”spännande utveckling” eller ”spår en ljus framtid” för bibliotekarier. Detta uttrycker 
bl.a. Gunnar Sahlin: ”Den som satsar på att bli bibliotekarie har ett oerhört spännande 
arbete att se framemot, i en bransch som är i stor förändring” (BHS, s. 22). På så sätt 
framställs bibliotekarieyrket som ett yrke med goda framtidsutsikter. 
 
I artikeln där Ann-Sofie Skoglund intervjuas kommenteras hennes uttalanden med 
orden ”Hon bubblar av entusiasm när hon pratar om framtiden” (BHS, s. 10f).  
 
I utbildningsbeskrivningen från Lund omtalas arbetsmarknaden för bibliotekarier så här: 
”Våra bibliotekarier utbildas med den breda informationsvetenskapliga kompetens som 
idag efterfrågas över hela världen” (Lund). Detta, menar vi, tyder på en bra utveckling 
för bibliotekarieyrket, eller i alla fall en vilja att framställa det så.  

5.3 Bibliotekarieyrkets status och profession 
 
I många av artiklarna i broschyrerna från DIK och BHS uttrycks en vilja eller en 
uppmaning till bibliotekarier att visa eller marknadsföra sin kompetens. Oftast används 
det mindre värdeladdade ordet att just ”visa” kompetensen. Johanna Nilsson, som vid 
tidpunkten arbetar som informationsarkitekt inom Ericssonkoncernen, menar att hennes 
arbetsgrupp har mycket jobb hela tiden men påpekar ändå vikten av att ständigt 
marknadsföra sin kompetens både inom och utom koncernen (DIK, s. 10f). Concept 
Managern Jakob Harnesk menar på liknande sätt att det är av högsta vikt att hela tiden 
försöka överträffa användarnas förväntningar för att visa på sin kompetens och höja 
statusen (DIK, s. 24f.). Forskningsbibliotekarien Karin Byström menar på samma sätt 
att man måste arbeta för att ändra den negativa bilden av bibliotekarier ”både mot 
arbetsgivarna och högre upp i samhället – så att man inser att bibliotekarieyrket är ett 
utåtriktat, komplext och kompetent yrke” (DIK, s. 28f). Flera gånger nämns även 
uppvisandet av kompetensen som något direkt nödvändigt.  
 
Britta Särmark talar i positiva ordalag om hur hon har fått ”möjligheten” att visa sin 
kompetens och på att det finns ett behov av bibliotekarier. Vidare menar hon även att 
bibliotekarier måste ha en stark känsla för den egna yrkesrollen och vara tydlig i denna. 
Dessutom menar hon att man måste ”vara ganska tuff och visa vad man kan. Man kan 
inte bara sitta och vänta på att någon ska upptäcka en” (DIK, s. 4f). Även i Lunds 
utbildningsbeskrivning finns det spår av att bibliotekarier uppmanas att visa vad dom 
kan och ha framåtanda. Lund beskriver i positiva ordalag bibliotekariers nya 
möjligheter på arbetsmarknaden men påpekar även som följer: ”För bibliotekarierna 
gäller det att identifiera eller själva skapa nya nischer på arbetsmarknaden och därmed 
nya karriärmöjligheter” (Lund). 
 
I det flesta fall när begreppet statushöjning behandlas i artiklarna kopplas detta endast 
samman med lönenivån. P.g.a. att lönenivå och statushöjning är så tätt sammankopplade 
i artiklarna kan de sägas utgöra hyponymer till varandra. På så sätt pekas de låga 
lönerna ut som den viktigaste frågan vad gäller bibliotekariers status. Flera personer 
uttrycker en önskan om att lönerna måste höjas. Ann-Sofie Skoglund som intervjuas i 
BHS broschyr är den som diskuterar lönerna och yrkets status mest. Skoglund arbetade 



 43 

vid tidpunkten fackligt och ser det som viktigt att ”arbeta för att höja professionens 
status” (BHS, s. 10). Det nämns dock ej hur detta arbete bör gå till. Skoglund menar 
dock att statusen redan håller på att ändras och att detta kommer att leda till en bättre 
löneutveckling.  
 
Peter Svensson är den enda som kopplar samman statushöjningen med något annat än 
lönenivån. Han studerar vid tidpunkten distansutbildningen på BHS och arbetar 
samtidigt som biblioteksassistent. Anledningen till att han vidareutbildar sig till 
bibliotekarie menar han är: ”för att öka min egen kompetens, för att få mer intressanta 
arbetsuppgifter och förbättra mitt löneläge började jag studera biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås”(BHS Distans, s. 12) . 
 
En intressant omständighet är att det nästan aldrig tas upp några konkreta siffror på 
lönerna varken i utbildningsbeskrivningarna, eller broschyrerna. Detta trots att lönerna 
flitigt diskuteras i de olika artiklarna. Två undantag görs och dessa är båda i broschyren 
från BHS. Inte en enda gång i den 30 sidor lång broschyren i A4-format från DIK 
nämns alltså vad bibliotekariers lönenivå ligger på eller vad den borde ligga på. Istället 
nämns bara flertalet gånger, utan att det specificeras, att lönerna bör höjas. 
 
Ann-Sofie Skoglund, fackligt engagerad bibliotekarie, nämner att hennes ingångslön låg 
17 200 kronor men att den nu, efter två års arbete, ligger på 22 900 kronor vilket är den 
nivå som DIK rekommenderar som ingångslön. Skoglund poängterar att ”Visst är det en 
bra löneutveckling, men det är inget jag har fått utan förhandling. Det krävs att man kan 
argumentera för sin kompetens” (BHS, s. 11). 
 
Den andra personen som lönenivån nämns i samband med är Per Hedlund som arbetar 
på Carnegie Investment Bank och intervjuas i BHS-broschyren. Artikeln avslutas med 
att presentera ingångslönen för biblioteks- och informationsvetare i näringslivet, vilken 
de menar är 25 000 kronor. En lönenivå som bör anses vara hög för att vara en 
ingångslön (var denna siffra kommer ifrån presenteras ej). Artikeln om Per Hedlund 
speglar en ny karriäristisk bild av bibliotekarieyrket via bl.a. materiell status. Denna bild 
är svår att finna i de andra artiklarna. T.ex. nämns i artikeln att det krävs en annorlunda 
klädstil i affärsvärlden än på ett bibliotek. Hedlund har därför sex nyinköpta kostymer 
hängande i garderoben vilka han fick köpa ”i all hast efter att han fått jobbet på 
Carnegie Investment Bank”.  I artikeln nämns även var banken i fråga har sitt kontor, ”i 
centrala Stockholm, ett stenkast från operan och inte så långt från slottet”. En miljö som 
måste säga vara statusladdad. Även titeln på artikeln antyder en viss status då den lyder 
”Specialist i maktens korridorer” (BHS, s. 18). Genom att Hedlund representerar en 
statusladdad ny bibliotekarieidentitet menar vi slutligen att BHS kopplar ihop den nya 
arbetsmarknaden med en höjd status.  
 
Lunds utbildningsbeskrivning är den av texterna som vi främst anser försöker förmedla 
bibliotekarieyrkets professionalitet genom att just använda detta begrepp i texten. I den 
korta texten påpekas mer än en gång just bibliotekariers ”professionalitet”. Detta gör 
som följer:  

 
En professionell bibliotekarie behöver ha en god akademisk bakgrund, snabbt kunna sätta sig in i 
nya frågeställningar, vara orienterad i aktuella omvärldsfrågor och behärska en rad tekniker för att 
kunna tillgodose människors skiftande informationsbehov.  
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(Lund) 
 
och 
 

Professionella kunskaper och attityder snarare än "hantverk" och procedurkännedom ger 
handlingsberedskap för nya situationer. Detta är en utgångspunkt för bibliotekarieutbildningen. 

(Lund) 
 
och 

 
I bibliotekarieprogrammet i Lund ryms ingen specialisering för t ex folk- eller forsknings-
bibliotekarier. Vi menar nämligen att kunskapsbasen och det professionella förhållningssättet är 
desamma för alla bibliotekarier. 

(Lund) 
 
I texten påpekas även att utbildningen håller en hög akademisk standard. 

5.4 Bibliotekarieyrkets koppling till biblioteksinstitutionen 
 
Många av de artiklar som ingår i DIK: s broschyr inleds med en presentation av den 
institution som personerna ifråga är en del av. Genom att presentera bibliotekets 
funktion, verksamhet och roll i samhället försöker man belysa bibliotekarieidentiteten. 
Exempelvis talar Larry Lempert om bibliotekariernas roll tätt sammankopplat med 
biblioteket: ”Jag anser att bibliotekets och bibliotekariernas roll är att väcka läslust”. 
Han fortsätter: ”Lust, nyfikenhet och gränslöshet. Det är vad biblioteket är för mig” 
(DIK, s. 26). Genom hela artikeln poängteras bibliotekets roll i samhället som 
mötesplats och demokratisk stöttepelare.  
 
