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Abstract

The public librarian’s professional identity and how it’s formed
This master’s thesis reports on our investigation of how the public librarian’s
professional identity is formed and what it is formed of. We have considered factors
such as: education, competence and daily tasks.

In order to fulfil this aim we have used a literature study on concepts such as
competence, education, professional identity and profession. We have also carried out
an empirical study where we have interviewed nine librarians on public libraries. The
method of analysis is qualitative.

The library education in Sweden has undergone extensive changes since the early
seventies. Library education during the seventies and eighties were characterized by
vocational training. The education since the nineties is instead characterized by an
academic alignment. At the same time the society as a whole, and individuals within
society, have been significantly affected by IT. This development has also affected
libraries and librarianship as well as the education.

Our conclusion is that depending on when the librarian got his/her degree the education
to a certain extent forms the professional identity. We have also found that professional
identity is mainly constructed by two competences; information retrieval and
communication ability. All of the interviewed librarians agree on that the width of
knowledge in information retrieval is unique for the librarian. We conclude that this
constitutes the core of their professional identity.
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1 Introduktion

I detta kapitel ger vi en problembakgrund till det ämne vi valt att undersöka. Avsnittet
tar upp våra egna reflektioner innan arbetet började och som ledde fram till en
problematisering av ämnet.

 1.1 Bilden av folkbibliotekarien i en tid av förändring
När vi började på Bibliotekarieprogrammet förvånade sig folk omkring oss över att det
behövdes sammanlagt fyra års utbildning för att bli bibliotekarie. Ska det verkligen ta så
lång tid att lära sig stämpla böcker? En annan vanlig föreställning var att utbildningen
framför allt handlade om att läsa klassiska, skönlitterära verk. Det stod klart att den
gängse bilden av bibliotekarier och deras kunskap var vag.

I samband med fältstudierna har vi kommit i kontakt med yrkesverksamma bibliotekarier
på olika typer av bibliotek och arbetsplatser. Den bild vi själva på så vis har fått av
yrkeskåren har inte varit enhetlig. Det har varit tydligt att bibliotekarier kan ha mycket
olika inställning till sitt yrke. Bland annat har vi förstått det på deras reaktioner inför hur
utbildningen ser ut idag. En del är mycket skeptiska till att den nya utbildningen saknar
praktikperioder. De tycker att nya bibliotekarier inte kan någonting när de får sin första
anställning och därför måste läras upp från grunden. Men det finns också de som tycker
att nyutexaminerade bibliotekarier får mycket användbar kunskap under sin utbildning,
framför allt om datorer och kunskap om hur man söker i databaser.

Det är just datorernas intåg på biblioteken och utvecklingen på det informationstekniska
området som fått diskussionen kring bibliotekens och bibliotekariernas roll i samhället
att ta fart. För att undersöka bibliotekariernas syn på detta lät bibliotekariernas fackliga
organisationer i Finland, Island, Norge och Sverige hösten 1997 och våren 1998
genomföra en undersökning med titeln Biblioteken, bibliotekarien och professionen
(Almerud, 2000). Peter Almerud, utredare på DIK, ansvarade för rapporten. Av denna
framgår att bibliotekarierna trivs med sitt arbete, men samtidigt tycker de att yrket är
okänt och undervärderat och att det saknas respekt för bibliotekariens kompetens.

Diskussionen kring bibliotekens och bibliotekariernas roll i informationssamhället och de
iakttagelser vi själva gjort under utbildningen har väckt vårt intresse för att närmare
undersöka bibliotekariens yrkesmässiga självbild. Vårt syfte med uppsatsen är att
undersöka vad som formar bibliotekariens yrkesidentitet och vad yrkesidentiteten byggs
upp av. Vi utvecklar detta närmare i avsnitt 2.5 Syfte och frågeställningar.
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2 Inledning och bakgrund

I det här kapitlet ger vi först en kort beskrivning av bibliotekarieutbildningens utveckling
i Sverige. Tillbakablicken syftar till att ge en inledande förståelse för anledningen till att
de bibliotekarier som är yrkesverksamma i dag inte har en gemensam bakgrund vad
utbildning beträffar. Därefter presenterar vi de två högskolereformer som på ett
avgörande sätt påverkat bibliotekarieutbildningen och andra eftergymnasiala
yrkesutbildningar under 1900-talets senare del. Avslutningsvis behandlas kortfattat vilka
konsekvenser informationssamhällets utveckling fått för biblioteken som institutioner
och bibliotekarierna i deras yrkesroll. Mot bakgrund av ovanstående presenterar vi i
slutet av kapitlet uppsatsens syfte och frågeställningar.

 2.1 Bibliotekarieutbildningens utveckling i korthet
I Jesper Ducanders magisteruppsats Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån
en analys av de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige
(1999) kan man läsa att den första bibliotekarieutbildningen hölls på 1910-talet sedan
Valfrid Palmgren, folkbibliotekspionjär i Sverige, föreslagit i en utredning om att staten
borde anordna kurser för folk- och skolbibliotekarier. Under 1910- och 20-talet förekom
kurser sporadiskt (ibid.).

1926 kom en statlig bibliotekarieutbildning till stånd. Skolöverstyrelsens
bibliotekssektion ansvarade för utbildningen som var fyra månader lång. Det krävdes en
akademisk examen och fullgjord bibliotekspraktik på sex månader för antagning till
utbildningen. 1948 utökades kursen till sex månader och samma år startade också
Stockholms stadsbibliotek en utbildning för folkbibliotekarier. Denna utbildning av
folkbibliotekarier drevs parallellt med den statliga ända fram till 1977 (ibid.).

Redan på 40-talet framfördes kritik mot utbildningen, men först 1965 tillsattes en
utredning som skulle undersöka möjligheterna för en gemensam bibliotekarieutbildning.
Utredningens betänkande presenterades 1969 och 1971 tillsattes en
organisationskommitté som hade till uppgift att utarbeta ett förslag till
bibliotekarieutbildning. På kommitténs förslag inrättades en bibliotekshögskola i Borås,
som redan 1972 tog emot sina första studenter till en fyra terminer lång utbildning som
inkluderade en tio veckor lång praktik (ibid.).

1975 tillsatte styrelsen vid Bibliotekshögskolan den s k Översynsgruppen, som hade till
uppgift att göra en översyn av utbildningen som redan från början haft allmänt knappa
förutsättningar. Utbildningen hade kommit till i hast och man hade haft ont om tid att
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dra upp riktlinjerna för hur den skulle utformas. Därtill saknades fasta lärare. Innan
Översynsgruppen hunnit lägga fram sitt betänkande genomfördes 1977 års
högskolereform. Den innebar att bibliotekarieutbildningen som tidigare varit en icke-
akademisk utbildning överfördes till högskolesektorn (ibid.).

 2.2 Högskolereformerna 1977 och 1993
Bibliotekarieutbildningen har förändrats genomgripande ett flertal gånger sedan den kom
till i början av 1900-talet. Under 70-, 80- och 90-talet påverkades utbildningen främst av
högskolereformerna 1977 och 1993, som båda verkade för att utbildningar generellt sett
skulle bli mer vetenskapliga.

Våren 1975 fattade riksdagen beslut om en omfattande reformering av
högskoleutbildningen. En av huvuduppgifterna var att öka högskoleutbildningens
tillgänglighet. En annan var att bredda och differentiera högskolans utbildningsutbud.
Utbildningens organisation skulle också demokratiseras och rekryteringen av studenter
bli mer allsidig. Med 1975 års riksdagsbeslut om högskolans reformering infördes ett
nytt högskolebegrepp. Högskolan blev ett samlingsbegrepp för all eftergymnasial
utbildning och tillhörande forskning. Med detta beslut kom flera före detta
yrkesutbildningar att ingå i högskoleutbildningen. Vid riksdagsbeslutet framhölls att
högskoleutbildningen skulle vila på en vetenskaplig grund. All högskoleutbildning skulle
skapa självständighet gentemot de värderingar som de studerande skulle möta under sin
utbildning och så småningom yrkesliv (Krav på en högskolemässig grundutbildning,
2003).

I samband med detta riksdagsbeslut framkom också behovet av en högskolelag och 1977
ställde sig riksdag och regering sig bakom förslaget. Den inledande delen avsåg
högskolans uppgifter:

Enligt § 2 skulle högskolans utbildning bygga på vetenskaplig grund. De
studerande skulle under utbildningen förvärva kunskaper och färdigheter
samt utveckla sin förmåga att kritiskt bedöma.
Enligt § 5 skulle högskolans verksamhet anordnas så att ett samband
mellan utbildningen och forskningen främjas (Krav på en
högskolemässig grundutbildning, 2003).

Våren 1992 föreslog regeringen att högskolans grundutbildning skulle reformeras. Man
ville skärpa kvalitetskraven på forskning och utbildning då den internationella
konkurrensen tilltagit. Lärosätena skulle ges bättre förutsättningar för att möta dessa
utmaningar genom en större frihet från statligt inflytande. Det var också viktigt för
Sveriges utveckling att öka antalet högskoleutbildade och höja kvaliteten på utbildning
och forskning. Kreativ konkurrens mellan universitet och högskolor betonades också. De
nya riktlinjerna medförde många förändringar för högskolesektorn. Den tidigare
enhetligheten skulle luckras upp. Det som inte var direkt reglerat i högskolelagen eller
högskoleförordningen skulle vara fritt för högskolorna att organisera efter egna beslut
(Krav på en högskolemässig grundutbildning, 2003).
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I och med reformen infördes även en ny högskolelag som trädde i kraft 1993:

Av lagens 1 kapitel § 2 framgår att all högskoleutbildning ska vila på
vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet.
Av lagens 1 kapitel § 3 framgår att högskolans verksamhet ska bedrivas
så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.
Enligt lagens 1 kapitel § 9 ska högskoleutbildningen utveckla
studenternas förmåga till självständig och kritisk bedömning.
Utbildningen skall också ge studenten förmåga att självständigt lösa
problem, att följa kunskapsutvecklingen och at t  delta i
informationsbyte på vetenskaplig nivå (Krav på en högskolemässig
grundutbildning, 2003).

Högskolereformerna har påverkat bibliotekarieutbildningen på en rad olika sätt.
Utbildningen har efter högskolereformerna blivit en akademisk magisterutbildning med
ett eget teoretiskt ämne och forskning. Vi återkommer i mera detalj till hur utbildningen
sett ut vid olika tidpunkter från 1972 till 1993 i kapitel 4.

 2.3 Biblioteken och bibliotekarien i informationssamhället
Informationsexplosionen har inneburit stora förändringar på biblioteken och för
bibliotekarierna i deras sätt att arbeta. Med datorernas och Internets hjälp går
informationssökningen mycket fortare. Det ökade tempot samt det faktum att
användarna har tillgång till datorer, både på och utanför biblioteket, ställer nya och högre
krav på bibliotekariernas kompetens och service.

Förr var biblioteket en plats där allting i informationsväg var samlat. Biblioteket är
numera åtkomligt även från andra platser, vilket innebär att användaren inte längre
behöver ta sig till biblioteket för att uträtta biblioteksärenden. Denna nya situation har
också kommit att innebära konkurrens från andra yrkesgrupper, exempelvis
datatekniker, som i vissa fall behärskar bibliotekariernas kunskapsområden bättre än
bibliotekarierna gör.

Vilka konsekvenser den teknologiska utvecklingen kan få för bibliotekarierna har flera
forskare uttalat sig om. B & I-forskarna Konn och Roberts anser att de teknologiska
framstegen och vad de innebär för information i sociala och ekonomiska aspekter
påverkar bibliotekariekåren mer än andra yrkesgrupper (Konn och Roberts, 1991). Ari
Haasio, f d chefredaktör på kulturtidskriften Kirjastolethi, understryker förändringarna i
bibliotekariens yrkesidentitet. Den traditionella rollen som innebär att bibliotekariens
mest kvalificerade arbetsuppgifter består i att katalogisera och tipsa om skönlitteratur
försvinner och informationsförvaltningen får en allt viktigare roll. Den nya förvaltningen
ställer bibliotekarien inför nya utmaningar och bibliotekarierna måste lära sig den
tekniska aspekten av informationshanteringen (Haasio, 1999). Det är tydligt att man har
gett informationsteknologin stor betydelse och många ser den också som en väg bort från
en otydlig yrkesroll.

Lillemor Widegren, f d lektor vid högskolan i Borås, är en av dem som ser
informationsteknologin som en räddare bort från den osäkra bibliotekarierollen (Widgren,
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1991). Även Barbro Thomas som är ansvarig för biblioteksfrågor vid Statens kulturråd,
beskriver tron på att ”apparaterna” ska höja yrkets status (Thomas, 1991). Det som kan
förväntas höja yrkets status och kvalificera utbildningen, menar Romulo Enmark, tidigare
prorektor för bibliotekshögskolan i Borås, är datorisering samt en problematiserad och
intellektualiserad utbildning och en ökad vetenskaplighet inom B & I-forskningen
(Enmark, 1991).

I takt med informationssamhällets framväxt och informationsexplosionen har en
diskussion kring yrkets status också tagit fart inom yrkeskåren. Det finns en strävan
mot högre status för yrket och i debatten förekommer också professionsaspirationer.
Diskussionen tycks dock inte ha trängt utanför de egna leden i någon större utsträckning
och det är också oklart hur utbredd diskussionen är inom kåren.

Alla är dock inte överens om att den teknologiska utvecklingen verkligen innebär en
grundläggande förändring för bibliotekarierna. Harry Järv, litteraturhistoriker och f d
förstebibliotekarie på Kungliga biblioteket, är en av dem som inte tillskriver den nya
tekniken mer än att den har förändrat bibliotekariens redskap. Enligt Järv har däremot
inte själva yrkesrollen inte förändrats på 4 500 år. Det är Järvs uppfattning att endast de
yttre inslagen i arbetet har förändrats, från handskrifter till tryck och breddningen av det
vetenskapliga mönstret, men uppgiften är och har hela tiden varit att tillhandahålla och
tillgängliggöra information (Järv, 1991).

Biblioteksvärlden har tagit den nya teknologin till sitt hjärta. Man har haft och har även
nu stora förväntningar på vad informationsteknologin ska göra för yrket och dess status.
Möjligtvis har Järv rätt när han menar att yrkesrollen inte har förändrats mer än i fråga
om vilka verktyg man använder. De traditionella arbetsuppgifterna finns kvar i
bibliotekarieyrket. Bibliotekarierna lånar fortfarande ut böcker och tar hjälp av
uppslagsböcker i referensdisken. Man tillhandahåller och tillgängliggör fortfarande
information. Men för bibliotekarierna själva är de nya verktygen en tillgång i deras arbete
och en hjälp för att höja status och service.   

 2.4 Bibliotekariernas yrkesidentitet och bibliotekens uppgift
Bibliotekens uppgift har formulerats olika i kulturpolitiska sammanhang vid olika
tidpunkter. Bilden av bibliotekarien har ofta präglats av själva bibliotekets image som
institution. Däremot har bibliotekariens yrkesidentitet frikopplad från organisationen
diskuterats väldigt mycket mindre.

I samband med utbildningens förändring till en akademisk utbildning har
folkbibliotekarierna inom sin egen grupp ofta jämförts med sjuksköterskorna, vars
utbildning förändrats på ett likartat sätt. Exempelvis Falk och Litbo-Lindström jämför i
s in magisteruppsats ,  Den nya  bibliotekariens kompetens (2000),
sjuksköterskeutbildningens akademisering m e d  bibliotekarieutbildningens.
Sjuksköterskorna är också en grupp som på senare år högljutt kämpat för ett erkännande
i form av högre lön och därmed högre status. Historiskt påminner yrkena också om
varandra på det sättet att de har betraktats som ett kall.
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Även bibliotekarierna har inom sina egna organisationer och tidskrifter på senare år
diskuterat synen på yrket och beklagat sig över dess låga status. Det har hävdats att
bibliotekarieyrket borde betraktas som en profession. Denna diskussion och dessa
strävanden har dock inte på samma sätt som sjuksköterskornas kamp nått utanför den
egna gruppen och det är också oklart om det råder enighet kring dessa frågor i de egna
leden.

Parallellt med att utbildningen genomgått genomgripande förändringar har stora
förändringar skett på det informationstekniska området. Det finns en mängd litteratur
från 1990-talet om vilken betydelse detta kunde tänkas få för biblioteken och deras
uppgift. Att hitta färsk litteratur som behandlar vilka konsekvenser det faktiskt har fått
för t ex bibliotekariernas yrkesidentitet är svårare.

Mot bakgrund av ovanstående har vi blivit nyfikna på dagens folkbibliotekariers
yrkesidentitet och självbild. Vi hoppas med vårt arbete kunna ge ett bidrag till bilden av
dagens bibliotekariers yrkesidentitet.

2.5 Syfte och frågeställningar
Bibliotekarieutbildningen har förändrats ett flertal gånger sedan den först inrättades.
Utbildningens längd och inriktning har varierat liksom kraven för antagning av studenter.
De senaste decennierna har förändringarna av utbildningen kommit med
högskolereformerna 1977 och 1993. Efter dem har utbildningen fått en mer vetenskaplig
och mindre praktisk prägel.

Vi undrar om och i så fall hur detta påverkar de bibliotekarier som utbildat sig under
dessa år. Vilken syn har bibliotekarier från olika utbildningsgenerationer på sitt yrke?
Vilken kompetens tycker de att en bibliotekarie bör ha och vad anser de vara
kvalificerade arbetsuppgifter för en bibliotekarie? Vilket förhållande har de till
användarna?

 2.5.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som formar bibliotekariens yrkesidentitet
och vad yrkesidentiteten byggs upp av. Vi utgår från faktorerna utbildning, kompetens
och arbetsuppgifter.

2.5.2 Frågeställningar
De frågor vi utgår ifrån är:

•  På vilket sätt påverkas yrkesidentiteten av vilken utbildningsgeneration man
tillhör?

• Hur påverkas bibliotekariens yrkesidentitet av synen på den egna kompetensen?
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• Vilka kompetenser är centrala för bibliotekariens uppfattning om sig själv som
professionell yrkesutövare?

 2.5.3 Hypotes
De olika utbildningsgenerationerna skiljer sig åt i fråga om hur de ser på
bibliotekarieyrket och vilken kompetens de anser vara utmärkande för yrket. Deras
inställning präglas av den utbildning de genomgått och vad som särskilt har betonats
under utbildningen.

2.6 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa undersökningen till folkbibliotekarier. Vi valde denna avgränsning
av det skälet att tidigare undersökningar visat att det framför allt är folkbibliotekarier
som upplever att deras kompetens är osynlig och outnyttjad av såväl organisationen de
arbetar i som anslagsgivare och användare.  Exempel på sådana undersökningar är: Hans
Prins och Wilco de Giers undersökning The image of the Library and Information
Profession: How we see ourselves: an investigation (1995) för IFLA och Peter
Almeruds undersökning Biblioteken, Bibliotekarien och professionen: En rapport från
fyra nordiska länder (2000) för DIK.