Ytterligare en artikel vars fokus är på institutionen är intervjun med Ali Reza Afshari 
som är barn- och ungdomsbibliotekarie i Husby. Han lyfter fram vikten av biblioteket 
och menar att biblioteket är den enda institution, förutom skolan, i samhället som 
förmedlar svensk kultur. Artikeln speglar alltså bibliotekets vikt för samhället i ett 
mångkulturellt perspektiv. Genom detta vill man förmodligen belysa bibliotekarieyrkets 
roll i ett större samhälleligt perspektiv. Artikeln behandlar dock ej yrkesidentiten utan 
fokus ligger helt på institutionen. Afshari menar vidare: ”Den enda riktigt demokratiska 
institution som finns i världen är biblioteket. Alla kan komma dit och känna sig som 
hemma” (DIK, s. 21). Bibliotekets roll som mötesplats framställs som central, men 
huruvida bibliotekarier krävs för att skapa denna mötesplats lyfts ej fram.  
 
Artiklarna i DIK: s och BHS broschyrer presenterar personer som jobbar inom olika 
bibliotek och inom olika företag. Då personerna som jobbar på ett traditionellt bibliotek 
som gymnasiebibliotek eller folkbibliotek intervjuas, presenteras inledningsvis det 
fysiska biblioteken ingående. Den fysiska arbetsplatsen kommer i centrum till skillnad 
från då mer alternativa arbetsplatser, som t.ex. PrioInfo eller Ericsson, presenteras. Då 
dessa presenteras är det snarare arbetsuppgifterna och inte institution som står i fokus.  
 
Jakob Sverker, egenföretagare, kopplar även samman bibliotekarietiteln helt med 
institutionen: ”Men jag känner mig inte som bibliotekarie. Jag arbetar ju inte på 
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bibliotek” (DIK, s. 8). Detta speglar hur tätt sammankopplat bibliotekariers 
yrkesidentitet förmedlas med biblioteket som institution.  
 
Vad gäller utbildningsbeskrivningarna är sammankopplingen mellan institution och 
yrke olika beroende på de olika utbildningsinstitutionerna. Uppsalas text lyfter fram två 
kärnområden för utbildningen. Det ena kärnområdet är information och informations-
hantering och det andra kärnområdet är ”biblioteket som samhällets främsta institution 
inom informationshantering” (Uppsala). Detta speglar en traditionell syn där man vill 
lyfta fram institutionens vikt för yrkesidentiteten. Umeås text och Växjös text nämner 
inte biblioteket som institution vid någon högre grad. I Växjös text lyfter man fram att 
studenterna får en gedigen grund för att kunna arbeta på många olika typer av bibliotek. 
Till skillnad från Växjös betonar Lunds utbildningsbeskrivning att yrket inte enbart är 
kopplat till biblioteket: ”Bibliotekarieutbildningen syftar till att ge yrkesförberedelser 
för arbete inom hela informationssektorn, inte bara inom traditionella 
biblioteksinstitutioner utan också i t.ex. skolor, företag eller organisationer” (Lund). 
Härmed vill man lyfta fram de nya möjligheterna som finns inom yrket. 
 
Något som är intressant är att man i broschyren från BHS väljer att ägna en hel artikel åt 
högskolebiblioteket. Här lyfter man fram vikten av biblioteket och hur det har blivit ett 
signum för Högskolan i Borås. Man skriver bl.a. att ”Som sig bör står kunskapen och 
böckerna i fokus” (BHS, s. 16). Senare i artikeln står det att läsa hur man utformat 
biblioteket arkitektoniskt för att för ”besökaren som står mitt bland böckerna, den 
ultimata kunskapen” (BHS, s. 16) skapa ett möte mellan stad och rum. Artikeln speglar 
ett traditionellt synsätt på biblioteket där man lyfter fram litteraturen som den ultimata 
kunskapen. Trots att BHS även poängterar att man eftersträvar hög servicenivå när det 
gäller informationssökning så är det samlingarna som är i fokus. BHS presenterar även 
hur många volymer som finns på biblioteket men inte hur många databaser eller datorer 
som finns tillgängliga. Alltså räknar BHS inte det elektroniska materialet till 
samlingarna och den traditionella synen på biblioteket, och dess fysiska samlingar blir 
istället rådande.  
 
I broschyren från DIK finns en liknande artikel där man presenterar årets bibliotek 
Kungsbacka. I artikeln intervjuas bibliotekarier som arbetar på biblioteket. Trots dessa 
intervjuer så är det verksamheten och det fysiska biblioteket som är i centrum. Istället 
för att välja att presentera bibliotekarier som skapat ett prisvinnande bibliotek är det 
istället fokuset på biblioteket som tar över. Detta tycker vi speglar ett klassiskt 
institutionsinriktat perspektiv som är tydligt i DIK-broschyren. På samma sätt 
presenteras Statistiska Centralbyråns bibliotek med ett institutionsfokus framför ett 
bibliotekariefokus. Detta trots att broschyrens uttalade syfte är att lansera yrkesidentitet 
och inte en institution.   
 
En slutsats som man kan dra av diskussionen ovan är att vårt analysmaterial verkar 
präglas av en allmänt vedertagen uppfattning att biblioteket som institution är 
nödvändigt för att förmedla yrkesidentiteten. Det finns dock även tendenser i texterna 
som tydliggör att detta är något som producenterna till viss del vill ändra på. I förordet 
till DIK:s broschyr påpekar t.ex. DIK Forums chefredaktör Karin Nörby: ”Och nog 
tycker vi att en bibliotekarie är en bibliotekarie – oavsett vad han eller hon benämns på 
arbetsplatsen.” (DIK). På så sätt öppnar förordet upp för andra alternativ än 
bibliotekarier som arbetar på bibliotek.   
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Trots dylika försök till att frikoppla bibliotekarieyrket från det traditionella biblioteket 
vill vi ändå hävda att vårt analysmaterial är starkt präglat, och uppehåller sig mycket vid 
biblioteket som institution. 
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6 Analys av den sociokulturella praktiken 

6.1 Analys av maktrelationer  
 
I broschyrerna kan man urskilja olika maktaktörer som texternas avsändare förhåller sig 
till på olika sätt.  
 
I DIK: s broschyr lyfts DIK: s egen roll fram främst i förordet. I förordet förklarar 
chefsredaktör Karin Nörby syftet med broschyren vilket är att vidga omvärldens 
kunskaper om vad bibliotekarier gör och är utbildade till. Syftet med broschyren är 
alltså att lansera yrkesidentiteten och inte fackförbundet. Utöver förordet så är DIK som 
aktör osynlig genom broschyren. I artiklarna speglas inga dominerade maktaktörer men 
utbildningarna behandlas i nästintill samtliga artiklar, vilket i förlängningen syftar på 
utbildningsinstitutionerna. Åsikter om utbildningarna som förs fram är både positiva 
och negativa. Något som däremot DIK gör i förordet är att lyfta fram utbildningarnas 
förändring som bidragande orsak till att bibliotekarier rör sig till nya typer av 
verksamheter och karriärer. Detta uttalande visar att fackförbundet ger utbildnings-
institutionerna en stort inflytande över bibliotekssverige.  
 
Även i BHS Distans lyfts institutionens bidrag till bibliotekssverige fram. I artikeln ”Vi 
är bäst i Sverige” lyfter prefekt Katariina Byström fram BHS betydelse för 
bibliotekssverige. I artikeln sägs det bl.a.: 
 

I Borås erbjuds Sveriges mest omfattande utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Studenterna erbjudes såväl djup och bredd som hög kvalitet. Högskoleverket utvärderade alla 
utbildningar i ämnet år 2004 och konstaterade att vi bedriver en mycket bra verksamhet både inom 
grund- och forskarutbildning. Bäst i Sverige faktiskt!  

(BHS Distans, s. 4) 
 
I texten nämns även hur BHS erbjuder möjligheter att genomföra delar av utbildningen 
utomlands, senare i broschyren intervjuas en person som valt att göra just detta. 
Genomgående i broschyren intervjuas även studenter vid utbildningen som bl.a. får 
svara på frågor om hur de tycker utbildningen ”är”, vad de tycker om utbildningen och 
vad ”det bästa” (med denna) är. Utbildningen är på så sätt väldigt ”närvarande” i BHS-
broschyren hela tiden. På broschyrens mittuppslag finns det dessutom en artikel som 
helt ägnar sig åt att presentera högskolans bibliotek. På samma sätt finns det en artikel i 
distansutbildningsbroschyren där en student beskriver en fysisk träff i Borås för 
studenterna som studerar på distans. Artikeln är skriven i dagboksform och ger en 
inblick, med tids och platsangivelser, framförallt i vad som studeras på utbildningen, 
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men även hur trevligt författaren tycker det är att studera på distans och åka på 
klassträff. Ett exempel från artikeln lyder: 
 

Mobillarmet väckte mig 6.30. Promenad till högskolan och frukost i kafeterian där. Ganska skönt att 
äta frukost där ibland, annars fungerar vandrarhemmets kök bra. Förmiddagen ägnades åt seminarier 
där vi diskuterade varandras rapporter om kulturpolitik, som var ämnet för en tidigare delkurs.  

(BHS Distans, s. 20) 
 
I de artiklar där personer från arbetslivet intervjuas är fokus mindre på utbildningen än i 
intervjuerna av studenter. Istället står snarare yrket i fokus i dessa artiklar, vilka kan 
sägas utgöra ungefär hälften av texterna i BHS. På så sätt kretsar broschyren från BHS 
betydligt mer kring den egna institutionens verksamhet än vad DIK:s broschyr gör. 
 