Vi använder oss omväxlande av orden bibliotek och folkbibliotek när det gäller själva
institutionen och bibliotekarier och folkbibliotekarier när det gäller människorna som
arbetar där. Det vi avser är dock hela tiden folkbibliotek och folkbibliotekarier om inget
annat uttryckligen anges.

2.7 Ordförklaringar
Här ger vi ordförklaringar så att läsaren får förståelse för ordens grundbetydelser. Orden
har ofta olika betydelser i olika sammanhang. Vissa ord återkommer senare som begrepp
där vi anger den definition vi använder oss av. Vi har använt oss av
Nationalencyklopedin på nätet för alla förklaringar nedan.

Kompetens    Formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller
befattning. Jfr behörighet.

Profession    i allmänt språkbruk detsamma som yrke. I samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare
definierat som ett yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta
universitetsbaserad.

Professionalisering    Process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den
kompetens som är utmärkande för en profession. En vanlig strategi är att kombinera
yrkesverksamhet med lång högskoleutbildning och forskning. Professionalisering leder ofta till att
yrkesgruppen erhåller legitimation, vilket tillsammans med regler för utövandet av yrket innebär
monopol på yrket och därmed också möjligheter att ställa högre krav på samhälleliga belöningar.
Professionalisering som allmän tendens framträder oftast i samhällen med hög grad av
specialisering.
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Identitet    I kultur och socialantropologin: Personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande
en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation.
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3 Metodbeskrivning

Vår uppsats är baserad på en litteraturstudie som kompletteras med en kvalitativ
intervjuserie. Vi valde denna kombination eftersom vi får den teoretiska grunden i
böckerna men den teoretiska grunden måste kompletteras för att få de svar vi söker
utanför teorin.

Litteraturen vi har studerat i de olika ämnesområdena består av både primär- och
sekundärkällor. Sekundärlitteraturen består främst av tidigare forskning och rapporter
om bibliotekariens status, kompetens, image och självbild.

När det gäller tidigare forskning kring bibliotekariers självbild har IFLA:s rapport The
image of the Library and Information Profession: How we see ourselves: an
investigation (1995), Almeruds Biblioteken, Bibliotekarien och professionen: En rapport
från fyra nordiska länder (2000) och Bruijns undersökning, Status and the image of the
librarian: Report of a sample survey carried out in twelve countries (1991) haft stor
betydelse. En närmare presentation av dessa källor ger vi i kapitel 5,
Litteraturgenomgång och tidigare forskning.

Primärlitteraturen har vi valt utifrån de olika ämnen vi har betraktat som centrala för vår
undersökning, dvs litteratur om kompetens, yrkesidentitet och profession. Primär- och
sekundärlitteratur har vi hittat genom databassökningar i bl a Libris, LISA och nordiskt
B & I-index.

 3.1 Kvalitativ metod
Styrkan i den kvalitativa intervjumetoden ligger i att undersökningssituationen inte
skiljer sig så mycket från ett samtal i det vanliga livet. Denna typ av intervju innebär att
forskaren styr intervjupersonen relativt lite. Man försöker istället få intervjupersonen
själv att påverka utvecklingen av samtalet (Holme & Solvang, 1997).

I den kvalitativa intervjun använder man sig inte av ett standardiserat frågeformulär. De
synpunkter som kommer fram ska istället vara ett resultat av undersökningspersonens
egna uppfattningar. Vi valde att sammanställa en intervjumall (bilaga) med de teman
intervjuerna skulle kretsa kring. Eftersom intervjumallen var ganska omfattande hände
det bara i enstaka fall att vi behövde göra utvikningar ifrån den. Detta är en form av låg
standardisering. Vi ställer inte samma frågor till alla respondenterna men vi håller oss till
de teman vi utformat (Patel & Davidson, 1994).
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Syftet med en kvalitativ intervju är att öka informationsvärdet och få en djupare
förståelse för de fenomen man studerar. Detta innebär att urvalet inte ska ske
slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet sker efter medvetet formulerade kriterier och utifrån
den förförståelse man hade innan man påbörjade projektet (Holme & Solvang, 1997).

Vi har valt den kvalitativa intervjun för att vi inte ville att intervjupersonerna skulle
begränsas av svarsalternativ som i en enkätundersökning. Istället var vi intresserade av
bibliotekariernas eget perspektiv och den kvalitativa intervjumetoden ger då möjligheter
till ett annat djup. Vi valde därför att använda oss av en låg struktureringsgrad för att ge
intervjupersonerna en större möjlighet att utveckla sina svar (Patel & Davidson, 1994).

 3.1.1 Den begreppsligt-induktiva modellen
Den kvalitativa metoden grundar vi på den begreppsligt-induktiva modellen. Denna tar
sin utgångspunkt i verkligheten och det första steget är att avgränsa den företeelse man
vill studera. Detta innebär att man namnger, ytligt identifierar och avgränsar denna
företeelse. Vi väljer därmed att undersöka bibliotekariernas yrkesidentitet och
undersöker detta utifrån faktorer som utbildning, kompetens och arbetsuppgifter,
eftersom vi tror att det är detta som påverkar yrkesidentiteten. I nästa fas måste man
utsätta sig för företeelsen på ett sådant sätt att så många aspekter som möjligt visar sig.
Eftersom man inte kan undersöka alla exemplar, eller i vårt fall individer eller
bibliotekarier, måste man göra ett urval (Eneroth, 1994). Det innebär för vår del att vi gör
intervjuer med ett urval bibliotekarier på ett antal bibliotek.

I den begreppsligt-induktiva modellen kan litteraturstudierna liksom inhämtandet av
övrigt andrahandsmaterial komma in vid olika faser av undersökningen. Från rapporter,
undersökningar och andra teoretiska studier kan man finna förståelsedata som kan
införlivas med den egna datamassan. Sedan kan forskarens egen teoretiska synvinkel
kasta ljus över den tidigare forskningen (Eneroth, 1994). För oss har detta inneburit att
vi hela tiden har kunnat konsultera nytt material om undersökningen inte har tagit oss åt
det håll vi trott från början.

3.2 Urval
Intervjupersonerna sökte vi på stora och resursstarka bibliotek. På så vis kände vi oss
förvissade om att biblioteken ifråga besöks av alla typer av användare och att alla typer
av arbetsuppgifter förekommer på biblioteken. Eftersom våra frågor förutsatte att
bibliotekarierna utförde många typer av arbetsuppgifter valde vi ut tre av de största
folkbiblioteken i Skåneregionen.

Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån det decennium de tog sin bibliotekarieexamen.
Vi valde utbildningsgenerationerna 70-, 80- och 90-tal. Anledningen till att vi gjorde detta
urval var att vi ville undersöka om de två stora högskolereformerna som genomfördes
1977 och 1993 påverkat bibliotekariers yrkesidentitet. Reformerna har påverkat just
bibliotekarieutbildningen markant.
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Intentionen var att från varje utbildningsgeneration intervjua tre bibliotekarier på tre
olika bibliotek, sammanlagt nio bibliotekarier. Resultatet blev som det var tänkt, nio
intervjuer. Vi lyckades dock inte nå fördelningen som planerat. Anledningen var bl a att
vi var för otydliga i vår förfrågan till de olika biblioteken. Vi bad att få intervjua en
person från varje decennium. Istället skulle vi ha angett mellan vilka årtal vi ville att de
skulle vara utexaminerade. Det ledde till att vi fick en annan fördelning, med fyra
respondenter i 70-talsgenerationen, tre i 80-talsgenerationen och två i 90-
talsgenerationen.

De nio respondenterna blev lovade att inga namn skulle skrivas ut i undersökningen.
Därför kommer vi inte heller att ange vilka bibliotek intervjuerna utfördes på för att på
så sätt garantera största möjliga grad av anonymitet.

 3.2.1 Intervjuernas genomförande
Vi inledde intervjutillfället med att kort berätta vad uppsatsen skulle handla om.
Intervjumallens första frågor är allmänna till sin karaktär (se bilaga 1). Deras funktion var
dels att få intervjupersonen att slappna av och dels att ge bakgrundsinformation om
respondenterna.

Frågorna i intervjumallen är uppställda tematiskt i serier. För varje tema finns en
huvudfråga och en eller flera underfrågor. Syftet med att vissa teman är återkommande är
att fördjupa svaren. Första gången då ett tema presenteras sätts intervjupersonens tankar
igång, vilket ger resultat när temat återkommer.

Respondenterna har hela tiden fått svara fritt på intervjumallens frågor. Begrepp och
termer som förekommer i frågorna har inte förklarats för intervjupersonerna i förväg,
såvida de inte uttryckligen bett om ett förtydligande av begreppen. Denna hållning intog
vi inledningsvis för att inte påverka respondenternas svar och därefter för att
respondenternas spontana tolkning av begrepp och termer visade sig säga något om
yrkesgenerationer och yrkesidentitet. Detta återkommer vi till i vår analys.

Under själva intervjun använde vi oss av bandspelare eftersom vi då kunde koncentrera
oss på frågorna och respondentens svar. Det betydde också att vi efteråt kunde återge
intervjun på ett bättre sätt eftersom vi kunde lyssna till tonfall och ordval upprepade
gånger efteråt. Vid de flesta intervjuerna var vi med båda två. Det betydde att vi kunde
hjälpa varandra att komma vidare i intervjun eller att inskjuta nya frågor och idéer.
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning

De teoretiska aspekterna i arbetet utgår främst från teori kring tre begrepp: kompetens,
yrkesidentitet och profession. Eftersom Biblioteks- och informationsvetenskap är ett
tvärvetenskapligt ämne och forskningen ännu inte täckt in alla aspekter av ämnet är det
nödvändigt att vända sig till andra discipliner. Professionsforskning är exempelvis främst
ett sociologiskt forskningsområde, medan kompetens ofta definieras inom
organisationsteori och företagsekonomi. När det gäller yrkesidentitet har vi vänt oss till
olika arbetslivsforskare som definierar begreppet.

Det följande kapitlet inleds med ett avsnitt om hur utbildningen lagts upp före och efter
de två högskolereformerna 1977 och 1993. På så sätt får vi ett underlag när vi längre fram
intervjuar representanter för de olika utbildningsgenerationerna om vilka minnen de bär
med sig av sin utbildning och deras uppfattning om vad man lade särskild vikt vid under
utbildningen. Avsnittet blir också till hjälp vid analysen av vilken betydelse utbildningen
vid olika tidpunkter kan ha fått för respondenternas yrkesidentitet.

De tre grundläggande begreppen kompetens, yrkesidentitet och profession behandlas
därefter i var sitt avsnitt, som inleds med definitioner av begreppen. Därefter presenteras
diskussion och forskning kring fenomenet inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Det innebär en orientering om vad som tidigare skrivits om bibliotekariens olika
yrkesroller, bibliotekariens yrkesidentitet och bibliotekariens status. Kapitlet avslutas
med en presentation av en modell som visar tänkbara strategier för bibliotekarier att
bevara en expertroll i den nya informationsmiljö den informationsteknologiska
utvecklingen inneburit.

4.1 Utbildningen
Vi har tidigare berört hur bibliotekarieutbildningen genomgått stora förändringar sedan
den först inrättades och hur detta har gjort att de bibliotekarier som är yrkesverksamma i
dag kan ha ganska olika utbildningsbakgrund. I det följande går vi närmare in på hur
bibliotekarieutbildningen såg ut för de utbildningsgenerationer vi valt att undersöka. Det
rör sig därmed om utbildningen före och efter högskolereformen 1977 och utbildningen
efter högskolereformen 1993. De kursplaner vi har utgått ifrån gäller alla
bibliotekarieutbildningen i Borås.
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 4.1.1 Bibliotekarieutbildningen före 1977
På hösten 1972 startade bibliotekarieutbildningen vid högskolan i Borås. En
organisationskommitté hade ett år tidigare tillsatts och utarbetat ett förslag till
utbildningsplan. Av detta förslag framgår att bibliotekarieutbildningen organiserades som
en tvåårig utbildning. De tre första terminerna var sammanhållna för alla studenter och
innehöll två praktikperioder. Den fjärde terminen valde studenterna inriktning på
antingen folk- och skolbibliotek eller forsknings- och företagsbibliotek. Utbildningens
mål var att ge de studerande god yrkeskunskap för verksamhet vid olika typer av
bibliotek och att ge dem en teoretisk bakgrund som förberedelse för deras
yrkesverksamhet. Ämnena som ingick i utbildningen för den som valde inriktningen folk-
och skolbibliotek var:

• Allmän bibliotekskunskap
• Mediekunskap
• Litteraturorientering och bibliografi
• Samhällsorientering
• Tekniska hjälpmedel
• Mekanisering och ADB
• Litteraturorientering och bibliografi
• Psykologi
• Speciell bibliotekskunskap
• Specialarbete

Ämnet Allmän bibliotekskunskap omfattade olika bibliotekstypers målsättning, struktur
och organisation, medan ämnet Mediekunskap syftade till att ge kännedom om
framställning och hantering av de medier biblioteken tillhandahöll. Som rubriken anger
omfattade ämnet Litteraturorientering och bibliografi orientering inom bibliografiska
hjälpmedel. Ämnet Samhällsorientering handlade om bibliotekens roll i kommunal
kulturpolitik. Psykologiämnet var inriktat på personlighets- och socialpsykologi i
arbetsmiljön. Den speciella bibliotekskunskapen innebar fördjupad kunskap om den typ
av bibliotek man valt att utbilda sig till. Utöver de teoretiska ämnen inkluderade
utbildningen vid denna tid 10 veckors praktik (Organisationskommittén, 1972).

För att antas till utbildningen krävdes allmän och särskild behörighet. En rad punkter i
förslaget anger vilka krav som skulle vara uppfyllda för att studenten ska ha allmän och
särskild behörighet. Utan att gå in på alla dessa punkter ger vi några kortfattade exempel
på vad det kunde innebära att uppfylla behörighetskraven för dessa behörigheter. Allmän
behörighet kunde exempelvis innebära att man fyllde 25 år samma år som utbildningen
påbörjades eller att man hade varit yrkesverksam under minst fem år. Särskild behörighet
kunde innebära att man hade minst 80 högskolepoäng från de filosofiska fakulteterna,
men också att man varit yrkesverksam inom områden som var väsentliga för den
framtida yrkesutövningen som bibliotekarie. Samma yrkesverksamhet som grundade
allmän behörighet kunde också utgöra grund för särskild behörighet (ibid.).
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 4.1.2 Bibliotekarieutbildningen efter högskolereformen 1977
Under perioden efter högskolereformen 1977 var bibliotekarieutbildningen organiserad
som en tvåårig påbyggnadsutbildning i bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan i
Borås. Utbildningen hade två huvudinriktningar. Efter en inledande termin med
undervisning som var gemensam för alla kunde man välja att inrikta sig antingen på folk-
och skolbibliotek eller forsknings- och företagsbibliotek. Antagningskravet var två års
högskole- eller universitetsstudier i valfria ämnen. Genom ett antal valfria kurser gavs det
utrymme för viss individuell specialisering (Enmark, 1993).

Fortfarande kunde dock yrkeserfarenhet som var väsentlig för den framtida
yrkesutövningen och som innebar att man hade tillägnat sig kunskaper som motsvarade
två års högskolestudier vara tillräckligt för att den sökande skulle motsvara
antagningskraven (Eliasson, 1977). Utbildningen var yrkesinriktad och därför ställdes
inga krav på forskningsförberedande aktiviteter. Därför var det inte heller obligatoriskt
att skriva en vetenskaplig examensuppsats (Enmark, 1993).

Ämnena som ingick i utbildningen var omedelbart efter reformen desamma och beskrevs i
princip också på samma sätt i kursplanen, med undantag för psykologiämnet som då
också inkluderade gruppsykologi, kommunikationsprocesser, kundpsykologi och
låntagarundervisning. Tyngdpunkten i undervisningen låg framför allt på två ämnen,
bibliotekskunskap samt litteraturorientering och bibliografi. Ämnet bibliotekskunskap
rörde sig om bibliotek i vid bemärkelse och omfattade t ex: biblioteksväsendet i Sverige
och andra länder, bok- och bibliotekshistoria, biblioteken och deras kunder,
administration, lokaler och finansiering. Litteratur- och bibliografiämnet tog upp
referenslitteratur och skönlitteratur för barn och vuxna (Eliasson, 1977).

I början av 1980-talet har förändringarna i och med högskolereformen tagit fastare form.
Redan tidigare motsvarade bibliotekarieutbildningen 80 högskolepoäng, men kursernas
omfattning angavs i undervisningstimmar. I början av 1980-talet uttrycks kursernas
omfattning istället i poäng. Under det första läsåret ser fördelar sig poängen över
kurserna så här:

• Samhället och biblioteken 12 p
• Mediehantering och medieförmedling 12 p
• Litteraturkunskap 16 p

Under det andra utbildningsåret ligger tyngdpunkten i studierna på en kurs med rubriken
Bibliotekens samarbets- och verksamhetsformer (12 p), vars syfte är att ge en
helhetsbild av bibliotekens verksamhet i såväl ett historiskt som internationellt
perspektiv. Utöver det innehåller utbildningen:

• Administration 6 p
• Biblioteks-ADB och facklitteratur 4 p
• Utredningsmetodik och specialarbete 5 p
• Praktik 10 p
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Specialarbetet motsvarade fyra av delkursens fem poäng. Metodkursen motsvarade en
poäng. Specialarbetet skulle lämnas in skriftligt och ventileras vid ett seminarium
(Kursplan, 1981).

Vi kan alltså konstatera att specialarbetets omfattning i poäng räknat inte är så stor,
medan praktiken motsvarar hela 10 poäng. I beskrivningen av kursen sägs det inte heller
någonting om att förbereda studenterna för fortsatt forskning. Istället anges syftet med
kursen vara att ge kunskaper i planering, genomförande och redovisning av en
utredningsuppgift (Kursplan, 1981). Detta kan man tolka som att utbildningen
fortfarande är huvudsakligen praktisk till sin inriktning. Specialarbetet ska förbereda
studenterna för praktiska uppgifter i yrkeslivet snarare än forskning.

 4.1.3 Biblioteks- och informationsvetenskap vid tiden för 1993 års
högskolereform
Under flera decennier hade det rests krav på att etablera och institutionalisera biblioteks-
och informationsvetenskap i Sverige. Det rådde dock oenighet kring denna fråga. Vissa
menade att en intellektualiserande framtoning skulle stå i motsats till yrkets praktiska
karaktär. Under alla omständigheter hade det skett en satsning på att få till stånd
forskning på biblioteksområdet och därmed skapa en ny universitetsdisciplin. Flera
framgångsrika forskningscentra har på så vis vuxit upp i landet, t ex Inforsk vid Umeå
universitet, Liblab vid Linköpings universitet och professuren i bok- och
bibliotekshistoria vid Lunds universitet. På så sätt skapades förutsättningar för en
institutionalisering av ämnet. Så småningom inrättades också en professur i biblioteks-
och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet för att på så sätt ge
Bibliotekshögskolan i Borås en forskningsanknytning. Den som hade fullgjort
grundutbildningen vid Bibliotekshögskolan i Borås gavs därmed möjlighet till
forskarutbildning i Göteborg (Enmark, 1993).

 4.1.4 1993 års högskolereform
Reformen 1993 var ett försök till ett systemskifte inom den högre utbildningen. En av
förändringarna var att universiteten och högskolorna gavs större frihet när det gällde
utbud och profilering av sina utbildningar. En annan väsentlig förändring var att
linjesystemet bröts upp. Detta innebar i stort sett att alla yrkesexamensutbildningar,
utom de som krävde legitimation, skulle omvandlas till kandidat- eller
magisterutbildningar. Akademisering och forskningskompetens betonades särskilt
(Enmark, 1993).

 4.1.5 Bibliotekarieutbildningen efter högskolereformen 1993
Efter reformen 1993 utformades bibliotekarieutbildningen vid BHS på följande vis.
Grundutbildningen som omfattade 40 poäng delas in i tre block:

• Biblioteken och samhället ( 6 p)
• Informationsåtervinning (20 p)
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• Människan och biblioteken (14 p)
(Enmark, 1993)

Avsikten med blocket Biblioteket och samhället är att ge kunskap om bibliotek och
informationsenheters betydelse i ett samhälleligt perspektiv. I grova drag innebär det
studier kring olika typer av bibliotek och informationsenheter mot en idéhistorisk
bakgrund. Kursen behandlar dessutom hur bibliotek och informationsenheter samverkar
med andra system såsom det litterära systemet, utbildningssystemet och
informationsmarknaden. I kursen ges också begrepp som yrkeskultur och yrkesidentitet
särskilt utrymme (ibid.).

Informationsåtervinningsblocket syftar till at ge teoretiska och praktiska kunskaper om
organisering och återvinning av information. Här ingår grundläggande kunskaper om
katalogers uppbyggnad och användning, klassificering, katalogisering, formatering och
databaskonstruktion. I kursen ingår också studier om referenskällor och referensverk
samt referensarbetets allmänna förutsättningar. Dessutom behandlar kursen
möjligheterna att utnyttja globala informationssystem (ibid.).

Blocket Människan och biblioteken avser att ge grundläggande kunskaper om olika
gruppers förhållande till kunskap, information, bildning och kultur samt metoder och
tekniker för att underlätta människors förhållande till bibliotek och det utbud av
information biblioteken erbjuder (ibid.).

Efter avslutad grundutbildning kan studenten avlägga kandidat eller magisterexamen i
biblioteks- och informationsvetenskap och läser då ytterligare 40 poäng, uppdelade i
fyra block. För kandidatexamen krävs en uppsats på 10 poäng som kan byggas på med
ytterligare 10 poäng för magisterexamen:

• Metodkurs (3 p)
• Organisation och bestånd (7 p)
• Valfria kurser (5+5 p)
• Examensarbete 10 p eller 20 p
(Enmark, 1993)

 4.1.6 Sammanfattning
Före 1977 var, som vi kan se, bibliotekarieutbildningen en tvåårig yrkesutbildning. Den
kunde, men behövde inte vara, en påbyggnadsutbildning. Antagningskraven var sådana
att en ålder av 25 år eller relevant yrkeserfarenhet på minst fem år jämställdes med 80
högskolepoäng. Den som antogs till utbildningen kunde därmed ha någon akademisk
skolning, men det behövde inte nödvändigtvis vara så. Detta kan vara ett tecken på att de
som planerade utbildningen ansåg att praktiska färdigheter hos en bibliotekarie var
viktigare än akademisk kunskap. Om man ser till innehållet i de ämnen man undervisade i
på utbildningen är inriktningen också företrädesvis praktisk med inriktning på den
interna organisationen. Mediekunskapen behandlade framställning och hantering av
medier, vilket är ett exempel på en beskrivning som känns mycket praktisk och handfast.
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Pyskologiämnet tog upp samarbete i arbetsmiljön. Under den här perioden ingick också
tio veckors praktik i utbildningen vilket motsvarar tio poäng eller en halv termins arbete.

Efter högskolereformen 1977 har utbildningen blivit en påbyggnadsutbildning. Kravet på
80 högskolepoäng för att vara behörig till utbildningen betonas mer, men fortfarande kan
yrkeserfarenhet som anses relevant för det framtida arbetet som bibliotekarie träda i
stället för formell utbildning (Eliasson, 1977). När det gäller antagningskraven till
utbildningen innebär högskolereformen 1977 inga dramatiska förändringar. Omedelbart
efter reformen ser också ämnena ut att vara desamma som tidigare, liksom innehållet.
Psykologiämnet beskrivs något utförligare och man nämner nu också uttryckligen t ex
kundpsykologi och kommunikationsprocesser i kursplanen. Organisationskommittén
som utarbetade förslaget till bibliotekarieutbildningen före 1977 års högskolereform hade
mycket kort tid på sig att formulera sitt förslag och tiden mellan deras förslag och
utbildningsstart var mycket knapp (Ducander, 1999). Det är inte omöjligt att
utbildningen när den väl var igång innehöll mer än vad organisationskommittén hunnit få
på pränt.

Den stora förändringen efter högskolereformen 1993 är att bibliotekarieutbildningen nu
organiseras som en grundutbildning på 40 poäng i ett första steg. Därefter kan kandidat-
eller magisterexamen avläggas, vilket innebär ytterligare 30 respektive 40 poäng och som
inkluderar ett examensarbete på C- eller D-nivå. Det finns också möjlighet till fortsatta
studier därefter. För en komplett magisterexamen måste utbildningen kompletteras med
80 poäng i andra ämnen än biblioteks- och informationsvetenskap.

Utbildningen är fortfarande två år och kan alltjämt betraktas som en
påbyggnadsutbildning. Förändringen ligger i att utbildningen nu har fått akademiska
nivåer på ett annat sätt än tidigare. Det som tidigare kallades specialarbete och omfattade
fem poäng har nu blivit en examensuppsats på 10 eller 20 poäng. Specialarbetet beskrivs
i tidigare kursplaner som en förberedelse för att göra utredningar i yrkeslivet, medan
uppsatsarbetet ses som en förberedelse för högre studier och forskning. Det förekommer
inte längre någon praktik i utbildningen.

En kursplan är ett försök att kortfattat och koncentrerat beskriva en utbildning. Att
något inte beskrivs i kursplanen är inte desamma som att det inte förekommer.  Det som
har fått ett större utrymme i den nya utbildningen är undervisning kring användarnas
förhållande till biblioteket och dess tjänster. Det block som i den nya utbildningen kallas
Människan och biblioteken har som mål att ge kunskaper om olika gruppers förhållande
till kunskap, information, bildning och kultur. Dessutom står det i kursplanen att
undervisningen ska ge metoder och tekniker för att underlätta människors förhållande till
bibliotek och det utbud av information biblioteken erbjuder. Det kan tyda på en från
utbildningshåll förändrad syn på bibliotekarieyrket och dess innehåll. Det ser åtminstone
på papperet ut som om man rör sig i en riktning mot att betrakta bibliotekarien något
mer som en problemlösare och lite mindre som en kunskapsorganisatör eller
administratör. Praktiken som tidigare var ett viktigt inslag i utbildningen är numera
borttaget. I de tidigare kursplanerna uppehåller man sig förhållandevis mer vid olika
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moment som rör sig om kunskapsorganisation och informationsåtervinning, liksom vid
sådant som behandlar bibliotekens plats i den kommunala organisationen. Dessa inslag
finns fortfarande med i den nya utbildningen, men framstår som mindre framträdande när
inslagen om människors förhållande till biblioteken och dess tjänster utvecklats och fått
större utrymme.

4.2 Kompetens
Följande avsnitt kretsar kring begreppet kompetens. Avsnittet inleds med en
sammanställning av olika författares definition och syn på begreppet kompetens i vid
bemärkelse. Därefter går vi in på begreppets innebörd i anslutning till bibliotekarieyrket
och vad olika författare, forskare och företrädare för bibliotekarieyrket menar
kännetecknar just bibliotekariekompetens.

 4.2.1 Vad är kompetens?
Kompetens står alltid i relation till något annat. När en uppgift löses visas kompetens.
Kompetens är i mångt och mycket individens yrkeskunnande. Det finns inte en sorts
kompetens, den skiftar efter kontext. Bland annat bibliotekarier har problemet att
definiera det egna arbetet. Det är svårt för allmänheten att få en korrekt bild av
bibliotekariens kompetens eftersom merparten av det arbete som utförs inför
användarnas ögon är rutinmässiga uppgifter, menar Agert & Tegström i sin
magisteruppsats Kompetens som lockbete (1999).

Björn Axelsson, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm,
definierar kompetens i sin bok Kompetens för konkurrenskraft som:

… När individen har förmåga att rationellt lösa uppgifter och möta yttre krav i en specifik (aktuell
eller framtida) situation. Kompetens är en kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation
(Axelsson s 19, 1997).

Kompetensutveckling definierar Axelsson som: ”Olika system av åtgärder för att höja en
medarbetares, en grupps eller ett företags kompetens inom ett visst område” (Axelsson s
20, 1997).

Magnus Anttila är verksamhets- och kompetenskonsult. Han talar om olika sorters
kompetens: formell och funktionell kompetens. Den formella kompetensen är den
mätbara kunskapen t ex olika utbildningar. Den funktionella kompetensen kan vara
erfarenheter som vinns utifrån genom att man ställs inför nya problem och denna
osynliga kompetens är svår att mäta (Anttila, 2001).

Annika Åkerberg, ekonomie licentiat, talar i sin avhandling Kompetens och strategier i
professionella organisationer (1989) om att en förhöjd kompetens ger
konkurrensförmåga. I professionella organisationer kan man se det mänskliga
yrkeskunnandet som företagets centrala kapital.
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Även Åkerberg anser att det finns två olika sorters kompetens, den teoretiska
kunskapen: böcker, föreläsningar, radio, tv och erfarenheter och den praktiska
kunskapen som är den teoretiska kunskapen tillämpad i olika situationer (Åkerberg,
1989). Denna uppdelning påminner om Anttilas formella och funktionella kompetens.

Falk och Litbo-Lindström påpekar i sin magisteruppsats om Den nya bibliotekariens
kompetens (2000) att kompetens har blivit ett modeord. Vidare menar de att det inte
hindrar att det bakom modeordet finns ett djupare behov av att förstå problem som
hänger samman med kunskap och samhällsutveckling. De menar att i den professionella
kompetensen flätas det in moral, attityder och motivation som man inte självklart får
från utbildningen.

Vi väljer att ansluta oss till Björn Axelssons definition om att individens förmåga att
rationellt lösa uppgifter och möta yttre krav i en specifik situation. Att kompetens är en
kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation. Vi kommer även att använda
oss av Magnus Anttilas idéer om funktionell och formell kunskap. Om detta återkommer
vi senare till i analysen.

 4.2.2 Bibliotekariekompetens
Det finns ingen entydig och allmänt accepterad definition av bibliotekariens kompetens.
Enligt en del författare är detta bakgrunden till en svag och otydlig yrkesroll. Kathy
Dempsey, redaktör för tidskriften Computers in Libraries, jämför den osynliga
bibliotekarien med Frodo i Sagan om ringen, en jämförelse vilken kanske inte kan
betraktas som vetenskaplig men förtydligar bibliotekariens problem. Det kan vara skönt
att inte synas men osynligheten kan förvärra situationen. Dempsey menar att
oförståelsen för bibliotekarieyrket är fundamental och pekar på att det saknas respekt,
uppskattning och värde (Dempsey, 2002). I följande avsnitt behandlas olika författares
och debattörers syn på bibliotekariens kompetens.

Enligt Degrells magisteruppsats, Business as usual (2003) hävdar Romulo Enmark att
folkbibliotekarierna har svårt att hitta en egen identitet eftersom det inte finns några klara
och bestämda riktlinjer för vad som är bibliotekariens arbetsuppgifter (Degrell, 2003).

Ann Irving, senior lecturer på Departement of Information and Library studies vid
Loughborough University of Technology, anser i Marketing the information profession
to the information society (1992) att bibliotekariekåren är dålig på att förklara både sitt
värde och sin funktion. Hon menar att yrkeskåren är splittrad och saknar en gemensam
utgångspunkt för utveckling.

Anders Burius, förstebibliotekarie på Kungliga biblioteket, menar att bibliotekariens
yrkesroll och kompetens sällan diskuteras. Förekommer det en debatt handlar den om ett
slags negativ identifiering av rollen. Under lönerörelser eller hot mot om längre
arbetstider visar man vad som inte är ens uppgifter. Eller så talar man mer allmänt om
arbetets kvalificerade karaktär. Burius tror att det finns ett ointresse från
bibliotekariernas sida att definiera yrkesrollen. Bibliotekarier talar hellre om vilka
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uppgifter man inte tycker att man ska syssla med, snarare än vilka arbetsuppgifter man
bör ha. När det gäller yrkets låga status pekar han på den låga lönen samt svårigheten att
få allmänhet och myndigheter att förstå att bibliotekarier är annat än bokstämplare och
kontorister (Burius, 1991).

Konn & Roberts å sin sida menar att problemet kan ligga i att bibliotekarierna definieras
av sin arbetsplats, huset de arbetar i, snarare än av sin kompetens (Konn & Roberts,
1991). Detta återkommer vi till i avsnittet om profession.

Att det är svårt att entydigt beskriva och definiera vad bibliotekariekompetens egentligen
är visar också en studie av Agert och Tegström (1999). Deras magisteruppsats handlar
om att marknadsföra bibliotekariers kompetens gentemot lokala politiker. För att
effektivt kunna göra detta behöver man naturligtvis till att börja med definiera vad
kompetensen består av, men detta visar sig vara besvärligt. Någon allmänt vedertagen
definition av bibliotekariers kompetens har inte formulerats. Bibliotekschefer som
intervjuats i studien hade välkomnat en kompetensbeskrivning, eftersom det skulle
underlätta t ex vid löneförhandlingar, men själva har de ingen given formulering. Inte
heller hos organisationer som på olika sätt representerar bibliotekarierna finns en
gemensam beskrivning av bibliotekariekompetens att hämta.

Istället listar Agert och Tegström ett antal punkter, som samlats in från olika
organisationer som de kallar centrala företrädare. Företrädarna är representanter för DIK,
SKTF, BF, SAB, SAB:s PR-kommitté, BIVIL, BHS, Bibliotekarforbundet i Norge och
ett bibliotek i Finland. De delar i kompetensen som dessa nämner är:

• Etiskt förhållningssätt, inga vinklingar på informationen
• Intervjukompetens
• Kvalitetskrav på information
• Källkritik
• Pedagogisk kompetens
• Samla in information
• Systematisera/organisera information
• Söka information
• Tillgängliggöra/tillhandahålla information
• Värdera information

(Agert & Tegström, 1999).

Carina Eskelin, som är ledamot i Bibliotekarieförbundets styrelse, ställer i DIK-forum
frågan hur man ska definiera bibliotekariens kompetens. Hon presenterar därefter ett
utkast till definition som lyder:

Grunden i bibliotekariens kompetens är förmågan att identifiera eller välja ut, samla, kvalitetsvärdera
och strukturera medier och information på ett systematiskt sätt, så att materialet lätt kan återfinnas. I
kompetensen ingår också goda kunskaper i informationssökning samt insikter om olika
informationskällors relevans och karaktär. Bibliotekarien måste alltså ha förmåga att snabbt återfinna
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efterfrågat material och att veta vilken informationskälla som är bäst till vilken fråga (Eskelin s. 20,
2002).

Denna grundkompetens kompletteras av pedagogiskt och tekniskt kunnande, etisk
medvetenhet och litteraturkännedom (Eskelin, 2002).

 4.2.3 Sammanfattning
Vi har av egna erfarenheter som från början väckte vårt intresse för att skriva en uppsats
om bibliotekariers yrkesidentitet förstått att bilden utifrån av bibliotekarien och dennas
kompetens är otydlig. Därför började vi med att ställa oss frågan vad kompetens
egentligen är och därefter vilken kompetens som utmärker en bibliotekarie.

Kompetens definieras då t ex som förmågan att rationellt lösa uppgifter och möta yttre
krav i en specifik situation (Axelsson, 1997). Det innebär med den definitionen helt
enkelt att man i relation till andra människor demonstrerar att man kan sitt arbete när
man ställs inför olika uppgifter. Magnus Anttila (2001) delar upp begreppet i formell
och funktionell kompetens och sätter därmed ord på vad de flesta intuitivt vet, nämligen
att utbildning som sådan inte räcker för att beskriva begreppet kompetens. Allt eftersom
man arbetar inom ett område fylls den formella kunskapen på med erfarenheter som
berikar och utvecklar den formella kunskapen och får den enskilda personen att utföra
sitt arbete ännu bättre.

När det gäller bibliotekariernas specifika yrkeskompetens visar det sig finnas problem.
Ingen har slutgiltigt slagit fast en definition som alla godtar. Det finns ingen entydig och
inom gruppen allmänt accepterad beskrivning av vad bibliotekariekompetens är.
Dempsey (2002), Degrell (2003) och Irving (1992) är alla inne på detta spår.
Kompetensen har inte definierats och därför är bibliotekarien osynlig och har svårt att
göra sig gällande. Irving och Burius (1991) talar båda också om bristen på konsensus
inom yrkeskåren. Irving pekar på att det saknas gemensamma utgångspunkter för
gruppen och Burius uttrycker det som att bibliotekarierna definierar sin kompetens
negativt, dvs bara poängterar vad som inte ingår i arbetsuppgifterna, och menar
dessutom att det saknas intresse för frågan. Här ser vi början till en förklaring på
uppfattningen om bibliotekariernas svaga yrkesroll. Inom den egna gruppen saknas
samförstånd och tydliga riktlinjer och kanske dessutom intresse för frågan, vilket
naturligtvis måste försvåra yrkesgruppens marknadsföring av sig själv gentemot
omvärlden.

Konn & Roberts (1991) diskuterar i något andra termer och menar att bibliotekarierna
definieras av sin arbetsplats snarare än av sin egen kompetens. Detta stämmer väl
överens med de andra författarnas resonemang. Om yrkesgruppen inte har definierat sin
kompetens och gjort den tydlig gentemot omvärlden, så är i alla fall själva arbetsplatsen
konkret. De flesta människor vet vad ett bibliotek är och känner förmodligen till var
närmsta bibliotek ligger, även om de inte besöker det eller utnyttjar de tjänster
biblioteket tillhandahåller.
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Några försök har trots allt gjorts att undersöka och beskriva bibliotekariekompetensen. I
Agert och Tegströms (1999) magisteruppsats listas ett antal punkter som författarna
samlat in från organisationer med anknytning till yrkeskåren. Flera av dessa punkter
återkommer sedan i en senare och mera koncentrerad definition av
bibliotekariekompetensen av Eskelin (2002). Så kanske finns det trots allt vissa
kärnkompetenser som bibliotekarierna och deras representanter skulle kunna enas om
utgör bibliotekariekompetensen. Men fortfarande återstår uppgiften att slå fast en sådan
definition inom gruppen för att därefter göra den tydlig också för omvärlden.