I BHS broschyr nämns även kort DIK i samband med en intervju av en person som är 
fackligt engagerad. Intervjun inriktar sig till stor del på att dryfta frågor om 
bibliotekariens status och på så sätt kan man säga att BHS introducerar läsaren till 
denna organisation. Någon person som är fackligt aktiv och talar om detta engagemang 
lyfts dock inte fram i DIK-broschyren.  
 
I utbildningsbeskrivningarna är det främst Lund som lyfter fram sin egen roll, ”I Lund 
utbildas bibliotekarier för dagens och morgondagens samhälle”. Genomgående i 
utbildningsbeskrivningen poängteras vikten av utbildningsinstitutionens roll genom att 
lägga vikten vid ”Vi”, ”Lund”, ”BIVIL”, ”Våra bibliotekarier” etc. Man lyfter 
exempelvis fram vikten av utbildningens uppbyggnad och dess unikhet genom att 
jämföra sig med de andra utbildningsinstitutionerna: ”BIVIL är den enda av landets 
bibliotekarieutbildningar som väljer sina studenter utifrån deras personliga egenskaper” 
(Lund). Utöver Lund och BHS är det ingen av utbildningarna som betonar sin egen 
institution eller någon annan aktör nämnvärt.  

6.2 Analys av ideologiska ståndpunkter  
 
Vid analysen av texterna stod det tidigt klart för oss att texterna i stort uttrycker få 
entydiga ståndpunkter om bibliotekariers yrkesidentitet. Istället präglas texterna av en 
polaritet vad gäller yrkesidentiteten. P.g.a. att vi uppfattar texterna som så ambivalenta i 
hur de uttrycker bibliotekarieidentiteten kommer vi nedan att diskutera ett par punkter 
där denna kluvenhet är speciellt tydlig.   
 
De kluvna ståndpunkterna angående bibliotekarieyrket kommer dels till uttryck i det 
diversifierade sätt bibliotekariekompetenserna beskrivs i de olika texterna, och dels 
kommer det till uttryck i förhållande till hur man talar om framtiden respektive det 
traditionella i texterna. Dessa tendenser har vi diskuterat tidigare i olika teman som vi 
kunnat urskilja genom vår textanalys. Vi menar att det givetvis inte är någon slump att 
dessa texter präglas av dessa tendenser, utan att detta säger något väsentligt om vad 
producenterna av texterna har för åsikter, syn och ideologiska ståndpunkter vad gäller 
bibliotekarieidentiteten och dess status.  
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6.2.1 Den splittrade bibliotekariekompetensen 
 
Ovan har vi diskuterat hur texterna uttrycker bibliotekarieidentitetens beståndsdelar och 
hur den förändras under rubrikerna 5.1 och 5.2. Här menar vi att alla de olika texterna 
uttrycker olika typer av kompetenser som bibliotekarieidentiteten består av. Detta 
präglar både hur texterna uttrycker bibliotekariers arbetsverktyg, yrkestitlar och 
arbetsområden. Som vi diskuterar ovan har producenterna en vilja att uttrycka en bred 
bibliotekariekompetens vilket även får konsekvensen att en splittrad sådan uttrycks. 
Detta menar vi tyder på att producenterna har en ambivalent ståndpunkt till vad 
bibliotekarieidentiteten består av, eftersom texterna inte bara uttrycker vitt skilda bilder 
av yrket utan även konkurrerande sådana. 

6.2.2 Framtid och tradition  
 
Texterna i sin helhet kan även sägas uttrycka ett ambivalent förhållande mellan yrkets 
framtid respektive tradition. Texterna pendlar från att beskriva traditionella bilder av 
bibliotekarieyrket till att beskriva nya och annorlunda bilder av yrket. Detta är något vi 
har diskuterat ovan under rubrikerna 5.2, 5.3 och 5.4. 
 
Sättet texterna förhåller sig till framtid och tradition menar vi visar på en ambivalens i 
hur producenternas åsikter om bibliotekarieyrkets framtid ser ut. De ideologiska stånd-
punkterna om bibliotekarieyrkets framtid är på så sätt inte entydiga. Vi menar att detta 
också visar på att producenterna har ett ambivalent förhållande till vilka värderingar 
som man ska lägga tyngdpunkten vid när det gäller att introducera och lansera yrket. 
Producenterna uttrycker alltså inte en klar åsikt om vad som ska premieras, traditionen 
eller framtiden. Istället menar olika intervjupersoner i olika texter i broschyrerna 
växelvis att det är antingen den traditionella yrkesidentiteten respektive den modernare 
mer IT-inriktade identiteten som är härskande.  
 
De två typerna av ideologiska ståndpunkter som vi har diskuterat ovan menar vi är 
tecken på att producenterna har en ambivalent inställning till vad som bör karaktärisera 
bibliotekarieyrket då det ska introduceras och lanseras till allmänheten. Detta diskuterar 
vi utförligt i den övergripande diskussionen och våra slutsatser. 
 



 50 

7 Övergripande diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera slutsatserna av vår analys i förhållande till 
begreppet yrkesidentitet. Vi kommer även att sätta analysresultatet i relation till Andrew 
Abbotts teorier som en förlängning av analysen av den sociokulturella praktiken. Vidare 
kommer vi nedan att diskutera texternas effekt i förhållande till bibliotekarieyrkets 
professionalisering. 

7.1 Diskussion av yrkesidentiteten 
 
Som vår analys visat finns det inte en enhetlig bild som uttrycks i vårt analysmaterial 
om bibliotekariers yrkesidentitet. Vi menar istället att diskursen uttrycker flera olika 
yrkesidentiteter. Genom vår analys av texten, som vi strukturerade upp utifrån den 
tematik vi tyckt oss urskilja, har vi funnit att bibliotekarieyrket hela tiden beskrivs, 
behandlas och dryftas i texterna mot en bakgrund av antingen en traditionell syn på 
bibliotekarieyrket respektive en mer framtidsorienterad. Denna dialektik som präglar 
texterna menar vi är så pass framträdande att man kan tala om två olika yrkesidentiteter. 
Anledningen till att vi anser det vara värdefullt att tala om olika yrkesidentiteter är att 
både det traditionella yrkesperspektivet och det framtidsorienterade yrkesperspektivet 
ger uttryck för olika kunskaper, normer och värderingar som skapats inom 
yrkeskategorin. Vi menar att de båda perspektiven som uttrycks i vårt analysmaterial är 
så olika varandra att man kan tala om olika yrkesidentiteter. På samma sätt skulle man 
kunna hävda att dessa är uttryck för två olika diskurser om bibliotekariers yrkesidentitet. 
I enlighet med våra teoretiska utgångspunkter är det alltså möjligt att både prata om 
flera olika diskurser samt flera olika identiteter. Vi har dock valt, för enkelhetens skull, 
att formulera oss så att vi lyfter fram en övergripande diskurs som manifesterar två olika 
yrkesidentiteter.   
 
Nedan kommer vi att diskutera de två olika yrkesidentiteterna var för sig genom att gå 
igenom vad som utmärker dessa, samt hur de uttrycks i vårt analysmaterial. 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera hur man i vårt analysmaterial förbinder, samt 
skiljer, de olika identiteterna åt.  

7.2 Den traditionsbundna yrkesidentiteten 
 
I vårt analysmaterial uttrycks den traditionsbundna yrkesidentiteten genom att 
presentera bibliotekarier verksamma vid traditionella arbetsplatser som folkbibliotek, 
skolbibliotek och forskningsbibliotek (se 4.2 och 4.3). 
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Då man talar om en mer traditionsbunden yrkesidentitet läggs det stor vikt vid specifika 
personliga egenskaper. Redan i titlarna på de artiklarna som behandlar mer traditionella 
yrken lyfter producenterna fram de personliga egenskaperna (se 4.4). Exempel på 
egenskaper som lyfts fram som viktiga för yrkesidentiteten är "kunnig", "nyfiken" och 
"positiv". Flera av de personliga egenskaper som lyfts fram framställs även som 
kärnkompetenser för yrket, t.ex. "servicekänsla". Ytterligare kärnkompetenser som lyfts 
fram är litteraturkännedom (se 5.1.3). 
 
De artiklar som lyfter fram den traditionsbundna identiteten framhåller yrkets kultur-
förmedlande roll där kärnan är att väcka läslust och förmedla litteratur. I dessa texter 
finns det dessutom en nära koppling mellan bibliotekarieidentiteten och det fysiska 
biblioteket. Larry Lempert uttrycker det exempelvis: “jag anser att bibliotekens och 
bibliotekariens roll är att väcka läslust” (DIK, s. 26). Härmed kopplar man helt samman 
yrkesidentiteten med institutionen och kärnan av dess verksamhet, "att väcka läslust".  
 
Texterna speglar även en stark koppling mellan yrkesvalet och biblioteksinstitutionen 
(se 5.4). De intervjuade framhåller ett gediget litteraturintresse samt fascination över 
biblioteket som de största orsakerna till att man valt att utbilda sig till bibliotekarie. 
Genom att framhålla dessa orsaker förmedlar man en identitet tätt sammankopplad med 
folkbiblioteket och dess läsfrämjande verksamhet.  
 