4.3 Yrkesidentitet
Det närmast följande avsnittet kretsar kring begreppet yrkesidentitet, dvs hur den
skapas i relation till och interaktion med andra och vilka konsekvenser den får för t ex en
persons status. Vi behandlar därefter bibliotekariens yrkesidentitet och (eftersom
yrkesidentiteten utvecklas i samspel med andra) de olika bibliotekarieroller som
diskuteras i litteraturen.

 4.3.1 Vad är yrkesidentitet?
Ett vanligt sätt att beskriva människors sociala identitetsskapande är enligt Monika
Lindgren, Associate Professor vid Handelshögskolan i Stockholm, att hänvisa till en
identifiering med yrket. Genom tiderna har yrket inte bara inneburit en viss uppsättning
arbetsuppgifter utan även haft konsekvenser för individens sociala status, ekonomiska
situation, relation till andra människor i samhället, möjlighet att utöva makt etc. Inom en
del yrkesgrupper har man tagit fasta på detta på så sätt att man medvetet drivit en
inbördes kollektivisering och standardisering, i syfte att stärka den egna yrkesidentiteten
(Lindgren et al, 2001).

Individens identitet är till stor del en social identitet, skapad och upprätthållen i
interaktion med andra individer. Socialt identitetsskapande handlar normalt om
människors känsla av tillhörighet till ett visst kollektiv som t ex en viss politisk
gruppering, en viss profession, samhällsklass, folkgrupp eller kön. Den sociala
identiteten kan beskrivas som att man identifierar sig med andra, placerar sig i ett fack
och därigenom på en arbetsplats finner en gruppidentitet som kan vara baserad på kön
eller yrkesgrupp (ibid.).

Inom en organiserad social enhet skapas en uppsättning specifika föreställningar, sociala
konstruktioner. Man skapar en verklighet i den sociala interaktionen och den kultur som
individen ingår i formar på så sätt tankemönster, normer och beteenden. När man som ny
medarbetare närmar sig en organisation handlar det om att lära sig vilka normer som gäller
och att respektera den befintliga kulturen (ibid.).

Olof Sundin, universitetslektor vid BHS, definierar yrkesidentitet i sin avhandling
Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till
fackinformation vid arbetsplatsen (2003) som:
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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 s 43, 2003).

Med begreppet yrkesidentiteter kan sålunda enskilda individer relateras till de
gemenskaper de verkar i. Yrkesidentitetens normer och värderingar kommer till uttryck i
individernas handlande och hur de motiverar detta i yrkeslivet. Yrkesidentitet är bara ett
slags identitet som människor har. Yrkesgrupper och därmed yrkesidentitet klassificeras
ofta efter genus där vissa betraktas som kvinnliga och andra manliga (Sundin, 2003).

Goffman, professor i antropologi och sociologi, menar att samhället är organiserat efter
en princip att varje individ som besitter vissa sociala egenskaper har en moralisk rätt att
vänta sig ett andra ska värdera och behandla honom på ett tillbörligt sätt. Ibland kommer
traditionsinslagen i individens roll att leda till att han åstadkommer ett verkningsfullt
intryck utan att han kanske är inställd på det (Goffman, 1988).

Goffman talar vidare om att de som arbetar inom serviceyrken är beroende av den
förmåga de har att gripa och behålla initiativet i servicerelationen (ibid.).

Sundins definition av yrkesidentitet är i stort sett essensen av vad Lindgren et al och
Goffman talar om. Vi kommer därför att stödja oss på Sundins definition men även
Lindgren et al där Sundin kommer till korta. Goffmans syn på serviceyrket är också
central, vilket vi återkommer till i analysen.

4.3.2 Bibliotekariens yrkesidentitet
Av resonemangen ovan kring yrkesidentitet står det klart att denna uppstår i social
interaktion, både med andra personer inom gruppen och med människor utanför. Därmed
blir bibliotekariens förhållande till användarna intressant om man vill studera
bibliotekariens yrkesidentitet. I det följande avsnittet strävar vi därför efter att
sammanfatta hur bibliotekariens yrkesroll har sett ut under senare delen av 1900-talet
och vilken betydelse olika författare menar att den nya informationsteknologin kan ha
för yrkesrollen.

Under slutet av 1980-talet och början av 90-talet stod bibliotekariens yrkesidentitet i
fokus för många konferenser och diskussioner i biblioteksvärlden. Den troliga
anledningen till detta torde vara att man under denna tid på allvar inser att den nya
tekniken har kommit för att stanna och för att förändra. Två exempel på detta är den
nordiska konferensen för bibliotekariestudenter som hölls i Oslo 1988 och den konferens
som ligger till underlag för boken Bibliotekarieyrket – tradition och förändring (1988).

Under den nordiska konferensen för bibliotekariestudenter (1988) var temat
”bibliotekariens yrkesidentitet”. Man diskuterade hur de olika ländernas utbildningar såg
ut, yrkets status, hur myterna kring yrket såg ut och hur man skulle ställa sig till det. De
olika inriktningar man skulle ta ställning till var information eller kultur. Man kom under
konferensen fram till att bibliotekariens roll var viktig både som kulturförmedlare och
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som informationsförmedlare (Nordisk konferens, 1988). Värdet av denna källa är förstås
något begränsat men den ger ändå en fingervisning om tendenserna i tiden.

Bowden, honorary professor på Thames Valley University m m, hänvisar till artikel 19 i
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna när det gäller bibliotekariernas uppgift.
Artikeln lyder:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold
opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any
media regardless of frontiers (FN, declaration XIX genom Bowden, 1999).

Med utgångspunkt från denna artikel menar Bowden att det blir bibliotekariens ansvar
att dels värna om yttrandefriheten och dels säkra människors tillgång till information.
Tack vare den informationstekniska utvecklingen och genom att stödja sig på FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna kan bibliotekarierna hävda sitt värde utåt
genom att tillsammans med andra yrkesgrupper, t ex journalister och författare, ta ansvar
för människors rätt att yttra sig fritt och ha fri tillgång till information (Bowden, 1999).

Romulo Enmarks bidrag i boken Bibliotekarieyrket – tradition och förändring (1988)
diskuterar bibliotekariens yrkesidentitet utifrån projektet ”Bibliotekarier – yrkesidentitet
och yrkeskultur”. Enmark utgår från de föreställningar som finns om bibliotekariens
självkänsla. Enmark menar att antagandet att bibliotekarien har en svag yrkesidentitet
delvis är fel. Denna pessimistiska inställning är baserad på att ansvariga myndigheter och
därmed arbetsgivare anses ha ett svalt intresse för bibliotek och bibliotekarier.
Bibliotekarierna har sämre anställningsvillkor och visar bristande framåtanda och
initiativtagande jämfört med andra akademiska grupper, exempelvis lärare. Svårigheten
att precisera yrkets kunskapsbas antas också vara en central orsak till bibliotekariens
svaga yrkesidentitet. Antagandet förefaller dock vara allt mer frekvent ju längre man tar
sig från biblioteksgolvet (Enmark, 1991).

Enmark hänvisar till projektet ”Bibliotekarier – yrkesidentitet och yrkeskultur”. De
flesta informanterna i undersökningen delar inte den pessimistiska synen, utan ger
istället uttryck för stolthet och självmedvetande. Missnöjet riktar sig snarare mot lön än
status. Datoriseringen betraktas t ex vare sig som en fara eller tillgång när det gäller den
egna identiteten (ibid.).

Enmark menar att faktorer som rör yrkesidentitet: datorisering, informationsförsörjning,
förbättrad utbildning och ökad vetenskaplighet visserligen är av central betydelse. Men
man får inte glömma bort att dessa faktorer har sina begränsningar och förutsättningar
(ibid.).

Marie Söderberg gör i sin kandidatuppsats, Den enhetliga eller splittrade yrkesident-
iteten? – en studie av bibliotekariens yrkesroller (1998), en översikt av yrkets
mångsidiga karaktär. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den mångfacetterade
biblioteksverksamheten påverkar bibliotekariens yrkesidentitet och image (Söderberg,
1998).
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Söderberg menar att det finns en problematik i att man inte kan definiera bibliotekens
verksamhet och det är också svårt att få en enhetlig definition av ämnet Biblioteks- och
informationsvetenskap. Det är även svårt för bibliotekarien att definiera en gemensam
kärna för yrket. Vissa, som Harry Järv, ser yrkesidentiteten som enhetlig men att
verktygen skiftar. Andra, företrädesvis folkbibliotekarier, ser yrkesidentiteten som
sammansatt och bestående av olika yrkesroller (ibid.).

Det finns en inre och en yttre syn på yrkesidentiteten. De yrkesverksamma är ofta
stolta och engagerade i sitt bibliotekariearbete medan de ansvariga aktörerna i
biblioteksvärlden antar att bibliotekariernas identitet är otydlig och förvirrad (ibid.).

En av bibliotekariens viktigaste uppgifter har varit rollen att värna om demokratin. Det
handlar inte enbart om kultur- och folkbildarförmedlingen utan även om ideologi. En
ideologi som är kultur- och bildningsinriktad och som satsar på de svaga grupperna i
samhället. Informationssamhället har bidragit till den största förändringen av
bibliotekariernas yrkesidentitet på senare år. Det finns en oro att den förändringen leder
till att kulturdelen kommer att få stryka på foten (ibid.).

 4.3.3 Bibliotekariens yrkesroll
I det följande avsnittet strävar vi efter att sammanfatta hur bibliotekariens yrkesroll
tidigare har sett ut och vilken betydelse olika författare menar att den nya
informationsteknologin kan ha för yrkesrollen. När det gäller bibliotekariens yrkesroll
kan ordet folkbildning sägas vara ett nyckelord, även om innehållet i folkbildaruppgiften
blir ett annat i en ny tid och en ny informationsmiljö. Det råder ingen tvekan om att den
informationstekniska utvecklingen har inneburit stora förändringar för bibliotekarieyrket
och den vanligaste uppfattningen är att denna utveckling innebär en möjlighet till högre
status och en tydligare yrkesroll. Någon ser den dock som ett hot.

 4.3.4 Bibliotekarien som kulturförmedlare och folkbildare
I magisteruppsatsen Quo vadis bibliotekarie? (1999) som behandlar bibliotekarierollen
menar Ducander att det är svårt att beskriva yrkesrollen. Världsbilden för bibliotekarier
har förändrats mycket i och med informationssamhället. På 60-talet hade bibliotekarien
en kulturförmedlande roll och på 70-talet uppfyllde man sociala behov. I
informationssamhället får bibliotekarien en informationsförmedlande identitet och man
går från innehåll till teknologi. Han pekar också på det faktum att bibliotekarieyrket
saknar en modell/teori. Bibliotekarierna har ingen gemensam kunskapsbas och det är
svårt om inte omöjligt att beskriva en entydig yrkesroll. Inom gruppen finns en
yrkesidentitet, men ut mot samhället saknas den. Kanske beror bibliotekarieyrkets låga
status på att professionstänkandet är så nytt. Det finns ingen legitimation eller starka
yrkesföreningar och yrket har länge betraktats som ett kall eller en hobby (Ducander,
1999).
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I den traditionella bibliotekarierollen var folkbildaruppgiften central. Uppgiften för
biblioteken och bibliotekarierna var att utbilda och få människor att läsa ”rätt” sorts
böcker. I och med det nya informationssamhället utvecklas bibliotekariens roll men
rollen är fortfarande att fungera som folkbildare, menar Greta Renborg, en ikon i
bibliotekssverige (Renborg, 1986).

Maj Klasson, professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, presenterar i sin bok
Folkbildning och bibliotek (1997) tre folkbildarroller som bibliotekarien kan utveckla. I
den traditionella Förmyndarrollen värnar bibliotekarien om den goda boken och kulturen.
Det starka behovet att veta och tala om för andra vad god bildning är kan ibland yttra sig
som ett överförande av inflytelserika gruppers värderingar och uppfattningar på dem
som inte är lika utbildade. Idag är utbildning mer spridd bland medborgarna.
Bibliotekariens roll utvecklas mer som dialoger med användarna på jämlik basis och
Klasson talar här om Dialogrollen. Man måste anpassa sig till förändrade förhållanden.
Den nya folkbildningen är av mer informationsteknisk natur och utbudet anpassas till
detta kunskapsbehov. Bibliotekarierna hamnar i en köp- och säljroll när biblioteks- och
informationsutbud betraktas som en marknad - Marknadsrollen (Klasson et al, 1997).

Angela Zetterlund, universitetsadjunkt vid högskolan i Borås, undersöker i sitt avsnitt i
samma bok, Folkbildning och bibliotek (1997), vilken roll folkbildningen har på
biblioteken i dag och kommer fram till att folkbildningen omprövas och omdefinieras. I
framtidens kunskapssamhälle, då information och informationsteknik ska vara var mans
egendom, gäller det för biblioteken att dels bidra med materiella resurser och att
tillgängliggöra ett medieutbud som ger möjligheter för användarna till ett gränslöst
informationssökande. Informationssvaga grupper måste i det här sammanhanget
garanteras ett särskilt stöd vilket de kan få på biblioteken (Zetterlund, 1997).

4.3.5 Bibliotekarien och den informationstekniska utvecklingen
IT-utvecklingen i samhället har påverkat många verksamheter. För bibliotekarierna
innebär det nya kompetensområden och arbetsverktyg. IT har förändrat hanterandet av
information inte bara för biblioteken men för bibliotekarierna innebär det en förändrad
roll och kanske en säkrare yrkesroll. Tankarna om bibliotekariernas förhållanden till
informationen varierar mycket mellan olika forskare.

Irene Wormell, professor vid BHS, menar att det finns en klar och tydlig tendens i
ämnesområdets utveckling som tyder på att tyngdpunkten har flyttats från bibliotek till
information. En flyttning av fokus för intresset betyder i regel stora omvälvningar. På
biblioteks- och informationsförsörjningsområdet bevittnar vi en stor turbulens med
ökade krav på omställningar till nya strukturer och villkor. De nya tekniska och
arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna har också medfört stora förändringar inom
yrkets kompetensområden (Wormell, 2000).

Att flytta yrkets horisonter och utvidga biblioteksarbetets visioner till en värld utanför
bibliotekets traditioner, murar, bokhyllor och kataloger kan vara en smärtsam process.
Det finns fortfarande ett behov av det traditionella biblioteket, men dess roll och
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funktion har förändrats i dagens samhälle. IT-utvecklingen förändrar mönstret och vårt
beteende kring anskaffning av information och biblioteket måste följa med i den
utvecklingen. Wormell menar att det ställer nya krav på utbildning och kompetens hos
bibliotekarien. Wormell menar även att konkurrensen på arbetsmarknaden ökar: Det
finns flera yrkesgrupper med informationsvetenskapliga element i sin utbildning som är
lämpliga för att erövra de attraktiva arbeten som berör bearbetning, lagring och
förmedling av information – medan de ”klassiska” bibliotekarierna stannar på en låg nivå
i ett serviceyrke med en status och en ersättning som motsvarar den nivån (Wormell,
2000).

Wormell hoppas dock att bibliotekarierna i framtiden ska träda ut ur biblioteken och
börja se sig i många olika informationsrelaterade funktioner i det moderna
informationssamhället (ibid.).

Widgren ser den nya informationstekniken som en räddning bort från den osäkra
bibliotekarierollen och in i nya roller som dokumentalister och informatiker. Med hjälp
av en saga illustrerar Widgren det goda biblioteket, där den goda fen öppnar upp
biblioteksportarna och låter det bli känt vad som göms i böcker och bibliotek. Å andra
sidan menar hon att bibliotekarierna har en benägenhet att hemlighålla. Bibliotekarien blir
då en häxa, som stänger när det borde vara öppet, gömmer böcker och deras innehåll och
låter bibliotekarien registrera mer än informera. De som vet att bibliotekets användare
söker både kultur och information får svårt att hävda betydelsen av de traditionella
bibliotekariekunskaperna. Det som tillkommer, men i grunden inte ändrar
bibliotekarieyrket, är samhällets behov av urval. Bibliotekarien ska förvara och bevara,
men inte gömma. Då underskattar bibliotekarierna användarnas förmåga att söka och gör
dem mer beroende än nödvändigt av bibliotekariehjälp (Widgren, 1991).

Falk & Litbo-Lindström menar att informationsteknologin har påverkat nästan alla
verksamheter i samhället. För bibliotekarierna innebär det att man har fått en rad nya
arbetsverktyg. Den nya tekniken tillför bibliotekarierollen nya kvalificerade
arbetsuppgifter som kräver ständiga utbildningsinsatser. Men alla är inte överens om att
den nya rollen och informationsteknologin gagnar bibliotekarierna. Falk & Litbo-
Lindström ser ett hot mot bibliotekarierna som yrkeskår och därmed också mot själva
biblioteket. Bibliotekariefältet är inte homogent som det kanske var tidigare, i alla fall om
man ser till arbetsuppgifter o d. Det är splittrat eftersom det finns så många olika
intresseområden. Det finns en konkurrens mellan kultur/litteratur och information/teknik
(Falk & Litbo-Lindström, 2000).

Även Ari Haasio anser att bibliotekariens roll har förändrats mycket. Han understryker
förändringarna i bibliotekariens yrkesidentitet och menar att den traditionella rollen
försvinner, samtidigt som informationsförvaltningen får en allt viktigare roll. Den nya
förvaltningen ställer bibliotekarien inför nya utmaningar (Haasio, 1999).

Russel Bowden ger i en artikel för IFLA sin syn på utvecklingen. Han beskriver hur
förändringen av bibliotekariens yrkesroll tog sin början under 1900-talets första halva
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och skedde på specialbibliotek inom industri, handel och forskning. Skillnaden bestod i
att specialbibliotekarierna fokuserade mer på sina samlingars informationsinnehåll
jämfört med traditionella folkbibliotekarier. Denna utveckling av bibliotekarierollen spred
sig enligt Bowden mycket långsamt till mer traditionella delar av biblioteksvärlden och
tog fart utanför specialbiblioteken först i och med den informationstekniska
revolutionen. Den nya informationstekniken sågs som en möjlighet till utveckling på två
sätt. Dels kunde tjänsterna och katalogerna på biblioteken datoriseras och dels kunde
man få tillgång till information från källor utanför det egna bibliotekets väggar. I dag är
det självklart att ett biblioteks tillgångar inte bara är de samlingar man har på sina egna
hyllor utan också all den information man kan få tillgång till genom internationella
informationsnätverk. Bibliotekariens nya och ytterst ansvarsfulla uppgift blir då att ge
sina användare tillgång till all denna information. Det är därigenom bibliotekarierna får en
möjlighet att visa sin betydelse utåt (Bowden, 1999).

Harry Järv håller inte med om att bibliotekarierollen har förändrats med den
informationstekniska utvecklingen. Enligt Järv har yrkesrollen inte förändrats på 4 500
år. Det är endast de yttre inslagen i arbetet som har förändrats. Bibliotekarien har gått
från att ha hanterat handskrifter, till att hantera tryckta böcker och numera bemästra
informationsteknologin. Det som har skett är egentligen endast en breddning av det
vetenskapliga mönstret och verktygen som används. Uppgifterna för bibliotekarien har
dock hela tiden varit desamma, att tillhandahålla och tillgängliggöra information (Järv,
1991).

Kirsten Rønbøl är överbibliotekarie på universitetsbiblioteket i Ålborg i Danmark. Hon
menar att den nya informations- och kommunikationsteknologin kommer att ge plats för
ett revolutionerande nytänkande. Det kräver inte bara en vidareutveckling av
kompetenser men också en utveckling av helt nya kompetenser. Rønbøl menar att
kompetensutveckling är ett grundvillkor i en framtidsorganisation. Rønbøl framhåller
också att essensen av livslångt lärande är ett mänskligt grundvillkor: att man lär sig så
länge man lever och att lärandet resulterar i individuell utveckling (Rønbøl, 1999).

 4.3.6 Bibliotekariens image och självbild i ett globalt perspektiv - en
IFLA-undersökning
I följande avsnitt utgår vi ifrån undersökningen The image of the Library and
Information Profession: How we see ourselves: an investigation (1995) av Prins & Gier.

Bibliotekarier över hela världen upplever att deras status är oförtjänt låg. Bilden varierar
länderna emellan beroende på politisk och kulturell situation, utvecklingsnivå och sociala
faktorer, men problemet på ett övergripande plan är gemensamt. I ett försök att förklara
varför det förhåller sig så genomförde The International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA) en världsomfattande undersökning riktad till
bibliotekarier kring yrkets image och status.  Undersökningen genomfördes av The
Dutch Centre for Public Libraries and Literature. Genom 150 nationella
biblioteksorganisationer med anknytning till IFLA i  90 länder togs
undersökningspopulationen fram. Undersökningen bygger på både intervju- och
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enkätmaterial från sammanlagt 70 intervjuer och 292 enkäter (Prins & Gier, 1995). Med
hänsyn till hur ambitiöst forskningsprojektet var upplagt är svarsfrekvensen nedslående
och resultatet inte riktigt statistiskt säkerställt, vilket också påpekas i rapporten.
Resultatet är dock intressant i sig och verkar inte på något sätt orimligt.

Undersökningen visade att uppfattningarna om status och image inom yrkeskåren
varierar kraftigt till och med inom länderna. Likaså råder kraftigt delade meningar om hur
stor vikt som bör fästas vid problemet.

Rapporten visade att en andel respondenter upplever yrkets status och image som ett
problem och en del tycker också att detta är ett stort problem. Några orsaker de pekar
på är förhållanden i själva bibliotekssektorn. Bland dem dominerar faktorer som:

• kvinnodominans
• ekonomiska faktorer (lönenivå, anslag till verksamheten, vinst)
• osynlighet
• profession
• utbildning
• kvaliteten på servicen

När det gäller anslag till biblioteken tycks bibliotekarier fäster mindre vikt vid problem
kring status i länder där man satsar på biblioteksverksamheten I länder där
biblioteksverksamheten stagnerat eller där man t o m drabbas av nedskärningar bekymrar
man sig överlag mer om den låga statusen. Generellt sett är lönenivån av mindre
betydelse för bibliotekariernas upplevelse av sin status. Av undersökningen framgick
även att bibliotekarier hade svårt att beskriva vad som främst kännetecknar deras arbete.

Ytterligare en bidragande orsak till den låga statusen för yrket har att göra med bristande
kunskap hos allmänhet, myndigheter och samhället som helhet. I förhållande till andra
akademiska yrkesgrupper utför bibliotekarier också en stor del av sitt arbete utom
synhåll och därmed blir det också oklart för utomstående vad de egentligen gör.

I slutsatserna till undersökningen görs ett försök att sammanfatta problemen kring
bibliotekariens image. Ett problem som tas upp är svårigheten att möta konkurrensen
från andra yrkesgrupper som arbetar med informationstjänster. Man menar att
bibliotekarierna saknar det nödvändiga stödet från sina organisationer för att kunna
konkurrera effektivt. Bibliotekens existens tas för given och deras anpassning efter
förändringar i omvärlden går långsamt. Generellt anses också biblioteken vara inåtvända.
Lösningen är enligt undersökningen att höja kvalitén på bibliotekens service till
användarna och bli mer användarorienterade. Undersökningen berör också i slutsatserna
problemet att rekrytera bra studenter till utbildningarna, vilka i sin tur många gånger inte
heller anses hålla någon högre kvalitet. Till sist talar man om bristen på professionellt
ledarskap och yrkeskultur. I den mån ledarfigurer finns i biblioteksvärlden handlar det
just om enskilda, starka personer istället för om en stark yrkeskår.
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 4.3.7 Bibliotekariens självbild i ett nordiskt perspektiv - en DIK-
undersökning
Följande uppgifter är hämtade ur rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen
En rapport från fyra nordiska länder (Almerud, 2000). Rapporten utfördes på uppdrag
av de fackliga organisationerna i Finland, Island, Norge och Sverige. Bakgrunden till
rapporten var den diskussion som förts kring bibliotekens roll i informationssamhället.
Inom organisationerna ansåg man att diskussionen förts ensidigt om bibliotekens roll,
utan att bibliotekariernas bild av bibliotekarieyrkets roll i sammanhanget behandlats
tillräckligt. Detta trots de stora förändringar informationssamhället inneburit för
bibliotekarierna både vad gäller arbetssituation och kompetenskrav. Peter Almerud,
utredare på DIK-förbundet, svarar för rapporten som helhet och har gjort analysen av
materialet tillsammans med Hilde Trygstad, Fagbibliotekarforbundet, Danmark.

Denna kvalitativa undersökning om hur nordiska bibliotekarier ser på sin yrkesroll ger
resultat som på flera punkter överensstämmer med IFLA:s internationella undersökning.
Något som många bibliotekarier i de nordiska länderna beklagar sig över är att yrket är
undervärderat och att det saknas respekt och förståelse för deras kompetens, både när
det gäller kompetensens bredd och djup. Upplevelsen av att vara osynlig är också
utbredd, liksom känslan av att omvärlden har en felaktig bild av bibliotekarien. Samtidigt
tycker många att yrkets status har höjts med datorernas intåg på biblioteken. När det
gäller biblioteken i informationssamhället menar de nordiska bibliotekarierna att
biblioteken är viktiga och skulle kunna spela en större roll om omvärlden fick bättre
kunskap om den kompetens som finns på biblioteken.

Undersökningen visade att bibliotekarierna i allmänhet trivs mycket bra med sitt arbete
och anser att de utför ett arbete som är roligt, viktigt och nyttigt för andra människor. De
delarna av arbetet man helst lyfter fram är kontakten med människor och
informationssökning. Undersökningen visar också att samtidigt som bibliotekariernas
kompetens är okänd och osynlig och man känner ett starkt behov av att synliggöra
yrkesrollen, så har bibliotekarierna själva svårt att definiera sitt yrke och beskriva sin
kompetens.

I Almeruds undersökning får ett citat från en av respondenterna sammanfatta många av
de kommentarer som fanns i materialet: ”När jag försöker sammanfatta min yrkesroll är
det närmast termen diversearbetare som faller mig in” (Almerud s 53, 2000).

 4.3.8 Sammanfattning
Lindgren (2001) menar att yrket och arbetsuppgifterna som hör till har konsekvenser för
den sociala statusen, den ekonomiska situationen och relationen till andra människor i
samhället. Många människor identifierar sig med sitt yrke och formar på detta sätt
tankemönster, normer och beteenden. Goffman (1988) menar att individen blir värderad
efter socialt sammanhang. Sundin (2003) uttrycker detta med att peka på individens
relation till gemenskapen. Sundin påpekar även att yrkesidentiteten ofta klassificeras
efter genus.
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Enmark (1991) och Söderberg (1998) anser att synen på bibliotekariernas yrkesidentitet
kan ha två olika utgångspunkter. Dels från de yrkesverksamma bibliotekarierna som är
stolta och inte betraktar sin yrkesidentitet som svag. Dels de ansvariga aktörerna i
biblioteksvärlden, som utgår ifrån att bibliotekariernas identitet är svag och otydlig.
Enmark anser att detta beror på att intresset gentemot bibliotekssektorn är svalt från de
ansvariga aktörerna. Ducander (1999) tar en liknande ställning och menar att inom
gruppen finns en yrkesidentitet som saknas ut mot samhället. Ducander och Wormell
(2000) menar även att yrkesrollen har förändrats mycket sedan informationsteknologi
och fokuseringen ändrats. Klasson (1997) beskriver liksom Ducander att bibliotekarien
intar olika roller. Klasson menar att man måste anpassa sig. Klassons olika roller avlöser
inte varandra utan kan existera samtidigt, det är snarare olika val som bibliotekarien gör.

Widgren (1991) ser informationsteknologin som det som skall säkra bibliotekarierollen.
Bowden (1999) pekar på att informationsteknologin ger en möjlighet till utveckling och
spridning av information. Falk och Litbo-Lindström (2000) menar dock att konkurrensen
mellan kultur och information kan ha en negativ effekt.

Rønbøl (1999) menar att informationsteknologin inte bara kommer att påverka
bibliotekssektorn utan den kommer även att kräva en utveckling och vidareutveckling av
gamla och nya kompetenser. Vikten av kompetensutveckling och därmed livslångt
lärande är stor.

I IFLA:s (Prins & Gier, 1995) och DIK:s undersökning (Almerud, 2000) visar resultatet
att bibliotekarierna internationellt känner av yrkets låga status. IFLA-undersökningen
visar att bibliotekarierna tycker att de inte har tillräckligt stöd från beslutsfattarna. Båda
undersökningarna visar att man tycker att allmänheten har för lite kunskap om
verksamheten. DIK:s underökning visar dock att bibliotekarierna har märkt av en viss
statushöjning sedan datorerna blev en viktig del av biblioteket.

4.4 Profession
Syftet med vår uppsats är att undersöka bibliotekariens yrkesidentitet, som i olika
undersökningar framstår som otydlig och svag. Därför är det intressant att titta närmare
på vad som kännetecknar yrken med en identitet som är stark både för yrkesutövarna
själva och för människor utanför gruppen ifråga. Avsnitt 4.4 behandlar därför begreppet
profession, dels allmänt och dels i förhållande till just bibliotekarieyrket. Begreppet
status är intimt förknippat med begreppet profession och tas också upp, kopplat till
bibliotekarieyrket, i detta avsnitt.

 4.4.1 Vad är profession?
Det finns många olika definitioner av begreppet profession och vilka kriterier som ska
vara uppfyllda för att ett yrke ska kallas profession. Mellan 30- och 70-talet dominerade
det essentialistiska perspektivets kriterier om vad som kännetecknar en profession. Från
och med 70-talet är det professionaliseringsprocessen och de strategier som
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yrkesgrupperna utvecklat för att avgränsa ett yrke och kunskapsområde som dominerar
(Selander, 1989). Selander är professor i didaktik vid högskolan i Stockholm. Han är även
professor vid högskolan i Vestfold och har forskat i professionaliseringsfrågor.

Inom det essentialistiska perspektivet anger man olika kriterier som yrket måste
uppfylla för att kunna kalla sig för profession. Selander tar upp professionsforskaren
Greenwood som betonar teori, auktoritet, samhällelig sanktion, etiska regler och en egen
kultur för att kunna kalla sig för en profession. Vidare åberopar Selander Talcott
Parsons, en framstående sociolog under efterkrigstiden i USA. Parsons menar enligt
Selander att en profession kännetecknas av känslomässig neutralitet, att alla klienter
behandlas lika, att arbetet utförs för kollektivets bästa, att enbart den speciella sakfrågan
beaktas och att yrkesutövaren har fått sitt yrke genom prestation, inte arv. Parsons
tillämpar en Weberiansk idé om social stängning. Man utestänger andra genom kontroll
över utbildning och legitimation (Selander, 1989).

Max Weber (1864-1920) var en tysk sociolog, filosof och nationalekonom. Webers
stängningsteori (Social closure) är en teori om makt och dominansförhållandenas
bestämning av statusgruppers monopolisering av livsmöjligheter (Hellberg, 1991).
Begreppet hänsyftar på den process genom vilken sociala grupper försöker maximera
sina egna tillgångar genom att begränsa åtkomligheten av resurser och möjligheter till en
mindre krets av lämpliga och kvalificerade likar (Selander, 1989).

Inga Hellberg, biträdande professor vid Göteborgs universitet, talar om att
professionaliseringsforskningen har fått ett starkt teoretiskt fundament med hjälp av en
utvecklad Weberiansk stängningsteori. Hellberg menar att professionernas
stängningsstrategi förutsätter homogena yrkesgrupper. En decentraliserad och
differentierad arbetsorganisation utmanar homogeniteten och därmed möjligheten att
hävda och upprätthålla professionsreviret. Inga Hellberg definierar profession som: ”En
yrkesgrupp som monopoliserar viss kunskap” (Hellberg, 1991).

Uno Westerlund, TCO, varnar i Professionaliseringsfällan: vuxenutbildning,
arbetsdelning, yrkeskunnande (1985) för att professionaliseringssträvandet kan gå för
långt och leda till att det bildas kunskapsmonopol och klyftor. Om en yrkesgrupp stärks
kan det betyda utarmning för en annan. Westerlund menar också att om man inte har en
kritisk attityd kan det skapa fiendskap mot fackliga mål och segmentering av marknaden
och motverka rörlighet. Expertrollen kan leda till en inkompetensförklaring av klienter,
allmänhet och politiker som kan betraktas som ett hot mot demokratin (Westerlund,
1985).

Bengt Abrahamsson som är professionsforskare på Arbetslivscentrum tar i sitt avsnitt i
samma bok som ovan upp att den tilltagande specialiseringen kan ge fler yrken möjlighet
att aspirera på den professionella statusen (Abrahamsson, 1985). Gunnar Berg, verksam
vid pedagogiska institutionen i Uppsala, menar att alla yrken är mer eller mindre
professionaliserade men vissa yrken är professioner och andra inte (Berg, 1985). Leif
Holgersson, journalist på tidskriften Socialt arbete tar upp uttrycket ”de-
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professionalisering” vilket innebär att antalet yrken reduceras genom sammanslagning.
Nya problem löses genom en breddning av etablerade yrken istället för att skapa nya.
Det blir lägre krav på utbildningen och istället betonas allmänkompetens, varpå man
börjar avveckla egna teorier (Holgersson, 1985).

Konn och Roberts menar att en professionell roll är definierad av en kombination av
arbetskrav och attityder mot t ex arbete och klienter. En professionell yrkesutövare i
denna kontext är en individ som utför sitt arbete med specialiserad kunskap och
färdigheter. Utövandet karakteriseras av omdöme, erfarenhet, teoretisk kunskap och
professionell standard. Konn och Roberts trycker mycket på att den professionelle
utvecklar sin kompetens under hela yrkeslivet (Konn och Roberts, 1991).

Olika författare ställer alltså olika höga krav på vilka villkor som ska vara uppfyllda för
att ett yrke ska räknas som en profession. Vi ansluter oss inte till en särskild definition
utan analyserar vårt material i förhållande till flera av de olika definitionerna.

 4.4.2 Bibliotekariens profession och status
Baserat på de kriterier som finns för profession menar Konn och Roberts att
bibliotekarien som bäst kan kalla sig för semiprofessionell. Man menar exempelvis att
bibliotekarien endast vill att klienten ska bli nöjd, bibliotekariens kunskapsbas är
odefinierad och att samhället inte har accepterat dennas kunskap. Bibliotekariers arbete
handlar inte om frågor kring liv och död. Inte heller hanterar de stora summor pengar.
Man saknar laglig auktoritet och ekonomisk makt. Bibliotekarier och
informationsspecialister undviker individuella nivåer av kompetens eftersom de inte vill
bli värderade av samhället, man vänder sig istället inåt organisationen. Konn och Roberts
menar att de teknologiska framstegen och vad det innebär för informationen i sociala och
ekonomiska aspekter, påverkar bibliotekariekåren mer än andra yrken (Konn och
Roberts, 1991).

Enligt Lena Olsson definierar Andrew Abbott, professionsforskare, professioner både
utifrån deras kvalifikationer och deras auktoritet samt utifrån interaktionen med andra
yrkesgrupper. Enligt Abbott är yrkesgrupper ordnade i ett system där tyngdpunkten
ideligen förskjuts genom att kontrollen över olika verksamheter hela tiden förändras. En
yrkesgrupp eller profession gör anspråk på att ha monopol på lösningen av ett särskilt
samhällsproblem, som ska kunna behandlas med just den yrkesgruppens expertis.
Sådana samhällsuppgifter och deras expertbehandling kan belysas med läkarnas
behandling av problemet sjukdom […] ”och bibliotekariernas behandling av uppgiften att
hantera information för sina användare” (Olsson s. 23, 1995).

Abbott talar om jurisdiktion som är det verksamhetsområde eller revir som en profession
kontrollerar. Förmågan till kontroll varierar med vilken kunskap och förmåga
professionen kan hävda och hur konkurrensen ser ut inom detta område. Olika
yrkesgrupper är olika bra på att behärska sitt definierade verksamhetsområde eller
jurisdiktion. En svag form av jurisdiktion är en jurisdiktion som klienten definierar. Svaga
jurisdiktioner upprätthålls av bl a yrken som är starkt förknippade med den institution,
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lokal eller arbetsplats där verksamheten äger rum. Bibliotekarierna identifieras ofta av sin
organisations hemvist (Olsson, 1995).

Enligt Olsson menar Patrick Wilson, amerikansk filosof och informationsforskare, att
bibliotekarien gör anspråk på en jurisdiktion som kan kallas för kunskapsorganisation.
Bibliotekarierna har två uppgifter att lösa åt sina användare: Att skapa intellektuell
tillgång till information om dokument och deras innehåll och att skapa fysisk tillgång till
dokument, dvs lagra, förvara och ordna (Olsson, 1995).

Enligt Olsson menar Abbott att bibliotekarierna har ett konkurrensförhållande till sina
användare. Att söka reda på information, som är bibliotekariens kunskap, är samtidigt en
del av kundens egen verksamhet (Olsson, 1995).

Olson framhåller att Abbott skiljer sig från tidigare professionaliseringsforskare som
hävdar att en yrkesgrupp ska ha ett fullständigt monopol för att utmärkas som
professionell. Abbotts definition framhäver främst professionella gruppers behov av
revir som legitimeras av kunskap(Olsson, 1995).

 4.4.3 Bibliotekariens status
Följande avsnitt är hämtat ur undersökningen Status and Image of the Librarian
(Bruijns, 1991). Fil dr R A C Bruijns doktorerade i sociologi på 60-talet Sedan tidiga 70-
talet är han verksam vid Faculty of Information and Communication of the Algemene
Hogeschool Amsterdam och har under årens lopp publicerat en mängd artiklar, rapporter
och böcker. De flesta av dessa böcker och rapporter har getts ut av NBLC (the Dutch
Centre for Library and Literature).