I flera av texterna som behandlar en mer traditionsbunden yrkesidentitet så är det inte 
bibliotekarierna och deras arbete som är i fokus utan själva arbetsplatsen, d.v.s. det 
fysiska biblioteket och dess verksamhet. Här presenteras arbetsplatserna ingående 
genom att beskriva den fysiska miljön och bibliotekets samlingar. I texterna framhålls 
bibliotekets roll i samhället som demokratins väktare men huruvida det behövs 
bibliotekarier för att skapa dessa demokratiska mötesplatser diskuteras inte.  
 
Den traditionsbundna synen på yrkets koppling till det fysiska biblioteket är även tydligt 
i Uppsalas utbildningsbeskrivning där man framhåller två kärnområden för 
utbildningen: ”information” och ”biblioteket som samhällets främsta institution inom 
informations-hantering” (Uppsala).   
 
Vissa av artiklarna speglar även den traditionella bilden av yrket som en form av 
"nidbild" som måste motarbetas för att höja yrkets status. Här sammankopplar 
intervjupersonerna olika stereotypa egenskaper som ”inåtvänd”, ”sträng” och ”med knut 
i nacken” med den traditionella synen på bibliotekarien. Dessa nidbilder är något som, 
av vissa framhålls, hör till det förgångna. Samtidigt påpekas det att man aktivt måste 
arbeta för att tvätta bort denna "nidbild" från yrket. På samma gång framhålls i 
materialet att yrket inte har förändrats och alltid kommer att vara detsamma. Härmed 
utgår man ifrån att denna syn på bibliotekarien inte hör till det förgångna utan 
fortfarande existerar (se 5.2.5).   
 
Den traditionsbundna yrkesidentiteten är, mot bakgrund av resonemanget ovan, något 
som kan kopplas både till något positivt och negativt för bibliotekarierna. Den positiva 
sidan är bilden av bibliotekarien som en samhällsengagerad kultur- och 
litteraturfrämjare, medan den negativa bilden utgörs av en ”sträng” och ”inåtvänd” 
person som man skulle kunna säga bromsar upp yrkets utveckling. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att den traditionella yrkesidentiteten uttrycks genom 
dess nära koppling till det fysiska biblioteket och dess fysiska samlingar. Genom att 
poängtera bibliotekets roll som demokratisk stöttepelare och mötesplats i samhället 
lyfter man fram yrkesidentitetens kulturförmedlande roll med fokus på litteratur.  Vi 
menar att då man behandlar den traditionella identiteten framställer man yrkesvalet 
nästintill som ett kall. Genom att lyfta fram "lust", "nyfikenhet", "servicekänsla" och 
"ett brinnande litteraturintresse" som kärnan av yrkesidentiteten, så kopplar man 
samman yrket med engagemang snarare än professionalism.    

7.3 Den framtidsorienterade yrkesidentiteten 
 
Den framtidsorienterade yrkesidentiteten presenteras bl.a. genom intervjuer med 
personer som är verksamma vid arbetsplatser vilka inte anses vara traditionella för 
bibliotekarier. Dessa arbetsplatser är främst kopplade till den privata sektorn och 
näringslivet. Exempelvis får vi möta personer som jobbar inom Ericsson, på en bank 
samt en egenföretagare. I dessa texter ligger fokus på arbetsuppgifterna samt hur det 
kommer sig att en bibliotekarie är lämpad för just dessa arbetsuppgifter. Fokus ligger på 
informationshantering, strukturering och förmedling.  
  
Den framtidsorienterade yrkesidentiteten uttrycks och sammankopplas med flera olika 
attribut och kompetenser. Sådana kompetenser är inte minst IT-kunskap och framförallt 
datorkunskap. Detta representeras framförallt i broschyrerna genom intervjuer med 
personer som arbetar i webbranschen (se 4.3, 5.1.1 och 5.1.2).  
 
Andra kompetenser som kopplas till framtiden är bl.a. projektledaregenskaper vilket Per 
Olsson på Karolinska Institutet påpekar ”kommer det att behövas allt mer av” (BHS, s. 
22). 
 
Inte sällan kopplas även de nya kompetenserna samman med tal om en ny 
arbetsmarknad för bibliotekarier, främst utpekad och exemplifierad som existerande 
inom näringslivet, som existerar bortom det traditionella biblioteket. Samtidigt talas det 
även om nya yrkestitlar så som ”informationsarkitekt” som ersättning för benämningen 
bibliotekarie (se 5.2.1).  
 
I texterna talas det på ett väldigt positivt sätt om bibliotekarieyrkets framtid och den s.k. 
framtida arbetsmarknaden. Detta görs genom att framtiden beskrivs i positiva ordalag 
eller att personerna som intervjuas beskrivs som entusiastiska inför framtiden. 
Kombinationen mellan framtidssynen tillsammans med sättet man talar om den nya 
arbetsmarkanden kopplas även samman med den framtidsorienterade yrkesidentitetens 
karriärmöjligheter. Möjligheten att göra karriär är något som uttrycks mest explicit i 
BHS broschyr där bl.a. Per Hedlund intervjuas. Artikeln framställer Hedlunds arbete 
som statusladdat vilket bl.a. görs genom det anmärkningsvärda uttalandet att 
ingångslönen för biblioteks- och informationsvetare i arbetslivet är 25 000 kronor 
(BHS, s. 18). På så sätt kopplas den framtidsorienterade yrkesidentiteten både till den 
alternativa arbetsmarknaden, den privata sektorn, hög lönenivå samt hög status. 
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Något som utmärker den framtidsorienterade yrkesidentiteten är dock, som vi tidigare 
har diskuterat, att den präglas av en viss otydlighet. Denna osäkerhet kommer till 
uttryck i sättet som vårt analysmaterial beskriver nya arbetstitlar och yrkeskategorier. 
Exempelvis används uttryck som ”informationsexpert” (DIK, s 24) eller ”någon slags 
konsult i informationssökning” (BHS, s. 11), vilket vi menar bidrar till att en oklar 
definition av den framtida arbetsmarknaden och den bibliotekariska identiteten. Detta är 
något som gör att den framtidsorienterade yrkesidentiteten inte framstår som lika tydlig 
och definierad som den traditionsbundna yrkesidentiteten. 
 
Samtliga saker som vi har diskuterat ovan, nya kompetenser, nya yrkestitlar och nya 
arbetsplatser, menar vi utgör attribut som kan tillskrivas den framtidsorienterade 
bibliotekarieidentiteten. Som vi ovan diskuterat är yrkesidentiteten sällan kopplad till 
det fysiska biblioteket eller till yrkestiteln bibliotekarie. Vi har även konstaterat att nya 
arbetsområden och yrkesroller flera gånger är vagt definierade i texterna. Detta i 
kombination gör att den framtidsorienterade yrkesidentiteten framstår som mer otydlig 
än den traditionella.  

7.4 Diskussion av de två yrkesidentiteterna 

7.4.1 Skilda arbeten – skilda värden 
 
I artikeln ”Helt förändrad attityd på tio år” i DIK-broschyren, där Concept managern 
Jakob Harnesk intervjuas, lyfts det fram hur bibliotekarieyrket har vidgats de senaste tio 
åren. Texten vill visa hur bibliotekarieyrket har vidgats och närmat sig andra 
professioner samt tagit ett steg ifrån traditionella arbetsområden och arbetsplatser. 
Genom dylika intervjuer förmedlar producenterna formandet av en ny 
framtidsorienterad identitet. Intervjun med Jakob Harnesk avslutas med en uppmaning 
om att man en gång för alla ska begrava den traditionella bilden av bibliotekarier (DIK, 
s. 25).  
 
Texten som är placerad efter intervjun med Harnesk lyfter åter fram en traditionell 
bibliotekarieidentitet. Larry Lempert som intervjuas i denna poängterar vikten av mötet 
mellan användare och bibliotek i förhållande till datoriseringen. Lempert som företräder 
en traditionsbunden identitet speglar hur han tar avstånd från IT-perspektivet genom att 
poängtera att kärnan av yrket är att ”väcka läslust” (DIK, s. 26). Härmed kopplar 
texterna ihop en framtidsorienterad identitet med alternativa arbetsplatser som PrioInfo 
där information och IT förmedlas, till skillnad från den traditionsbundna identiteten som 
istället vill lyfta fram biblioteket som kulturinstitution och ta avstånd från dem som ”sålt 
sin själ till Information med stort I” (DIK, s. 27). I och med att man väljer att placera 
dessa två så vitt skilda texter bredvid varandra blir det tydligt hur de två skilda och även 
konkurrerande identiteterna verkligen ställs emot varandra genom att representera två 
olika värdegrunder. Den ena utgörs av ett marknadsekonomiskt synsätt på 
informationsbegreppet, som Lempert tar avstånd från, vilket skiljer sig från den 
traditionella synen på biblioteket som en del av allmännyttan. 
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7.4.2 Framtiden och traditionen? 
 
Den framtida arbetsmarknaden och själva bibliotekarieyrkets framtid talas det ofta om 
på ett positivt sätt i texterna. Detta görs i broschyrerna både genom att framtiden 
beskrivs i positiva ordalag och genom att personerna som intervjuas beskrivs som 
entusiastiska inför framtiden. Bland utbildningsbeskrivningarna är det främst Lund som 
har en klar framtidsorientering i sina texter (se 5.2.2). Det positiva fokus på framtiden i 
vårt analysmaterial, är något som skulle kunna tolkas som att producenterna försöker 
lyfta fram det framtidsorienterade perspektivet mer än det traditionella. På samma sätt 
kan den alternativa arbetsmarknaden sägas vara något som ägnas  för stor del av i 
texterna i förhållande till hur stor sektor denna är (se 4.2). 
 
Detta fokus på framtiden är något som kan tolkas som att producenterna av texterna är 
mer benägna att framhålla det framtidsorienterade perspektivet än det traditionella. Vi 
skulle dock vilja hävda att fokus på det framtidsorienterade nog snarare är något som 
tyder på att producenterna känner att de behöver motivera den framtidsorienterade 
identitetens koppling till själva bibliotekarieyrket. T.ex. har artiklarna i DIK, som 
handlar om personer som arbetar med icke traditionella bibliotekarieuppgifter, mer 
explicit talande titlar och där citat lyfts ut som motiverar personernas koppling till 
bibliotekarieyrket (se 4.4). På så sätt tror vi att framhävandet av den framtidsorienterade 
identiteten är ett sätt för producenterna att motivera dennes existens som en del av 
bibliotekarieidentiteten. Alternativt framhålls även den framtidsorienterade identiteten 
som ett sätt att motivera att bibliotekarieyrket verkligen behövs i det nya 
informationssamhället.  
 
Något vi tycker är förvånande är att de två identiteterna inkräktar på varandra så pass 
lite som de faktiskt gör i texterna. I DIK:s broschyr kopplas IT och intresset för t.ex. 
Internet väldigt tydligt till den privata sektorn och inte alls till det traditionella 
folkbiblioteket. I så gott som samtliga fall i broschyrerna där personer intervjuas som är 
verksamma inom IT-området arbetar dessa inom den privata sektorn. På så sätt kopplas 
väldigt tydligt personernas yrkesverksamhet inom IT-området, och därmed även den 
framtidsorienterade yrkesidentiteten, till den privata sektorn. Inte en enda gång 
intervjuas en folkbibliotekarie vars primära intresse och arbetsområden utgörs av IT. 
 
Den traditionella yrkesidentiteten är på samma sätt tydligt kopplad till fysiska 
biblioteket. På så sätt kopplas den traditionella identiteten samman med allmännyttan 
och den offentliga sektorn, medan den framtidsorienterade identiteten främst kopplas till 
den privata sektorn och därmed inte till folkbibliotekets värdegrund. På så sätt skiljs de 
två identiteternas primära verksamhetsområde åt. 
 
Vi menar att en viktig effekt av hur texterna framställer de två identiteterna blir att 
bibliotekarieidentiteten inte framstår som särskilt föränderlig. Istället för att visa på en 
flexibel bibliotekarieidentitet har producenterna, mycket tydligt, kompletterat den 
traditionella bilden av bibliotekarier som läsfrämjande folkbibliotekarier som älskar sitt 
bibliotek, med en ny mer IT-inriktad identitet. Till den traditionella bilden av 
bibliotekarien har man alltså adderat en ny bild men man har inte transporterat den 
traditionsbundna yrkesidentiteten in i framtiden. Istället framträder två olika, men fasta 
bibliotekarieidentiteter i texterna. 
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7.5 Texternas förhållande till Abbotts professionsteori 
 
Nu har vi kommit till den punkt i uppsatsen då det är dags för oss att applicera en 
professionsaspekt på våra slutsatser om vårt analysmaterial. Detta gör vi nedan genom 
att diskutera texterna utifrån Andrew Abbotts professionsteori och hans tankar om 
bibliotekarieyrket.  

7.5.1 Bibliotekarieyrkets jurisdiktion 
 
Abbott menar, som vi tidigare redogjort för, att alla professioner har en, vad han kallar, 
jurisdiktion, vilket syftar till professionens speciella verksamhetsområde och 
kunskapsbas. När det gäller hur bibliotekarieyrkets jurisdiktion kommer till uttryck i 
våra texter finner vi en del problematiska aspekter.  
 
Abbott menar själv att bibliotekarieyrkets jurisdiktion framförallt handlar om 
kunskapsorganisering och informationshantering men påpekar att det görs försök att 
vidga jurisdiktionen genom att göra anspråk på närliggande informationsområden 
(Abbott 1988, s. 99). Detta har skett bl.a. genom inriktningen på informationsvetenskap, 
datorer och IT i allmänhet (Abbott 1988, s. 102ff). Utvidgningen av jurisdiktionen är på 
detta sätt tydligt märkbar i vårt analysmaterial i och med det framtidsorienterade 
perspektivets närvaro och hur detta präglas av IT. I BHS broschyr uttrycks det bl.a. så 
här: 
 

Framtida yrkesroller kan innefatta arbete inom webbdesign, elektronisk publicering, organisation 
och digitalisering av text, bild- och ljudsamlingar samt sökning i elektroniska dokumentsamlingar, 
information management etc.  

(BHS, s. 4) 
 
I broschyrerna nämns även explicit bibliotekariernas förmåga att slå sig in och 
konkurrera inom andra branscher än inom biblioteksvärlden med hjälp av IT-kunskaper. 
Detta representerar t.ex. Jakob Sverker och Johanna Nilsson som intervjuas i  
broschyren från DIK (DIK, s. 8 och s. 10). 
 
Att bibliotekarieyrkets jurisdiktion inkräktar på andra yrkesområdens är även något som 
uttrycks genom de titlar och arbetsområden som definieras för vissa av bibliotekarierna. 
Här används ord och termer som är direkt hämtade från yrkesområden och 
utbildningsområden som vanligtvis inte förknippas med bibliotekarier, och på så sätt är 
detta något som kan ses som ett försök till utvidgning av den egna jurisdiktionen. 
Exempel på detta kan hämtas från citatet från BHS ovan där arbetsområden som t.ex. 
webbdesign nämns (BHS, s. 4). 
 
Utvidgningen av jurisdiktionen kan även sägas närvara i vårt analysmaterial genom 
sättet bibliotekariers kompetenser beskrivs. Som vi har diskuterat under rubriken 5.1.1. 
uttrycks många olika kompetenser som kärnkompetenser för bibliotekarier. På samma 
sätt beskrivs dagens arbetsmarknad för bibliotekarier som breddad. I broschyren från 
BHS uttrycks detta som följer: 
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Bibliotekarier behövs inom allt fler områden, utbildningen har blivit bredare. I hela Europa syns 
framväxten av en ny arbetsmarknad för akademiskt utbildade specialister på informationssökning 
och informationsförmedling. Det är naturligtvis mycket positivt.  

(BHS, s. 11) 
 
I broschyrerna intervjuas även flera olika personer som utgör exempel på detta genom 
att de jobbar inom andra branscher och på privata företag. På så sätt kan man hävda att 
vårt analysmaterial speglar den utvidgning av bibliotekariers jurisdiktion som även 
Abbott beskriver i sin teori. 

7.5.2 Splittring av jurisdiktionen? 
 
Angående jurisdiktionen påpekar Abbott att det i regel bara är en profession som 
innehar jurisdiktionen över ett område åt gången. Han påpekar vidare att detta område 
måste vara inmutat och avgränsat annars finns det risk för att den professionella 
strukturen kollapsar. Som vi tidigare diskuterat angående vårt analysmaterial finns där 
tecken på att bibliotekarieyrket gör anspråk på ett stort område eller en bred 
jurisdiktion. Dessutom menar vi, finns det en viss osäkerhet inom diskursen när det 
gäller att definiera bibliotekarieyrkets nya roller och arbetsområden. Användandet av 
uttryck som ”informationsexperter” (DIK, s. 25) och ”någon slags konsult i 
informationssökning” (BHS, s. 11) menar vi är ett gott exempel på det Abbott talar om 
som en icke-välavgränsad jurisdiktion. Detta eftersom dylika begrepp måste sägas är 
vagt definierade. Inom diskursen i texterna menar vi på liknande sätt att det görs 
anspråk på ett så pass stort område för bibliotekarieyrket att inneha jurisdiktionen inom, 
att området definieras vagt.   
 
En möjlig utveckling som Abbott menar kan drabba ett yrke vars professionella struktur 
håller på att undermineras är s.k. ”delning” av yrkeskåren eller ”sammanslagningar”  av 
yrkeskåren med andra yrkesgrupper (Abbott 1988,  s. 106) Detta sker i praktiken genom 
att olika grenar av yrket specialiseras, utvecklas och till sist bryter sig fritt från den 
övriga yrkeskåren. 
 
Konkreta åsikter vad gäller specialiseringar eller framtida delningar inom 
bibliotekarieyrket finns det få spår av i vårt analysmaterial. Vid några tillfällen nämns 
hur bibliotekarier specialiserat sig på specifika områden p.g.a. intressen eller 
arbetsuppgifter. Johanna Nilsson, vid tillfället arbetandes inom webbranschen och 
intervjuad i DIK:s broschyr, uttrycker sig så här. ”Jag är intresserad av elektroniska 
informationstjänster i allmänhet och Internet i synnerhet” (DIK, s. 10).  
 