Enligt Bruijns ovannämnda undersökning är en persons sysselsättning eller yrke
nuförtiden i de allra flesta samhällen den faktor som väger tyngst när en persons sociala
status avgörs. Den sociala status personen anses ha på grundval av sysselsättning
handlar om den prestige han åtnjuter till följd av kunskap, expertis och högt skattade
egenskaper. Yrket och den kunskap som är nödvändig för att praktisera ett visst yrke
kan i det sammanhanget inte ses skilda från varandra (Bruijns, 1992).

Efter kunskapsnivå är faktorer som social status, grad av specialisering, ansvar och
inkomst relaterad till yrket i fråga av vikt för att bestämma en persons status. Kollektiva
värderingar i ett samhälle avgör olika yrkesgruppers status i förhållande till varandra och
för varje samhälle kan en statusskala över olika yrken konstrueras genom att kartlägga
dessa kollektiva värderingar. Det görs med enkätundersökningar där respondenterna får
poängsätta olika yrken, varefter yrkena rangordnas efter medelvärde. På detta sätt har
Bruijns gjort en internationell undersökning av bibliotekarieyrkets status i förhållande till
27 andra yrken. I denna undersökning placerar sig folkbibliotekarien på 14:e plats, dvs
strax under mitten.

Bruijns menar att den bild samhället har av bibliotekarien inte skiljer sig märkbart från
hur bibliotekarien ser sig själv. Däremot vet inte medborgarna så mycket om själva
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arbetet. Men hade man inte förknippat arbetet med böcker, kultur och utbildning skulle
yrket troligtvis ha ännu lägre status. Även Bruijns pekar på betydelsen av lön och det
stora antalet kvinnliga bibliotekarier som en anledning till den låga statusen.

 4.4.4 Strategier i en ny informationsmiljö – en modell
Vi har tidigare behandlat hur den informationstekniska utvecklingen inneburit stora
förändringar för bibliotekarierna i deras yrkesutövning. Nedan presenterar vi en modell
som visar vilka strategier som är möjliga för bibliotekarien för att kunna bevara en
expertroll i den nya informationsmiljö som den informationstekniska utvecklingen
innebär. Avslutningsvis behandlar vi synen på Biblioteks- och informationsvetenskap
inom utbildning och forskning.

Den teknologiska utvecklingen och den ökade informationsmängd som följt i dess spår
ställer bibliotekarierna inför nya uppgifter och kan, som vi berört ovan, innebära både
möjligheter och risker. Lena Olsson, bibliotekschef på lärarhögskolan i Stockholm,
presenterar i sin doktorsavhandling Det datoriserade biblioteket (1995) en modell som
visar några tänkbara strategier för att upprätthålla en expertroll när bibliotekarierna
konfronteras med en växande informationsmängd. Modellen har för oss fungerat som en
karta över yrkesgruppen bibliotekarier och de olika bibliotekarietyper som är
yrkesverksamma idag.

Lena Olssons modell beskriver hur man i den ena dimensionen kan utveckla sin
kompetens i fråga om form eller innehåll. Här avser Olsson en åtskillnad mellan teknisk
form och kunskapsinnehåll/ämnesinnehåll. I den andra dimensionen kan man välja att
utveckla generalist- eller specialistkompetens. Olsson menar att det är ett problem att
bibliotekarierna har lågt intresse för teknisk utveckling. Däremot anser hon att
ämnesspecialiseringen är ett naturligt sätt för bibliotekarien att uppnå en expertroll. I
dagens samhälle blir det emellertid omöjligt även för forskningsbibliotekarier att hålla
jämna steg med forskarna och ämneskunskapen blir därför ytlig (Olsson, 1995).
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Birger Hjörland, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Danmarks
biblioteksskola, använder sig av Olssons modell i sin artikel Library and information
science: practice, theory, and philosophical basis (2000). Han menar att Olssons
förhållningssätt till modellen är historiskt snarare än systematiskt. Därför penetrerar inte
Olsson problemen tillräckligt djupt. Hjörland menar att flera slags innehållsorienterade
generalistinriktningar är möjliga och använder sig av modellen för att analysera
utvecklingen av strategier för biblioteks- och informationsvetenskapens professioner.

 4.4.5 Synen på biblioteks- och informationsvetenskap inom utbildning
och forskning
Biblioteks- och informationsvetenskap är en ung vetenskap, särskilt i Sverige, och det
råder ingen konsensus kring synen på ämnet. Hjörland (2000) tar upp detta i sin artikel.
Han urskiljer tre grupper inom utbildnings- och forskningsområdet som betonar olika
områden inom ämnet. Den första gruppen har en praktisk inriktning och lägger
tyngdpunkten på hur man ska använda informationsresurser och informationsteknologi.
Denna grupp, menar han, betraktar sig inte som forskare och ser sig inte heller som del
av en vetenskap. Den andra gruppen ser inte biblioteks- och informationsvetenskap som
en självständig vetenskap. Denna grupp har en bredare vetenskaplig bakgrund, vanligtvis
humanistisk. Den tredje gruppen, slutligen, betraktar biblioteks- och
informationsvetenskap som en självständig vetenskap. Denna grupp är enligt Hjörland
liten, liksom antalet kvalificerade forskare på området, även i ett internationellt
perspektiv (Hjörland, 2000). I viss mån speglar även dessa tre riktningar hur
utbildningen har sett ut från 1970-talet och framåt.

Specialist

Generalist

Form Innehåll

datafilproducent ämnesspecialist

systemdesigner informations-
administratör
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Till detta kommer att bibliotekarieutbildningen i Sverige från 70-talet och framåt gång på
gång varit föremål för diskussion och utredning med olika förändringar av utbildningen
som följd. I diskussionerna skymtar Hjörlands tre grupper fram. I slutet av 80- och
början på 90-talet tycks den tredje gruppen göra sig alltmer hörd och förespråkar bland
annat en bibliotekarieutbildning med tydligare teoretisk kunskapsbas och starkare
forskningsanknytning (ibid.).

Som vi kan se hos bl a Prins och Gier (1995) tror man att en förklaring till den låga status
som bibliotekarierna upplever ligger i att allmänheten inte är medveten om vilka
arbetsuppgifter bibliotekarier utför. Att det krävs en längre akademisk utbildning och
dessutom kunskap om ekonomisk administration för att få en fungerande
biblioteksorganisation är okänt för de flesta. Man ser ett hus med böcker istället för en
kunskaps- och informationsbank (Prins & Gier, 1995).

Vad man dock tycks vara överens om, även internationellt, är att yrkeskåren och dess
kompetens är osynlig gentemot omvärlden. Undersökningarna Biblioteket, bibliotekarien
och professionen av Peter Almerud (2000) och IFLA-undersökningen The Image of the
Library and Information Profession (Prins & Gier, 1995) visar att bibliotekarier såväl i
Norden som internationellt känner sig osynliga som yrkesgrupp. Det är en utbredd
uppfattning att yrket har oförtjänt låg status i en tid när informationskompetens är
viktigare än någonsin. Undersökningarna visar samtidigt att de arbetsuppgifter som
bibliotekarierna själva traditionellt uppfattar som kvalificerade och statustyngda ofta är
osynliga till sin karaktär och utförs i inre tjänst, utom synhåll för både anslagsgivare och
användare.

 4.4.6 Sammanfattning
Det finns många definitioner och aspekter av profession och professionsforskning.
Genom Selander (1989) och Hellberg (1991) visas några inriktningar utifrån bl a Max
Webers stängningsteori. Beroende på vilken definition professionsforskaren inriktar sig
på kan yrkeskårer definiera sitt eget yrkesområde som profession eller inte.  

I dagens samhälle med ökade specialiseringar ges möjligheter att fler yrken blir
professioner (Abrahamson, 1989), men det kan även leda till klyftor och monopol
(Westerlund, 1989) och de-professionalisering (Holgerson, 1989).

Utifrån definitionerna på profession menar bl a Konn och Roberts (1991) att
bibliotekarien som bäst kan kalla sig semiprofession dvs yrket uppfyller inte alla
kriterier av en sådan. Abbott menar enligt Olsson (1995) att bibliotekarierna har ett
konkurrensförhållande till sina klienter och att yrkesgruppens kontroll över sitt revir är
svag. Det är i relation till det som bibliotekarien befäster sin professionalitet.

Brujins (1992) visar i sin undersökning hur statusen ser ut för bibliotekarierna i
förhållande till andra yrkesgrupper. Undersökningen utgår inte från de kompetenser som
yrkesutövarna besitter utan från medborgarnas syn på arbetets sociala status och
inkomst. Här placeras bibliotekarierna i mitten av statusstegen.
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Bibliotekariernas status är ganska låg och professionsforskare vill inte medge yrket en
professionsstatus. Men med Olssons modell visas olika strategier för bibliotekarien att
bevara sin expertroll i dagens snabbt förändrade informationssamhälle (Olsson, 1995).
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5 Resultatredovisning

I detta kapitel redovisas resultaten av våra intervjuer. Intervjumallen vi följde återfinns
som bilaga 1. Intervjuerna gav ett mycket omfattande material. För att göra
materialmängden lättare att handskas med för läsaren har svaren i resultatredovisningen
organiserats kring fyra huvudteman: kompetens, yrkesidentitet, synen på utbildningen
och profession.

5.1 Utbildningsgeneration 1 70A, 70B, 70C, 70D
70-talisterna tog sin examen i slutet av 70-talet, 1976, 1977, 1978 och 1979. De gick alla
på bibliotekshögskolan i Borås. Det är den största gruppen respondenter i
undersökningen. 70A och 70D arbetar på samma bibliotek och är båda avdelningschefer.
70A sysslar mycket med utbildning av användare och andra bibliotekarier och 70D är
teamledare för barnverksamheten. 70B har en tjänst fördelad på två avdelningar, barn-
och ungdomsavdelningen och avdelningen för skönlitteratur. 70C är på sitt bibliotek
ansvarig för inköp och katalogisering av musikmedier. Alla i gruppen har innan de gick
utbildningen jobbat som kanslister eller assistenter på bibliotek. Med undantag av en
respondent hade alla också studerat på universitet eller högskola innan de påbörjade
bibliotekarieutbildningen. De är alla runt 55+. De biblioteksorganisationer
intervjupersonerna arbetar i är alla platta teamorganisationer.

 5.1.1 Kompetens
70A, 70C och 70D känner sig alla som specialister på sitt område. 70A känner sig som
specialist på utbildning fast ämnesmässigt bred till följd av sin långa yrkeserfarenhet.
70C känner sig som specialist då 70C ansvarar för en viss sorts medier. Eftersom 70D
har arbetat på samma typ av avdelning sedan sin examen känner sig 70D mest som
specialist. 70B menar att arbetsuppgifterna som hon utför är av så spridd karaktär att
det saknas möjlighet till fördjupning. Därför ser sig 70B som generalist.

Alla respondenterna inom utbildningsgeneration 1 tycker att informationssökning är den
viktigaste kompetensen och den kompetens som värderas högst inom såväl yrkeskåren
som av användarna. 70A menar att många bibliotekarier saknar denna centrala
kompetens eller att deras kompetens inom området är grund och mekanisk. 70A menar
att det finns två grupper av bibliotekarier, en som är inriktad på skönlitteratur, kultur
och humaniora och en grupp som är inriktad på information och undervisning. 70A
menar att den första gruppen har ett starkare stöd politiskt. 70A och 70C tycker att det
är viktigt att kunna utbilda och handleda användarna och därmed hjälpa dem att själva
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komma vidare, samtidigt som det ger bibliotekarierna en möjlighet att visa sin
kompetens.

70B och 70D tycker att den pedagogiska kompetensen är väldigt viktig. Att kunna möta
människor och vägleda dem för att ge låntagarna vad de vill ha. 70D menar att det inom
yrket har hög status att fort kunna hitta information.

Respondenterna inom utbildningsgeneration 1 är överens om att deras respektive
organisationer inte utnyttjar bibliotekariernas kompetens till fullo. Några tycker
visserligen att det blivit bättre än förut men teamorganisationen, som alla biblioteken i
undersökningen är organiserade efter, leder även till att bibliotekarierna utför
okvalificerade rutinuppgifter. Dock inser alla respondenterna i gruppen värdet av att dela
på de okvalificerade arbetsuppgifterna. Man betonar att helheten är viktig för att
biblioteket ska fungera.

70B, 70C och 70D tror att användarna känner till bibliotekariernas kompetens. 70B tror
möjligtvis att användarna är rädda för att ställa dumma frågor och därför låter bli att fråga
om sådant som de skulle vilja ha hjälp med. 70B menar att de som inte känner till
bibliotekariens kompetens framför allt är icke-användarna, dvs de som inte kommer till
biblioteket. Detta tror 70B beror på att bibliotekarierna är dåliga på att synliggöra sig och
lägger ansvaret för detta på bibliotekarierna själva. 70D, å sin sida, menar att användarna
ofta tror att bibliotekarierna kan och vet precis allt.

70A tror inte att användarna är medvetna om yrkeskårens kompetens. 70A menar att
bibliotekarierna kan spela en central roll i informationssamhället men att användarna inte
vet om detta. Detta ska enligt 70A avhjälpas genom marknadsföringsåtgärder.

Alla inom gruppen är överens om att datorerna har påverkat mest när det gäller
bibliotekariernas kompetens och att datorerna även har påverkat servicen till det bättre.

Tidigare var bibliotekssektorn mer världsfrånvänd och allting tog mycket längre tid med en massa
letande och plockande för att ge användarna service. Nu kan man lägga mer tid på låntagaren (70B).

 5.1.2 Yrkesidentitet
Alla i utbildningsgeneration 1 tycker att informationstjänst och yttre arbete har hög
status. Man menar att det förr fanns en föreställning om att den inre tjänsten hade mer
status och att denna inställning lever kvar hos vissa kolleger men är på väg bort.
Gruppen verkar vara överens om att man idag värderar yttre tjänst väldigt högt.

70A menar att det centrala är att hjälpa människor och att handledarrollen är den roll
som har verklig utvecklingspotential. Att analysera användarnas informationsbehov och
förmedla sin kunskap är det verkligt kvalificerade. Katalogisering betecknar 70A som
rent rutinarbete och anser därför inte att det är så intressant. 70B och 70C tycker dock
att katalogisering är kvalificerat arbete. Dessa två tror att man även idag ser inre arbete
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som ”finare”. 70B anser dock att man idag på ett annat sätt har insett vikten av att ha ett
ansikte utåt.

70D tycker att omvärldsbevakning och att se till så att målsättningarna för avdelningen
hålles är statusbetingat och kvalificerat. Informationstjänsten och kontakten med
användarna anser 70D vara mycket viktig, men också väldigt krävande. ”En del tycker
att det är skönt att dra sig tillbaka och katalogisera” (70D).

Enligt 70A finns det en utbredd uppfattning om hur en typisk bibliotekarie bör vara. Det
kan t ex handla om hur man ser ut, hur man är klädd och hur man uppträder. 70A själv är
dock kritisk till denna inställning och hämtar helst inspiration till sitt arbete utanför
biblioteksvärlden, vilket 70A menar är en fördel i kommunikationen med användarna. En
typisk bibliotekarie, enligt 70D, är en nyfiken person som kan lite om precis allting. 70B
å sin sida menar att någon typisk bibliotekarie inte finns, men nödvändiga personliga
egenskaper är flexibilitet och vänlighet.

Ingen i gruppen, utom 70A, tycker att yrkesgruppen har den status den borde. Man
anser att statusen är för låg om man ser till kompetensen inom yrkeskåren. Man tycker
även att lönen är för låg i förhållande till utbildningen. Att yrket har låg status tror man
beror på att samhället generellt inte vet vad bibliotekarierna kan. Dock har
respondenterna i gruppen sett stora förändringar i och med utvecklingen på det
informationstekniska området. IT menar man har lett till att ”det är ett helt annat yrke
idag”.  Man tror även att IT har höjt statusen för yrkeskåren.

70A tycker att många bibliotekarier har den status de förtjänar, dels till följd av bristande
framåtanda och dels till följd av otillräckliga kunskaper när det gäller
informationssökning. 70A håller med om att IT har gett en statushöjning, men betonar
att gruppen måste marknadsföra sin kompetens utåt.

När det gäller förhållandet till andra yrkesgrupper på biblioteket tror 70C inte att
användarna är medvetna om skillnaden mellan bibliotekarier och assistenter. Användarna
vill bara ha sin service så fort som möjligt. Vem som ger servicen är ointressant. 70B
delar helt denna uppfattning. Förr hade det hög status att vara bibliotekarie jämfört med
att vara t ex assistent eller kanslist, menar 70D. Kanske är det fortfarande så, men inte
lika uttalat. 70A tror inte att det faktum att bibliotekarier och assistenter i dag delar på
en hel del arbetsuppgifter hotar bibliotekariens status:

Vi måste utnyttja vårt försprång och utvecklas vidare – snabbare än de andra – och vi kan gott dela
med oss av vår kunskap för att på så sätt höja hela biblioteket. Kan vi inte behålla vårt försprång kan
vi ge fasen i det (70A).

 5.1.3 Synen på utbildningen
Alla inom utbildningsgenerationen har haft ett specialarbete och ett antal praktikveckor
som en del av utbildningen. Det ställdes inte vetenskapliga krav på specialarbetet. Alla i
gruppen är nöjda med praktiken och menar att den var av stor vikt när de kom ut i
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arbetslivet. Praktiken är det som de flesta saknar i dagens akademiska utbildning. De är
också överens om att utbildningen inte fokuserade så mycket vid ren litteraturvetenskap
och litteraturkunskap. De menar att litteraturvetenskapen hade man sedan tidigare och
studierna ägnades väldigt lite åt skönlitteratur. Däremot var referensverk, katalogisering
och kortkatalog sådant som man lade stor vikt vid.

70A:s intryck av utbildningen var att den innehöll mycket grupparbeten och
diskussioner om politiska förhållningssätt. Bibliotekstekniska kunskaper lade man
mindre vikt vid. 70B minns att man läste mycket om ADB och 70D menar att det var en
förvirrande utbildning och ”ren korvstoppning”.

De är alla nöjda med sitt yrkesval. Men de beskriver yrkesvalet som antingen en slump
eller att det ”inte fanns så mycket att välja på som humanist när man hade valt bort allt
annat” (t ex läraryrket, vår anm.).

De flesta har en ganska vag föreställning om dagens utbildning. Man tycker i regel att
avsaknaden av praktik gör att det blir svårare att komma ut i arbetslivet. Någon saknar
litteraturkunskapen. 70A menar att det finns en problematik kring akademiseringen av
utbildningen, ”eftersom bibliotekarieyrket är ganska praktiskt till sin karaktär”.

 5.1.4 Profession
70B, 70C och 70D tycker att bibliotekarieyrket kvalificerar sig som en profession
eftersom det krävs en speciell utbildning och man har en unik kompetens. Fackligt och i
bibliotekets ledning diskuterar man profession, men ute på biblioteken är det inte så
vanligt att det diskuteras.