Några konkreta framtida uppdelningar av yrkeskåren kan vi dock inte urskilja i vårt 
analysmaterial. Den mest framträdande åsikten som framförs i vårt analysmaterial är 
istället att bibliotekarierollen är densamma oavsett var man arbetar. Detta påpekas som 
tidigare nämnts i flera olika texter (se 5.2.4). 
 
Vi menar att det är intressant att denna åsikt förs fram upprepade gånger i texterna trots 
att texterna i praktiken förmedlar en mycket mer polariserad bild av yrket i och med 
förekomsten av den traditionella respektive den framtidsorienterade yrkesidentiteten. På 
så sätt menar vi att det finns mycket tydligare spår av en splittrad jurisdiktion i 
analysmaterialet än vad texterna, och de åsikter som uttrycks i de, ger sken av.  
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7.5.3 Den akademiska kunskapsbasen 
 
En viktig sak som utmärker jurisdiktionen är att professionen ifråga har en egen 
akademisk kunskapsbas enligt Abbott. Denna utmärker sig genom att den är akademisk 
i sitt slag och tillförskaffas genom högre studier (Abbot 1988, s. 52f). En sådan teoretisk 
kunskapsbas har även bibliotekarieyrket i och med ämnet B&I. 
 
Att lyfta fram den akademiska kunskapsbasen i texterna hade varit ett relativt enkelt sätt 
för producenterna att förknippa bibliotekarieyrket med professionell status. Detta görs 
dock endast i varierande grad i texterna. Utbildningsbeskrivningarna och broschyren 
från BHS är producerade av utbildningsaktörer själva, och lyfter därför fram den egna 
utbildningens relevans för yrket. I BHS broschyr intervjuas dessutom både en prefekt 
och en doktorand inom ämnet (BHS, s. 4 och s. 14). 
 
Vad gäller broschyren från DIK nämns dock den akademiska kunskapsbasen väldigt 
sällan. I förordet skriver Karin Nörby, vid tidpunkten chefredaktör för DIK forum, att 
fler och fler bibliotekarier “går, till följd av arbetsmarknadens utveckling och p.g.a. 
utbildningarnas förändring, mot nya typer av verksamheter och karriärer”. På så sätt 
lägger texten från DIK stor vikt vid utbildningarnas utformning när det gäller hur 
bibliotekarieyrket idag ser ut, men i texterna i broschyren lyser den akademiska världen 
med sin frånvaro. 

7.5.4 Det oprofessionella biblioteket 
 
Abbott nämner även i The System of Professions biblioteksinstitutionens starka 
inflytande över yrket som en orsak till att bibliotekarieprofessionen är svag. Abbott 
menar att om en yrkesgrupp är hårt bunden till en institution medför detta att 
yrkesgruppen osynliggörs och likställs med institutionen istället för att ses som 
professionella yrkesutövare (Abbott 1988, s. 80f). 
 
Vi tycker att det är tydligt att biblioteksinstitutionen har ett starkt inflytande över 
bibliotekarieyrket i texterna. Detta blir som vi tidigare diskuterat tydligt inte minst 
genom att biblioteksinstitutionens roll och verksamhet ofta nämns i texterna (se 5.4). 
Att biblioteksinstitutionen närvarar så pass mycket i texterna, menar vi, strider bl.a. mot 
DIK:s uttalade syfte med sin broschyr.  Syftet formuleras i broschyrens förord som att 
den ska “medverka till att bilden av bibliotekarien vidgas och att ‘omvärlden’ får ännu 
ett bidrag till sina kunskaper om vad bibliotekarier ‘gör och är utbildade till’ ”. I 
förordet påpekas dessutom på detta sätt bibliotekariernas frikoppling till 
biblioteksinstitutionen “Och nog tycker vi att en bibliotekarie är en bibliotekarie – 
oavsett vad han eller hon benämns på arbetsplatsen” (DIK).  
 
Att definiera bibliotekarien som bibliotekarie, oavsett var denne jobbar, görs även 
senare i broschyren i och med intervjuer med personer som arbetar inom den privata 
sektorn. Vi tycker dock att biblioteksinstitutionen får en allt för framträdande plats i 
DIK:s broschyr uttalandet ovan till trots. Broschyren innehåller nämligen flera artiklar 
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vars primära fokus är på det fysiska bibliotek och dess verksamhet, istället för på 
bibliotekarierna som arbetar där (DIK s. 16 och s. 18).  
 
Om Abbotts slutsats är riktig skulle fokus på biblioteksinstitutionen i texterna kunna 
vara någonting som egentligen underminerar bibliotekarieyrket som profession och 
försvårar för bibliotekarier att nå ut med sin specifika kompetens.  
 
Ytterliggare en intressant observation vi har gjort vid analysen av texterna är, som vi 
tidigare diskuterat, att biblioteksinstitutionen starkt förknippas med det vi har benämnt 
den traditionella bibliotekarieidentiteten. Att den framtida, mer IT-inriktade identiteten 
istället är mindre fokuserad på biblioteket som institution, skulle utifrån Abbotts analys 
vara ett tecken på att denna är mindre institutionsbunden. Detta skulle kunna innebära 
att den framtidsorienterade yrkesidentiteten därmed inte hindras på samma sätt av 
institutionen i en professionaliseringsprocess.  
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8 Slutsatser  

Nedan kommer vi att diskutera de specifika slutsatser vi dragit om vårt analysmaterial 
utifrån vår analys och vår övergripande diskussion. I enlighet med vårt syfte kommer 
fokuset i diskussionen att kretsa kring bibliotekariers yrkesidentitet och dess uttryck i 
vårt material, samt hur denna förhåller sig till bibliotekarieyrkets professionalisering. Vi 
kommer därför att föra diskussionen utifrån två huvudsakliga teman: 1. Hur 
bibliotekariers yrkesidentitet kommer till uttryck i texterna. 2. Hur texterna förhåller sig 
till bibliotekarieyrket som en profession. 
 
Dessa två övergripande teman förhåller sig till våra frågeställningar (formulerade i 3.4) 
på så sätt att vi kommer att anknyta till de tre första frågeställningarna under det första 
temat och frågeställning nummer fyra kommer främst att diskuteras genom slutsatserna 
vi drar genom diskussionen av det andra temat.  
 
Våra ursprungliga frågeställningar som kommer att ligga till grund för det första 
området vi ska diskutera lyder: Hur tar sig den diskursiva praktiken uttryck i vårt 
analysmaterial? Hur beskrivs bibliotekarieyrket i vårt analysmaterial? Samt: Vilka 
ideologiska ståndpunkter och maktrelationer kan urskiljas i texterna? Vår fjärde 
frågeställning som ligger till grund för det sista temat lyder: Hur förhåller sig diskursen 
till bibliotekarieyrkets professionalisering? 

8.1 Den bibliotekariska yrkesidentitetens uttryck i texterna 

8.1.1 Den diskursiva praktikens uttryck 
 
Vi har studerat hur den diskursiva praktiken kommer till uttryck genom att studera vårt 
analysmaterial utifrån genre, struktur samt vilka aktörer som uttalar sig i materialet.  
 
Vi menar att våra texter är en form av informativa marknadsföringstexter vars primära 
syfte är att lansera bibliotekarieyrket samt ämnet B&I. Vad gäller broschyren från DIK 
ser vi det som att DIK vill bygga upp en tydlighet och säkerhet om bibliotekarierollen, 
samt ge en heltäckande bild av bibliotekarieyrket genom att presentera bibliotekarier 
verksamma vid olika arbetsplatser och med olika arbetstitlar. I broschyren lägger man 
stor vikt vid att presentera olika nya arbetsområden vilket man kan se som ett försök till 
att lansera samt bygga upp en tydlighet runt bibliotekariers förändrade villkor.  
 
I broschyrerna från BHS väljer man att lyfta fram en statusladdad bild av yrket genom 
att presentera personer verksamma vid åtråvärda positioner i bibliotekssverige, samt 
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representanter från näringslivet med hög lönenivå. Eftersom syftet med broschyrerna 
från BHS är att locka till sig studenter kan man se det som att BHS försöker att höja 
statusen på själva utbildningen genom att lägga fokus på en mer karriäristisk bild av 
bibliotekarieyrket.  
 
Utbildningsbeskrivningarna utgör kortare texter vars främsta fokus är på själva 
utbildningen. Ett par av utbildningsbeskrivningarna väljer dock att fokusera mer på 
själva bibliotekarieyrket samt att behandla yrkets framtida möjligheter (Lund och 
Växjö).  

8.1.2 Beskrivningen av bibliotekarieyrket 
 
Hur bibliotekarieyrket beskrivs i vårt analysmaterial har vi studerat genom en 
närläsning av vårt material. Vi har då lyckats utkristallisera fyra olika teman som vi 
menar är återkommande i texterna och som beskrivningarna av bibliotekarieyrket 
präglas av.  
 
Vi har funnit att bibliotekarieyrket beskrivs genom olika beståndsdelar i texterna där 
kompetenser, personliga egenskaper och anledningen till yrkesvalet tas upp. På flera 
ställen i våra texter görs försök till att definiera bibliotekarieyrkets ”kärna” eller 
bibliotekariens ”unika” kompetens. Vi fann dock att texterna som helhet förmedlar en 
ambivalent syn på vad som utgör yrkets kärna eftersom många olika kompetenser pekas 
ut som kärnkompetenser.  
 
En tydlig tematik som beskrivningen av yrket präglas av är hur yrket hela tiden sätts i 
relation till framtiden. Producenterna av texterna verkar ha en tydlig önskan att 
förmedla att bibliotekarieyrket är ett yrke som har eller håller på att förändras. I texterna 
görs hela tiden försök till att presentera bibliotekarieyrket som ett modernt yrke. Det 
tydligaste sättet detta görs i texterna är att lyfta fram nya IT-inriktade kompetenser.  
 
Yrkets förändrade villkor, den nya IT-inriktade kompetenserna, liksom en ny 
arbetsmarknad och nya arbetstitlar är dock något som hela tiden håller sig till en både 
underförstådd, och i texterna explicit uttalad, traditionell bild av bibliotekarieyrket. 
Denna utmärks genom en syn på bibliotekarien som kultur- och litteraturförmedlare 
vars yrkesutövning är starkt knuten till det fysiska biblioteket.   

8.1.3 Ideologiska ståndpunkter och maktrelationer 
 
Vi har studerat den sociokulturella praktiken genom att studera hur olika maktrelationer 
avspeglas i vårt analysmaterial, samt att se huruvida producenterna ger uttryck för några 
ideologiska ståndpunkter. 
 
I DIK:s broschyr har man valt att låta sin roll vara nästintill osynlig i texten. Utöver i 
förordet lyfter man inte någon gång fram sin roll eller sin verksamhet. Vad DIK 
däremot gör är att lyfta fram bibliotekarieutbildningens inflytande över den förändrade 
bibliotekarierollen, vilket gör att DIK ger utbildningsinstitutionerna ett stort inflytande 
över bibliotekssverige.  
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I broschyrerna från BHS poängterar man sin utbildningsinstitution i förhållande till de 
andra utbildningsinstitutionerna i Sverige genom att säga ”Vi är bäst i Sverige” (BHS). I 
broschyrerna lyfter man även fram möjligheter som utbildningen erbjuder och därmed 
institutionens verksamhet och roll. I broschyren introduceras även läsaren kort för DIK 
genom en intervju med en person som är fackligt engagerad.  
 
I utbildningsbeskrivningarna är det enbart Lund som betonar sin roll nämnvärt. Genom 
att jämföra sig med de andra utbildningsinstitutionerna i Sverige poängterar man vikten 
av sin egen institution.  
 
Vad gäller ideologiska ståndpunkter tycker vi att dessa speglas genom hur 
producenterna av texterna presenterar bibliotekarieidentiteten och dess status. Här 
menar vi att producenterna har en vilja att uttrycka en bred bibliotekarieidentitet genom 
att lyfta fram vitt skilda kompetenser som kärnan av yrket. På samma sätt tycker vi att 
producenterna förhåller sig ambivalent till bibliotekarieyrkets tradition och framtid. En 
av texternas effekter blir på så sätt att bibliotekarieyrket framställs som splittrat vad 
gäller yrkets värderingar och kärna. 

8.1.4 Två yrkesidentiteter 
 
Genom vår analys av den diskursiva praktiken, texten i sig och den sociokulturella 
praktiken, har vi funnit belägg för att texterna förmedlar två olika 
bibliotekarieidentiteter. Dessa har vi valt att benämna den traditionsbundna och den 
framtidsorienterade yrkesidentiteten. Dessa två identiteter menar vi lyfts fram och ställs 
emot varandra i vårt analysmaterial.  
 
Den traditionsbundna yrkesidentiteten präglas av traditionella kultur- och 
litteraturförmedlande arbetsuppgifter och är tätt sammankopplad med det fysiska 
biblioteket och dess roll i samhället.  
 
Den framtidsorienterade yrkesidentiteten är däremot kopplad till nya och IT-inriktade 
kompetenser. Dessa förknippas vidare med en ljusare arbetsmarknad, nya yrkestitlar 
som exempelvis informationsarkitekt, samt den privata sektorn.  

8.1.5 Flexibiliteten som kom av sig 
 
Vi har funnit att den traditionsbundna och den framtidsorienterade yrkesidentiteten är 
strikt uppdelade mellan varandra i texterna. Oftast får en person i broschyrerna antingen 
representera den traditionella eller den framtidsorienterade yrkesidentiteten och de två 
identiteterna kombineras eller blandas sällan med varandra.  
 
De två identiteternas strikta uppdelning mellan varandra i texterna, menar vi i  
förlängningen gör att bibliotekarieidentiteten inte framstår som särskilt 
förändringsbenägen eller flexibel i vårt analysmaterial. Så som texterna är uppbyggda är 
det istället tydligt att den traditionella bibliotekarieidentiteten snarare har kompletterats 
än förändrats med en ny framtidsorienterad bibliotekarieidentitet. 
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Abbott menar i en text från 1998 om bibliotekarieyrkets professionalisering att 
bibliotekarieyrket måste satsa på en flexibilitet och att detta är viktigt för professionens 
framtid. Abbott menar att flexibiliteten kan innebära en viss förlust av identitet för 
bibliotekarier men att professionen kommer att vinna på att ha en generalists förmåga 
att ha något att erbjuda då omständigheterna förändras (Abbott 1998, s. 442f). En dylik 
flexibilitet tycker vi inte att diskursen om bibliotekariers yrkesidentitet speglar i våra 
texter. 
 
Vi tror att det hade varit positivt om texterna hade lyckats förmedla en mer flexibel bild 
av bibliotekarieyrket. Detta, menar vi, hade kunnat göras genom att ge exempel på 
yrkesroller och arbetsområden där både den traditionsbundna och den 
framtidsorienterade identiteten finns närvarande samtidigt. T.ex. hade man kunnat tänka 
sig en intervju med en person som sysslar med kulturförmedling vars primära 
arbetsuppgifter är att arbeta med IT. Detta hade varit ett effektivt sätt att kombinera de 
två identiteterna på och på så sätt föra den traditionsbundna identiteten, och den 
folkbibliotekiska värdegrunden denna vilar på, in i framtiden. Att förmedla en 
modernare bild av den traditionsbundna identiteten menar vi dessutom är viktig med 
tanke på att den framtidsorienterade yrkesidentiteten ibland uppfattas som vag i 
texterna. 

8.2 Diskursens förhållande till bibliotekarieyrket som profession 
 
Genom att applicera Andrew Abbotts professionsteori på vårt analysmaterial och 
slutsatserna från vår analys, kunde vi dra en del slutsatser om sättet som producenterna 
framställer bibliotekarieyrket på. Som vi ovan har varit inne på har vi funnit att Abbotts 
teorier om att bibliotekarieyrkets jurisdiktion håller på att utvidgas är något som det 
finns tydliga spår av i vårt analysmaterial. Detta i och med presentationen av ett brett 
verksamhetsområde för bibliotekarier, samt producenternas försök att komplettera en 
traditionell bild av bibliotekarieyrket och bibliotekarien som litteratur- och kultur-
förmedlare, med en mer framtidsorienterad och IT-inriktad bild av yrket. Vi menar dock 
att det går att urskilja en viss problematik i hur texterna förhåller sig till den vidgade 
jurisdiktionen. Denna kommer till uttryck bl.a. i hur de nya yrkesrollerna ibland 
beskrivs på ett vagt och osäkert sätt i texterna.  
 
Abbott menar dessutom att det finns en inneboende problematik med en alltför stor 
jurisdiktion eftersom den kan vara svår att behålla kontrollen över. Detta är något 
producenterna av vårt analysmaterial kan sägas försöka motverka genom att försöka ge 
en sammanhållen bild av bibliotekariejurisdiktionen genom uttalande som går ut på att 
bibliotekarieyrket fortfarande är desamma trots förändringar. En av våra slutsatser är 
dock att jurisdiktionen inte är så fast sammanhållen som producenterna vill ge sken av 
p.g.a. den tydliga närvaron av två vitt skilda yrkesidentiteter.  
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8.2.1 Institutionens nedtoning och kunskapsbasens upphöjning 
 
Vi anser, mot bakgrund av Abbotts resonemang om institutionens påverkan på 
professionen, att det skulle vara positivt om bibliotekarieyrket förknippats mindre med 
biblioteket som institution i texterna. Med tanke på att biblioteket som institution är en 
så pass inflytelserik institution i samhället (och en stor del av bibliotekariers 
arbetsmarknad) tycker vi absolut inte att det ska vara osynligt i texterna. Istället tycker 
vi att personerna som intervjuas gärna får presenteras i förhållande till sin arbetsplats, 
men utan att institutionen tar över fokus i texterna.  
 