70A tycker att det finns en motsättning i professionssträvandena. Ju mer man försöker
hävda att bibliotekarieyrket är en profession på ett traditionellt sätt desto snabbare går
yrkeskåren mot sin undergång i den meningen att man fastnar i en traditionell roll som
enligt respondenten saknar utvecklingspotential. 70A avser då den traditionella ”över
disk-relationen”, som går ut på att användaren frågar och bibliotekarien levererar ”de
rätta svaren”.

5.2 Utbildningsgeneration 2 80A, 80B, 80C
80A och 80C tog examen i mitten av 80-talet och 80B tog sin i 90-talets början. De gick
alla på bibliotekshögskolan i Borås. 80B tillhör 80-talsgenerationen, eftersom
utbildningen påbörjades i slutet av 80-talet och 1991, som är året för examination, ligger
före högskolereformen 1993. 80A och 80B arbetar på samma bibliotek. 80A är ansvarig
för katalogavdelningen. 80B har en ”vanlig” bibliotekarietjänst i ett av teamen. 80C har
också en traditionell bibliotekarietjänst med ett visst ansvar för användarutbildning.
Respondenterna i generation 2 är alla i 40-årsåldern och hade studerat på högskolenivå
innan de påbörjade bibliotekarieutbildningen. Respondenterna arbetar idag på bibliotek
med platt teamorganisation.
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 5.2.1 Kompetens
80B och 80C ser sig som generalister. 80B menar dock att genom organisationen och
uppdelningen av ämnen blir de alla specialister på sina respektive ämnen. 80A ser sig
som både generalist och specialist, beroende på vilket pass hon arbetar.

Gruppen är väldigt splittrad när det gäller synen på hur bibliotekariens kompetens
utnyttjas.  80A tycker att både organisationen och användarna utnyttjar kompetensen
väl men att användarna inte vet vad de kan få hjälp med. 80B tycker att organisationen
utnyttjar kompetensen, men att användarna inte gör det. 80C kan inte svara på om
organisationen använder sig av bibliotekarierna i den utsträckning de borde och tycker att
användarna är för stressade för att kunna utnyttja bibliotekariernas resurser. 80A och
80C tror att användarna inte känner till kompetensen för att bibliotekarierna är dåliga på
att marknadsföra sig. 80B säger att ”man är mån om sin kompetens men har svårt att
definiera den”.

Alla i grupp 2 tycker att informationssökning är den viktigaste kompetensen. De är
också överens om att den sociala och pedagogiska kompetensen är av central betydelse.
80A tycker även att omvärldskunskap är en viktig kompetens. 80B menar att det
centrala är att kunna överblicka stora mängder information och att det har blivit extra
viktigt sedan sökvägarna blivit fler och informationsmängden har vuxit.

Bibliotekariens centrala kompetens är fortfarande att söka ordna och återsöka information. Utan detta
är man inte längre bibliotekarie. Det finns fortfarande de som tycker att man inte kan bli
bibliotekarie utan att ha läst litteraturvetenskap, men det är inte politiskt korrekt att säga det längre
(80B).

Alla i den här utbildningsgenerationen tycker att IT har inneburit den största
förändringen både för bibliotekarierna och för användarna. 80A tycker att det är en ökad
service att man kan gå på biblioteket hemifrån via bibliotekets hemsida. 80B menar att
den nya tekniken har dragit upp tempot.

 5.2.2 Yrkesidentitet
Alla i grupp 2 tycker att yttre tjänst och kontakt med kunderna är jätteviktigt. Alla säger
dock att kollegerna är noga med att inte få för mycket yttre tid. 80A tror att den inre
tjänsten är det som de flesta anser vara viktigast. ”Där gör man sitt jobb och sedan går
man ut och har pass.” 80C tror att man inte vill ha för mycket yttre tjänst eftersom det
är stressigt.

80A tycker att det systemrelaterade är de mest kvalificerade arbetsuppgifterna. 80B och
80C tycker att referensarbetet, informationspassen och användarutbildningen är det mest
kvalificerade eftersom man där visar sina unika kunskaper.

De är överens om att katalogisering är ett mallarbete och att bokuppsättning har låg
status. ”Det som avgör en uppgifts status är hur unik kunskap som krävs för att lösa
den” (80B).
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För 80A är den typiska bibliotekarien en yngre eller medelålders kvinna, som är
intresserad av information och hyfsat duktig på datorer och sökning. 80B beskriver en
typisk bibliotekarie som en humanist som har svårt att definiera sin kompetens, men
ändå är mån om att dra skarpa gränser till andra yrkesgrupper. 80C menar att det som
kännetecknar en typisk bibliotekarie är att han/hon är serviceinriktad och pedagogisk i
yttre tjänst.

80A och 80C tycker inte att yrkeskåren har den status den förtjänar om man ser till
utbildning och kunskap. 80C menar dock att om bibliotekarierna går ut i strejk skulle
ingen märka det. 80B tycker att man på sätt och vis förtjänar sin status. ”det är
bibliotekariernas eget fel att det ser ut som det gör genom att de inte har varit så bra på
att hävda sin kompetens”.  Man menar att statusen har blivit bättre sedan IT kom in i
bilden.

 5.2.3 Synen på utbildningen
Utbildningsgeneration 2 hade både praktik och ett specialarbete i utbildningen. Det var
inte en speciellt hög vetenskaplig nivå på specialarbetet och 80B menar att det var
valfritt. Det man lade mest vikt vid var katalogisering och klassificering men även
bibliografier, referensarbete och struktur i katalog och samlingar. 80B tycker att man
ägnade mycket tid åt diskussioner om bibliotekarieyrkets innehåll och identitet.

Två av tre respondenter i 80-talsgenerationen tycker att det är synd att praktik inte
längre ingår i utbildningen. 80A menar att den långa praktiken var bra för att man
kommer in i arbetet på ett annat sätt när man praktiserar en längre tid. 80C utvecklar inte
närmare varför praktiken var viktig, men tycker dessutom att det är märkligt att det inte
längre finns någon litteraturkunskap på schemat i den nya utbildningen. 80B menar att
man kan lära sig det praktiska arbetet när man väl kommer ut på arbetsmarknaden, men
påpekar att äldre bibliotekarier tycker att man inte har lärt sig någonting om man efter
avslutad utbildning inte kan SAB-systemet på sina fem fingrar. Till syvende och sist tror
80B att de flesta bibliotekarier trots allt ser sitt yrke som ett praktiskt verktyg.

80B och 80C menar att det var slumpen eller tillfälligheter som avgjorde yrkesvalet. 80A
säger sig alltid ha varit intresserad av information och informationssökning och känner
sig tilltalad av demokratitanken. De är alla nöjda med sitt yrkesval.

 5.2.4 Profession
Alla respondenterna i gruppen tycker att bibliotekarieyrket kvalificerar sig som en
profession. Man anser att utbildningen, kunskapen och erfarenheterna är unika.

80A tycker att man diskuterar professionaliseringen på biblioteken, speciellt om man har
varit på konferens eller läst någon artikel om det.
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80C tycker att bibliotekarieyrket är en profession därför att ”det är ett viktigt arbete, en
hörnsten i samhället”.

5.3 Utbildningsgeneration 3 90A, 90B
90-talsgenerationen är den minsta respondentgruppen. Båda 90-talisterna är utbildade
efter den sista högskolereformen och under 90-talet. De har alltså i stället för en
bibliotekarieexamen, en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. 90A
gick sin utbildning i Lund och har sin bibliotekarietjänst på avdelningen för
skönlitteratur. 90B gick utbildningen i Borås och är teamledare på ett av biblioteken.
Respondenterna är i 30-årsåldern. Båda respondenterna har humanistiska studier
kombinerade med bibliotekarieutbildningen. Respondenterna arbetar idag på bibliotek
med platt teamorganisation.

 5.3.1 Kompetens
90A ser sig som specialist då hon kan knyta tidigare utbildning till arbetsuppgifterna hon
utför. 90B ser sig som både generalist och specialist beroende på vilka arbetsuppgifter
som utförs.

Båda respondenterna i grupp 3 tycker att informationssökning är den viktigaste
kompetensen. De är även överens om att den pedagogiska biten, att kunna förmedla
kunskap, är en central kompetens för en bibliotekarie. Det är viktigt att kunna möta olika
typer av människor på rätt nivå. 90A tycker även att det är viktigt att kunna prata om
och tipsa användarna om böcker. 90B anger också att katalogisering är en viktig
kompetens.

90A tycker att både organisationen och användarna utnyttjar bibliotekariens kompetens.
Hon menar att mindre vana besökare ofta blir överraskade av den service de får av
bibliotekarien. 90A tror att användarna kanske inte känner till deras kunskaper eftersom
det finns en traditionell nidbild av vad bibliotekarieyrket innebär.

90B tycker att vare sig organisationen eller användarna utnyttjar bibliotekariens
kompetens fullt ut. 90B tror att det beror på att bibliotekarien är för osynlig och
användarna inte vet vad de kan förvänta sig.

De tycker att bibliotekariens kompetens har förändrats med den nya tekniken. 90B
menar att genom e-post och chatt-tjänster utnyttjar användarna bibliotekariens tjänster
på ett nytt sätt. 90B menar att det förr var mer service och att man numera ger hjälp till
självhjälp.

 5.3.2 Yrkesidentitet
Båda respondenterna i gruppen tycker att informationstjänstgöringen är den mest
kvalificerade arbetsuppgiften. 90A tycker även att inköp är kvalificerat. Anledningen
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menar 90A är att man vid dessa uppgifter sätter sina kunskaper på prov. De tycker båda
att informationstjänst är den uppgift som har högst status. Man tycker även att inre
tjänst är kvalificerat men enligt 90A är den mer ”luddig”. 90B tycker att katalogarbete
har hög status och det tror hon beror på tradition. 90B tror att det mycket handlar om en
generationsfråga. Förr ansågs inre arbete finare men de nya bibliotekarierna tycker att det
är roligare med yttre tjänst.

De tycker båda att bokuppsättning är det som är minst kvalificerat och har lägst status.
”Informationstjänsten kräver utbildning och kunskap, medan det räcker med att kunna
alfabetet för att klara bokuppsättningen” (90A).

För 90A är en typisk bibliotekarie en kvinna eller man i 35-årsåldern som är duktig på
att söka information. 90B beskriver en typisk bibliotekarie som en nyfiken person som
hela tiden vill lära sig nya saker.

Ingen av respondenterna tror att skillnaden mellan bibliotekarier och assistenter är tydlig
för användarna. 90A tror att det kanske kan påverka yrkets status, men tror ändå på den
teamorganisation hon arbetar i. Dessutom, menar 90A, vet assistenterna vad de är bra på
och lämnar över till bibliotekarierna när det behövs. 90B menar att bibliotekarierna har
sin utbildning oavsett hur arbetsfördelningen ser ut och inte ska vara rädda att dela med
sig av sin kunskap.

De är överens om att yrkeskåren har för låg status. 90A och 90B tror att statusen
påverkas av att det är ett lågavlönat och kommunalt arbete. 90A tror också att det finns
en felaktig föreställning om att det inte är ett kvalificerat arbete. 90B tycker att man har
förbättrat sin ställning i och med informationssamhället. Man inser värdet av
bibliotekariernas kompetens på ett helt nytt sätt nu. 90B tycker sig ha sett en förändring
bara under de åren hon har arbetat.

 5.3.3 Synen på utbildningen
Utbildningsgeneration 3 tycker att man under deras utbildning fäste mest vikt vid den
teoretiska biten, främst IT. 90A:s uppfattning om sin utbildning var att det fästes mest
vikt vid IT och ledarskap. Man lärde sig att söka i databaser, att bygga databaser och att
göra hemsidor. SAB-systemet och katalogisering fästes det mindre vikt vid. 90B tycker
att utbildningen mest fokuserade på att ge ett visst tänkande, men även kunskaper i
klassificering och katalogisering. Ingen i 90-talsgenerationen nämner att de hade velat ha
praktik som en del av utbildningen. 90A ordnade själv ett extraknäck på bibliotek under
studietiden. Båda respondenterna tycker att det praktiska arbetet är något man kan lära
sig när man väl är ute och arbetar. 90B erkänner utan omsvep att hon inte är särskilt
skicklig på klassifikation.

Båda valde utbildningen av en slump men säger sig vara nöjda med sitt yrkesval.

90A tycker att dagens nyutexaminerade har en övertro på datorer och söker information
på Internet i första hand. 90A menar att det här finns en generationsskillnad i
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inställningen till Internet och tryckta referensverk. 90B saknar psykologi i dagens
utbildning, kundbemötande och konflikthantering. De tycker båda att katalogisering och
klassificering är något man kan lära sig när man kommer ut på biblioteken.

 5.3.4 Profession
Båda respondenterna tycker att bibliotekarieyrket kvalificerar sig som en profession. De
menar att det är ett kvalificerat arbete med en unik kunskapsbredd. 90B menar att det
finns ett helhetstänkande som inte alla känner till, att det är ett komplext arbete och en
komplex verksamhet. Det är viktigt att vara professionell.
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6 Analys

I detta kapitel kommer vi utifrån litteraturstudien att analysera det empiriska materialet.
Många begrepp går in i varandra och det finns därför en risk för upprepningar av vissa
delar.

6.1 Utbildningen
Nedan analyserar vi utbildningsgenerationernas minnen av och synpunkter på den
utbildning de genomgått för att se om likartade uppfattningar och attityder präglar de
olika utbildningsgenerationerna. Dessa uppfattningar kopplar vi till litteraturstudien för
att få en helhetsbild av bibliotekarieutbildningen och bibliotekarieutbildningens
utveckling.

 6.1.1 70-talsgenerationens syn på utbildning
Inom 70-talsgenerationen är respondenterna överens om att praktiken var ett tungt och
viktigt inslag i utbildningen. Det var också ett inslag som de alla uppskattade och som de
tycker saknas i dagens utbildning. Kanske är det främst på denna punkt som 70-
talsgenerationen framstår som präglade av sin utbildning, som hade en relativt praktisk
framtoning. De tre första terminerna hade studenterna två praktikperioder så praktikens
betydelse för utbildningen var stor (Organisationskommittén, 1972). Möjligen är 70-
talisternas inställning präglad av den utbildning de fick som åtminstone på papperet ger
intryck av en inställning som motsvarar den första av de tre grupper Hjörland (2000)
beskriver på utbildnings- och forskningsområdet för Biblioteks- och
informationsvetenskap. Vi avser då den grupp som har en praktisk inriktning och lägger
tyngdpunkten på hur informationsresurser och informationsteknologi ska användas.
Lång praktik under utbildningsperioden innebär just att den nyexaminerade
bibliotekarien rent praktiskt är väl förberedd för yrkeslivet.

Utbildningens mål var att ge de studerande en god yrkeskunskap för olika typer av
bibliotek och verksamheter samt att ge dem en teoretisk bakgrund som förberedelse för
deras yrkesverksamhet (Organisationskommittén, 1972). Tre av respondenterna i 70-
talsgenerationen hade erfarenhet av arbete på bibliotek innan de påbörjade
bibliotekarieutbildningen och de säger också att de kände till mycket av det praktiska
arbetet sedan tidigare. Ändå uppskattades praktiken. Det finns flera tänkbara
förklaringar till detta. Praktiken på utbildningen gav smakprov på arbetet vid olika typer
av bibliotek, vilket kunde komplettera den erfarenhet man hade av arbete på bibliotek
sedan tidigare.
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Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper var dessutom mer strikt uppdelad på
biblioteken på 70-talet än vad den är i dag. Vissa praktiska uppgifter utfördes bara av
utbildade bibliotekarier och medlemmarna av 70-talsgenerationen kan ha känt till en del
av det praktiska arbetet utan att själva egentligen ha fått utföra uppgifterna.

 6.1.2 80-talsgenerationens syn på utbildning
Utbildningen för 80-talsgenerationen var yrkesinriktad och därför ställdes det inga krav
på forskningsförberedande aktiviteter. Tyngdpunkten i undervisningen låg främst på
bibliotekskunskap och litteraturorientering samt bibliografi i utbildningen efter
högskolereformen 1977 (Eliasson, 1977) De tre respondenterna i 80-talsgenerationen
nämner alla typiska praktiska bibliotekariesysslor som sådant de minns att man fäste
vikt vid under utbildningen. Katalogisering, klassificering och genomgång av referensverk
är exempel på vad respondenterna nämner i sina intervjusvar.

Även bland dem som tillhör den här utbildningsgenerationen uppskattades praktiken och
de intervjuade uttrycker en viss förvåning över att den har försvunnit. I utbildningen som
80-talsgenerationen genomgick hade praktiken en större plats än specialarbetet, 10p
respektive 5p (Kursplan, 1981). I den här gruppen var det dock ingen som hade tidigare
erfarenhet av arbete på bibliotek.

Någon respondent tycker också att litteraturkunskap saknas i den nya utbildningen, ett
tecken på motstånd mot den fokusförskjutning från bibliotek till information med
åtföljande krav på ny kompetens som Wormell (2000) beskriver i samband med
konsekvenserna av den informationstekniska utvecklingen. 80B har också tydliga minnen
av att man under den här perioden, tidigt 90-tal, av utbildningen ägnade mycket tid åt att
diskutera bibliotekarieyrkets innehåll och identitet. 80B menade att diskussionen kom
lite väl tidigt, innan de stora förändringarna var ett faktum. Samtidigt finns tydliga tecken
inom 80-talsgenerationen på att diskussionen fortfarande inte är avslutad.

Även i 80-talsgenerationen finns en tendens att betona praktiska inslag i utbildningen,
liksom yrkets praktiska karaktär. Av respondenterna i gruppen är 80B också den som
uttryckligen beskriver yrket som praktiskt och utbildningen som ett verktyg. Detta
stämmer väl överens med att utbildningen var yrkesinriktad (Enmark, 1993). Det är
möjligt att 80-talisternas inställning präglas av den utbildning de gått och att denna i sin
tur färgats av den andra gruppen på utbildningsområdet som Hjörland (2000) beskriver,
nämligen den som inte ser B & I som en självständig vetenskap. Vid tiden för 80-
talisternas utbildningsstart betonades kravet på tidigare högskolestudier som
antagningskrav starkare, samtidigt som utbildningen inte var forskningsförberedande. I
vår undersökta grupp har de flesta av 80-talisterna tidigare studier bakom sig, vanligtvis
inom humanistiska ämnen precis som Hjörland beskriver mellangruppen, och kan känna
sig mer vetenskapligt hemma på dessa områden än inom ämnet Biblioteks- och
informationsvetenskap.
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6.1.3 90-talsgenerationens syn på utbildning
Vi har bara två respondenter i den här gruppen, men kan konstatera att de beskriver sin
utbildning på ett annat sätt än de båda tidigare generationerna. Utbildningen ger efter
1993 istället för en yrkesutbildning en magisterexamen i biblioteks- och
informationsvetenskap.