Som vi just nämnt anser vi att det hade varit intressant om de två 
bibliotekarieidentiteterna hade kunnat kombineras mer i texterna. Detta hade kunnat 
göras genom att t.ex. förknippa den framtidsorienterade yrkesidentiteten med det 
fysiska biblioteket. Detta hade varit ett sätt för producenterna att få läsaren att förstå att 
bibliotek idag är en modern institution där arbetsuppgifterna kan exempelvis vara helt 
webbaserade. Att kombinera det traditionella biblioteket med den framtidsorienterade 
yrkesidentiteten görs dock i princip inte alls i vårt analysmaterial. Istället är det mycket 
tydligt ett traditionellt, litteraturfokuserat, läsfrämjande och kulturförmedlande 
perspektiv som kopplas till institutionen 
 
Ett annat bidrag till texterna, vilket hade kunnat medverka till en höjning av 
bibliotekarieyrket status är om den akademiska kunskapsbasen hade lyfts fram mer i 
texterna. Inte en enda gång i DIK:s broschyr finns det t.ex. någon intervju med en 
person som gjort karriär inom den akademiska världen. Detta, trots att ett sådant yrke är 
en karriärmöjlighet för bibliotekarier av idag. Att lyfta fram den akademiska världen i 
DIK:s broschyr, tycker vi, hade varit ett effektivt sätt för DIK att både presentera en ny 
karriärmöjlighet för bibliotekarier, samt att lyfta fram och introducera yrket som vilande 
på en akademisk kunskapsbas. Att förmedla en kunskap om denna akademiska 
kunskapsbas är viktig just p.g.a. att den utgör en grund i yrkets professionalisering och 
höjda status. 
 

8.2.2 Statusens språkliga närvaro i diskursen 
 
I våra texter omtalas bibliotekarieyrkets status explicit endast ett fåtal gånger. Som vi 
har diskuterat under rubrik 5.3 är det framförallt i förhållande till lönenivån som yrkets 
status diskuteras. Då uttrycks flera gånger en vilja att höja bibliotekariers löner utan att 
den egentliga lönenivån nämns. Att lönenivån aldrig nämns kan bero på att 
bibliotekariers låga löner är något som ofta nämns i förhållande till deras långa 
utbildning. Uppfattningen om bibliotekarieyrkets låga status och lönenivå existerar på 
så sätt underförstått i vårt analysmaterial som en form av naturalisation.  
 
I broschyrerna från BHS är det tydligt att man medvetet försöker förmedla en 
karriäristisk syn på bibliotekarieyrket. Detta görs bl.a. genom att man lyfter fram 
personer som har åtråvärda positioner i bibliotekssverige (se 5.3).     
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I Lunds utbildningsbeskrivning refererar man ofta till yrket som en profession (se 5.3). 
Detta ser vi som ett aktivt sätt att öka medvetenheten om bibliotekariers 
professionalism, vilket är ett sätt att försöka höja yrkets status. I vårt övriga material 
finns dock inga spår av hur man ska höja statusen. Istället nämns bara den låga statusen 
i diskursen utan några konkreta förslag på hur den ska höjas.   
 

8.2.3 Genusaspektens närvaro 
 
Det finns även en intressant genusaspekt vad gäller professionaliseringen av 
bibliotekarieyrket som bl.a. Roma M. Harris skriver om i Librarianship – the erosion of 
a woman’s profession. Hon påpekar att de områden inom bibliotekarieyrket som 
värderas högst är även de som vanligtvis betraktas som mest maskulina. Harris skriver: 
 

Professionalization has also produced a system of differential rewards in the field. Those aspects of 
library work that are considered to be the most “masculine”, that is, those involving technology and 
management, are also the most highly valued, while the more “feminine” tasks such as children’s 
services and cataloguing are not held in high regard. In effect, then, the professionalization 
movement in librarianship represents an attempt to escape its female identity.        

(Harris  1992, s. 1) 
 
Harris kopplar på så sätt bibliotekarieyrkets professionaliseringsprocess till en 
genusprocess, och en av hennes primära ståndpunkter är att man även i 
professionaliseringssträvan ska jobba för att de typiskt kvinnliga områdena inom 
bibliotekariearbetet ska uppvärderas och belönas ekonomiskt (Harris 1992, s. 164). 
 
I våra texter, vilket vi tidigare diskuterat, är framtida arbetsområden något som oftast 
diskuteras som någonting som kommer att utveckla yrket och höja dess status. Inte 
sällan utgörs exempel på dessa framtida yrkesroller av arbetsområden som involverar 
teknik eller ledarskapsegenskaper. Detta är en intressant aspekt av texternas försök att 
framhålla yrkets (framtida) status eftersom det i praktiken innebär, kanske föga 
förvånande, att yrkets framtid och status värderas utifrån en manlig norm. Några spår av 
uppvärderingar av typiskt kvinnliga områden inom bibliotekariesektorn har vi dock inte 
funnit i vårt analysmaterial.  

8.2.4 Framtida status? 
 
Som vi har diskuterat flertal gånger i vår uppsats är bibliotekarieyrkets framtid något 
som omtalas på ett positivt och statusladdat sätt i texterna (se 5.2.2, 5.2.4 och 5.2.6). 
Framtiden är även något som kopplas samman med en kommande statushöjning för 
yrkeskåren. Man talar om nya yrkesroller och arbetsmöjligheter. Detta exemplifieras i 
texterna med nya mer statusladdade kompetenser såsom tekniskt kunnande och 
ledaregenskaper.  
 
Då det finns en så tydlig uppdelning mellan den traditionsbundna och den 
framtidsorienterade yrkesidentiteten i vårt material skulle vi vilja hävda att den framtida 
statushöjningen är något som enbart förknippas med den framtidsorienterade 
yrkesidentiteten. På så sätt innefattas inte hela yrkeskåren i den ljusnande framtiden. 
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Istället är det den IT-inriktade yrkesrollen, som är frikopplad från det fysiska biblioteket 
och där yrkestitlarna inte alltid är ”bibliotekarie” som spås den framtida statushöjningen 
i vårt analysmaterial.  
 
Den traditionella yrkesrollen, förknippad med litteratur- och kulturförmedling 
sammankopplad med det institutionella biblioteket, får inte ta samma givna del av den 
framtida statushöjningen i texterna.  
 
Eftersom att de två identiteterna skiljs åt från varandra i vårt analysmaterial, menar vi 
att texterna lyckas mindre bra med att förmedla en modern enhetlig och flexibel 
bibliotekarieidentitet. Istället förmedlas två polariserade identiteter, där texterna tydligt 
framhåller den ena, som en framtida räddning för yrket. 
 
Att den potentiellt ljusa framtiden för bibliotekarier enbart kopplas till den 
framtidsorienterade bibliotekarieidentiteten menar vi medför problematiska 
konsekvenser. Inte bara framställs bibliotekarieidentiteten som splittrad och oflexibel, 
utan dessutom skapas det en problematik kring den traditionella bibliotekarieidentiteten. 
De traditionella arbetsplatserna, så som biblioteksinstitutionen, beskrivs inte i texterna 
som en modern institution där den framtidsorienterade yrkesidentiteten har någon plats. 
Istället kopplas biblioteket som institution samman med det klassiska 
litteraturförmedlande perspektivet och den traditionella yrkesidentiteten.  
 
Avslutningsvis vill vi varna för ännu en fara med att enbart koppla den potentiellt ljusa 
framtiden till den framtidsorienterade yrkesidentiteten. Detta är att den 
framtidsorienterade yrkesidentiteten, p.g.a. skiftande yrkestitlar och vaga definition, inte 
innehar en tillräckligt stark förankring inom bibliotekariekåren. Om statusen endast 
kopplas till en odefinierbar yrkesidentitet som varken allmänhet eller yrkesverksamma 
bibliotekarier kan känna igen sig i, menar vi att försöken till en statushöjning kan vara 
bortkastade.  
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9 Avslutning 

För att återknyta till vår inledning vill vi än en gång påminna om den brännande debatt 
om bibliotekarieyrkets framtid som blossade upp på BIBLIST efter publiceringen av en 
artikel i Aftonbladet. Där spåddes bibliotekarieyrket att dö ut inom en snar framtid, 
vilket genererade en debatt om yrkets utveckling bland bibliotekarierna på BIBLIST. 
Oron för bibliotekarieyrkets framtid som kom till uttryck i debatten menar vi finns 
indirekt närvarande även i vårt analysmaterial.  
 
Producenterna av materialet, menar vi nämligen, gör försök att stilla denna oro genom 
att lyfta fram en ny och IT-inriktad bibliotekarieidentitet som sätts i samband med en 
ljus och positiv framtid för yrket. Att producenterna har kompletterat en redan 
existerande traditionell bibliotekarieidentitet med en ny sådan för att profilera yrket som 
ett framtidsyrke märks tydligt i vårt material. Den mer traditionella yrkesidentiteten 
existerar dock fortfarande i materialet. På så sätt framställs inte bibliotekarieidentiteten 
som särskilt flexibel, utan snarare splittrad.  
 
Vi anser att vår textanalys har bidragit med viktiga kunskaper om hur de största 
maktaktörerna i bibliotekssverige talar om och lanserar bibliotekarieyrket till 
allmänheten. Vi anser även att vi, genom appliceringen av Andrew Abbotts 
professionsteori, har kunnat göra värdefulla iakttagelser om hur bibliotekarieyrket 
beskrivs i förhållande till yrket som en profession. Vi hoppas att våra slutsatser kring 
detta kan bidra med att skapa medvetenhet om hur de språkliga framställningarna av 
bibliotekarieyrket kan bidra i denna professionaliseringsprocess.  
 
Vi hoppas slutligen att vår studie kommer att efterföljas av fler studier om 
bibliotekariers yrkesidentitet där man studerar strategier för yrkets professionalisering. 
Detta eftersom det är aktuellt och viktigt för professionens utveckling. Vi hoppas att 
liknande studier kan bidra till att hävda yrkets professionalitet och belysa kampen för 
denna. 
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