Tonvikten, säger respondenterna, låg på det teoretiska och på IT. När det gällde
praktiska uppgifter handlade de om att bygga databaser och göra hemsidor i första hand.
Katalogiseringen under utbildningen beskriver 90A som ”torrsim” och förtydligade
genom att förklara ”vi satt inte ens vid datorerna utan vi satt med ett papper och
katalogiserade”. 90A förvånade sig lite över detta under utbildningen men har i efterhand
insett att den typen av arbetsuppgift lika gärna kan läras på plats efter avslutad
utbildning. Detta var sådana kunskaper som tidigare utbildningsgenerationer fick genom
praktiken men då utbildningen omvandlades till en magisterutbildning lades tonvikten på
teori och akademisering (Enmark, 1993). Svaren från respondenterna i 90-
talsgenerationen visar hur förskjutningen av fokus från kultur till information som
Wormell (2000) beskrivit nu slagit igenom i utbildningen och på så vis speglar Wormells
påpekande att IT-utvecklingen ställer nya krav på utbildning och kompetens. Widgren
(1991) resonerar redan i början av 90-talet i samma banor och anser då att den som inser
att bibliotekets användare söker både kultur och information får svårt att hävda de
traditionella bibliotekariekunskaperna, som i 90-talisternas utbildning fått en mindre
framträdande plats till förmån för det teoretiska och IT.

90B talar om att utbildningen handlade om att i första hand ge studenterna ”ett sätt att
tänka”. Hon speglar i sina svar ganska väl det faktum att utbildningen nu har fått en
tydligare akademisk prägel. Praktiska färdigheter kan man tillägna sig när man väl är ute
på en arbetsplats. I högskolereformen 1993 betonades akademisering och
forskningskompetens i utbildningarna och de flesta yrkesutbildningarna gjordes om till
kandidat- eller magisterexamina (Enmark, 1993). Den tredje gruppen inom utbildning och
forskning som ser Biblioteks- och informationsvetenskap som en självständig vetenskap
har nu satt sin prägel på utbildningen och studenterna, inte bara genom att utbildningen
formellt blivit en magisterutbildning utan kanske ännu tydligare i form av studenter som
genomgått utbildningen och talar om att de fått ”ett sätt att tänka”.

6.2 Utbildningsgenerationer
Avdelning 6.2 behandlar utbildningsgenerationerna i sammanfattning, dvs vilka
gemensamma nämnare som finns i intervjumaterialet för respektive grupp. Som vi
kommer att se finns det också en hel del som är gemensamt för alla grupperna.

 6.2.1 70-talsgenerationen
Utbildningen i Borås startade 1972 och det finns ingen i vår undersökning som tog sin
examen innan dess. Den utbildning som 70-talisterna gick hade både praktik och special-
arbete. På specialarbetet, säger alla respondenter, ställdes inte direkt några vetenskapliga



55

krav. Detta påstående överensstämmer med utbildningens karaktär, som vid den
tidpunkten var praktiskt yrkesförberedande snarare än forskningsförberedande.

Alla 70-talisterna är överens om tre saker:

• Den viktigaste kompetensen är att kunna olika metoder för att söka information.
• Deras kunskap utnyttjas väl av både organisation och användare.
• Yrket har fått en viss statushöjning genom IT.

Dessutom menar gruppen att det är viktigt att ha social kompetens och att kunna
analysera användarnas informationsbehov. Tydligt är även att man tycker att
marknadsföring skulle förändra det allmänna intrycket av yrkeskåren hos allmänheten.
Flera menar att även användarutbildningar kan fylla den funktionen genom att man i
samband med dem får tillfälle att visa användarna vad man kan.

Problemet för bibliotekarierna är att de inte tycker att allmänheten har en rättvis bild av
bibliotekariernas kompetens. Det är tydligt både i vår intervjuundersökning och i
litteraturstudien. Undersökningar som IFLA:s The image of the librarian and
information profession: How we see ourselves: An investigation (1995) av Prins och
Gier och DIK:s Biblioteken, bibiotekarien och professionen: En rapport från fyra länder
(2000) av Almerud är två exempel på att det finns ett behov av att undersöka
bibliotekariens ställning i samhället. Agert och Tegström menar att det är viktigt att först
definiera bibliotekariens kompetens för att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra
bibliotekarierna. Agert och Tegströms listar i sin uppsats viktiga kompetenser för
bibliotekarierna. Att söka och hantera information är centrala kompetenser för både våra
intervjupersoner och de intervjuade personerna i Agert och Tegströms undersökning
(Agert & Tegström, 1999).

70-talisterna tycker i allmänhet också att det är kvalificerat att katalogisera, förutom en
av dem som tycker att det är en rutinuppgift. När katalogisering nämns som en
kvalificerad och viktig arbetsuppgift betonar man att den är nödvändig för att biblioteket
som helhet ska fungera och att katalogisering så att säga är grunden för bibliotekariernas
kunskapsorganisation.

Respondenterna tycker också överlag att yrket förtjänar en högre status, utom en person
som tycker att man har den status man förtjänar.

När det gäller professionalisering tycker man att yrket kvalificerar sig som en profession
eftersom man har en unik kompetens och en speciell utbildning. En av dem tycker dock
att det finns en motsättning i att sträva mot professionalisering, eftersom den i värsta fall
kan leda till undergång för yrkesgruppen. Respondenten menar att bibliotekarien riskerar
att fastna i en yrkesroll som saknar utvecklingsmöjligheter och beskriver en roll som för
tankarna till den roll Maj Klasson kallar förmyndarrollen, dvs en roll som innebär att
värna om den goda kulturen och den goda boken och att bilda mindre utbildade grupper i
samhället (Klasson et al, 1997).
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Bruijns undersökning Status and image of the librarian (1991) visar att det är faktorer
som kunskapsnivå, social status, specialisering, ansvar och inkomst som påverkar yrkets
status (Bruijns, 1991). Kunskapsnivån hos bibliotekarier är generellt hög och många har
även någon sorts specialisering. Däremot är den sociala statusen tämligen låg, likaså
inkomsten. Enligt Olsson menar Abbott att bibliotekariens jurisdiktion är svag och detta
påverkar bibliotekariens auktoritet i relation till andra yrkesgrupper. Bibliotekarien
identifieras även ofta av den organisation de arbetar i vilket även påverkar status och
profession (Olsson, 1995).

 6.2.2 80-talsgenerationen
Den utbildning som 80-talisterna genomgick hade både praktik och specialarbete. Om det
ställdes krav på vetenskaplighet eller ej är respondenterna inte säkra på.   

I kursplanen från 1981 ingår praktik med 10 poäng och ett specialarbete på 5 poäng.
Utbildningen var yrkesinriktad och därför ställdes det inga krav på
forskningsförberedande verksamheter. Därför var det inte heller obligatoriskt att skriva
en vetenskaplig examensuppsats (Enmark, 1993).  Specialarbetets omfattning var alltså
inte så stor. Syftet var att förbereda studenterna för praktiska uppgifter i yrkeslivet
snarare än fortsatt forskning (Kursplan, 1981).

80-talisterna är överens när det gäller:

• Informationssökning är en viktig kompetens.
• Yrkesrollen har förändrats sedan IT kom.
• Yttre tjänst är väldigt viktigt.
• Yrket har inte den status det förtjänar, men har blivit bättre med IT.

Man tycker generellt även att det är viktigt att bibliotekarierna har en pedagogisk
kompetens, att de är serviceinriktade, allmänbildade och har god omvärldskunskap.

Både 70-talisterna och 80-talisterna tycker att informationshanteringen är viktig, de
anser även att yrkesrollen har förändrats med IT. Enmark tror att med datoriseringen
skall det följa en högre status (Enmark, 1991). Tendenserna idag tyder på att Enmark
hade rätt. Bibliotekarierna ser en tydlig skillnad i sina yrkesroller med IT. Ducander
(1999) och Wormell (2000) menar att tyngdpunkten för bibliotekarier har flyttats från
bibliotek till information, från innehåll till teknologi. Zetterlund (1997) och Bowden
(1999) anser att det just är bibliotekariernas roll att ge användarna möjligheter till ett
gränslöst informationssökande. I dagens samhälle med informationsteknologin ständigt
närvarande är det viktigt för bibliotekarierna att hålla sig à jour med utvecklingen. I
intervjuundersökningen och i litteraturstudien är det väldigt tydligt hur stor vikt som
läggs vid informationsteknologin och informationssökningskompetensen.
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80-talisterna är benägna att tycka att inre tjänst är lite viktigare än yttre även om de
anser att yttre tjänst är mycket viktig. Kanske för att den yttre tjänsten är mer krävande
på ett intellektuellt plan.

Respondenterna är generellt överens om att bibliotekarieyrket kvalificerar sig som en
profession även om de har olika anledningar till det. Två av dem använder uttryck som
”grundläggande demokratisk rättighet” och ”hörnsten i samhället” när de beskriver
bibliotekets uppgift och tjänster, medan den tredje anger de speciella kunskaperna som
kvalifikation. Enligt Bowden är bibliotekariens ansvar att värna om yttrandefriheten och
att säkra människors tillgång till information. Därigenom kan bibliotekarierna hävda sitt
värde (Bowden, 1999). Detta är troligtvis vad intervjupersonerna i 80-talsgenerationen
menar när de talar om demokrati och samhället i förhållande till biblioteken.

Naturligtvis är kunskaperna viktiga för professionsaspekten. Som vi nämnt ovan är dock
svårigheten att definiera bibliotekariernas kunskapsbas.

 6.2.3 90-talsgenerationen
90A och 90B har båda en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. I
deras utbildning saknades det praktik men i gengäld hade man ett examensarbete på 20 p.

90-talisterna är överens om att:

• Informationssökning är en viktig kompetens och det är även den uppgift som har
högst status.

• Bokuppsättning är den minst kvalificerade arbetsuppgiften.
• Yrkeskåren har för låg status.
• Bibliotekarieyrket kvalificerar sig som en profession.

Som vi har påpekat ovan är informationssökning och informationshantering en viktig
kompetens för bibliotekarier i informationssamhället idag. Att alla generationerna i
undersökningen påpekar detta visar att det är väldigt viktigt.

90-talisterna tycker att inre arbete och katalogisering är kvalificerat men att det handlar
mycket om tradition. 90B tror att det handlar om ett generationsskifte och att de
nyutbildade bibliotekarierna tycker att yttre tjänst är roligare än inre. Irene Wormell är
en av dem som menar att bibliotekets funktion har förändrats i och med
informationsteknologin. Beteendet och mönstret vad gäller anskaffandet av information
måste följa med IT-utvecklingen. Utbildning och kompetens får nya krav i och med detta
(Wormell, 2000).

90-talsgenerationens utbildning var mer teoretisk än de tidigare. Den nya tekniken har
påverkat relativt mycket. I stället för att göra katalogkort har den senaste
utbildningsgenerationen fått bygga hemsidor. I stället för att lära sig detaljkatalogisera
och memorera SAB-systemet har de fått lära sig databaser och sökstrategier på Internet.
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I den nya utbildningen handlar det mycket om organisationsteori och att få ett
akademiskt helhetstänkande.

90A tycker dock att de nyutexaminerade har en övertro på datorer och att man kan
missa de tidigare generationernas kunskaper för att man förlitar sig för mycket på
Internet.

6.3 Kompetens
Agert och Tegström (1999) beskriver i sin undersökning att kompetens alltid står i
relation till något annat. När en uppgift löses på rätt sätt eller på ett nytt sätt visas
kompetensen. Det är individens yrkeskunnande, och kompetensen skiftar efter kontext.
För bibliotekarier är det ofta svårt att definiera det egna arbetet. Agert och Tegströms
undersökning visar också att det är svårt att entydigt beskriva och definiera vad
bibliotekariekompetensen egentligen är och vad den innehåller. Större delen av vårt
källmaterial visar också att det är svårt att definiera en enhetlig kärna av bibliotekariernas
kompetens. Litteraturen ger en rad olika förklaringar till detta, att yrket är så
mångfacetterat och splittrat, att det inte finns klara riktlinjer över vilka arbetsuppgifter
en bibliotekarie skall ha och att bibliotekarien definieras efter arbetsplats i stället för
kunskap.

I avsnitt 6.3 inleder vi med sammanställningar av hela respondentgruppens syn på
bibliotekariekompetens. Resonemanget kretsar kring begreppen formell och funktionell
kompetens, som visade sig vara termer som passar respondenternas svar på frågor om
kompetens väl. Därefter tittar vi närmare på vad representanterna för de olika
utbildningsgenerationerna i vår undersökning har för funderingar kring bibliotekariers
kompetens. Antalet respondenter i de olika grupperna är för litet för att man ska kunna
dra några definitiva slutsatser av materialet, men det är ändå intressant att sätta vårt
intervjumaterial i relation till tidigare forskning.

 6.3.1 Bibliotekariens kompetens - formell och funktionell
Magnus Anttila talar om olika sorters kompetens, den formella och funktionella. Den
formella kompetensen är mätbar och den funktionella är erfarenheter som vinns utifrån
att man ställs inför nya problem (Anttila, 2001). Avsnittet nedan utgår från Anttilas
idéer om formell och funktionell kompetens.

Vid intervjuerna har vi fått svar på frågor som rör ”den typiska” bibliotekarien.
Respondenterna fick svara på frågan om vilken kunskap eller kompetens som var mest
respektive minst viktig i den bilden och därefter ange om de tyckte att de själva passade
in på beskrivningen. De kunskapsområden eller kompetenser respondenterna nämnde
som de viktigaste kan delas in i två grupper. I den första gruppen placerar vi
kompetenser som har med formell kompetens att göra. Till denna typ av kunskap räknar
vi:

• Informationssökning
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• Att ordna och återsöka information
• Pedagogisk kompetens
• Litteraturkunskap

I den andra gruppen placerar vi kompetenser som är av mera funktionell natur. Bland
våra respondenters svar finner vi då personliga egenskaper som:

• Social kompetens
• Nyfikenhet
• Flexibilitet
• Serviceinriktad
• God kommunikationsförmåga

När respondenterna vidareutvecklar sina resonemang kring dessa personliga egenskaper
talar de också ofta om hur de med dessa egenskaper, kombinerade med yrkeserfarenhet
utför sitt arbete allt effektivare. De personliga egenskaperna blir på så sätt verktyg för
att utveckla den erfarenhetsmässiga kompetens som Anttila (2001) kallar funktionell
kompetens. Flera av respondenterna betonar kraftfullt betydelsen av de personliga
egenskaperna och den funktionella kompetensen, som de anser är åtminstone lika
betydelsefull som den formella kunskapen för en folkbibliotekarie.

Intressant att notera i det här sammanhanget är också att flera respondenter spontant
nämner personliga egenskaper och attityder innan de anger formella kompetenser, när de
ska beskriva bibliotekariens centrala kompetenser. Det är inte säkert att dessa spontana
svar säger något om vad de tycker är viktigast i grund och botten. Den formella
kunskapen kan vara något respondenterna ser som en första grundförutsättning, men
flera betonar att folkbibliotekarieyrket är något man inte klarar av utan social kompetens.

Någon sorts mellanställning mellan formell och funktionell kompetens intar begreppet
”allmänbildning”, eftersom allmänbildning är något man samlar på sig både genom
utbildning och genom att vara allmänt vaken, öppen och nyfiken.

Våra respondenter hade svårare att nämna mindre framträdande kompetenser, men de få
förslag på mindre framträdande formell kompetens vi fick in var:

• Det hantverksmässiga
• Bok- och referensverkskunskap

Alla respondenter i undersökningen tyckte att de själva motsvarade den bild de målat
upp av de framträdande kompetenserna hos en typisk bibliotekarie. De är också alla
överens om att det är en viktig kompetens att kunna söka information och känna till
olika metoder för informationssökning (referenslitteratur, Internet, databaser). Detta är
en mätbar kompetens eftersom de alla har utbildning i informationssökning. De som är
utbildade i slutet av 90-talet har dessutom IT med sig i utbildningen. Det är något som
har förbättrat informationssökningen rent tekniskt och tidsmässigt.
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Katalogisering är ytterligare en kompetens som många nämner, vissa med tillägget att det
är ett tempoarbete med så förutbestämda ramar att det blir en rutinuppgift. De tycker
däremot att det är viktigt att kunna katalogisera, eftersom katalogisering utgör hela
grunden för bibliotekets uppbyggnad. Katalogiseringen faller också under den formella
kompetensen.

I princip alla påpekar också att det är viktigt att vara serviceinriktad, kunna möta alla
sorters människor och i referensintervjun få fram vad användarna är ute efter. Denna
sorts kompetens är snarast funktionell. Även om referensarbete är en del av de olika
utbildningarna, är det något man oftast utvecklar efterhand i mötet med användarna.
Någon respondent tycker att det är viktigt att kunna prata om böcker och tipsa om
böcker. Detta är traditionellt en formell kompetens men med dagens utbildning är det
troligare att det är något man bygger upp efterhand genom erfarenhet.

 6.3.2 70-talsgenerationens syn på kompetens
70A menar att det finns två typer av bibliotekarier. Den ena gruppen intresserar sig för
humaniora, kultur och skönlitteratur och den andra gruppen är mer inriktad mot
information och undervisning. För respondenten är den uppdelning av bibliotekariekåren
i två läger, som diskuteras under sent 80-tal t ex vid den nordiska konferensen för
bibliotekariestudenter (1988), fortfarande aktuell. Användarutbildningarna gör att
bibliotekarien måste ha en pedagogisk kompetens, vilket också flera av respondenterna i
70-talsgenerationen värderar högt. Man ser användarutbildningen som ett sätt att visa sin
egen kompetens. Det är även viktigt för att kunna ge användarna vad de vill ha. Axelsson
(1997) talar om kompetens som en kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och
motivation. Användarutbildningen torde därför vara viktig för bibliotekarierna eftersom
de har en vilja och motivation att visa sina kunskaper samt förmågan att förmedla dem.

Alla respondenter i 70-talsgenerationen tycker att informationssökning är bibliotekarier-
nas viktigaste kompetens, men 70A menar att även om bibliotekarierna har börjat ta till
sig informationsteknologin så finns det fortfarande de som värderar kulturen högre än
informationen. Åkerberg (1989) talar om att en förhöjd kompetens ger
konkurrensförmåga. Genom att bibliotekarierna intresserar sig så mycket för
informationshanteringen och värderar den så högt, höjer bibliotekarien sin status och blir
därmed en kraft att räkna med i konkurrensen om informationsteknologin.

Vid den nordiska konferensen i Oslo 1988 kom man fram till att bibliotekarierna hade en
viktig funktion att fylla både som informations- och kulturförmedlare (Nordisk
konferens, 1988). I vår 70-talsgeneration får man en känsla av att det på ett övergripande
plan är på det sättet, men att de enskilda bibliotekarierna betraktar det som ett antingen
eller.  Var och en väljer sida.

Med utgångspunkt från Olssons modell (Olsson, 1995) i Hjörlands vidareutvecklade
version (Hjörland, 2000) ställde vi frågan om respondenterna uppfattade sig själva som
specialister eller generalister i sin yrkesutövning. Tre av de fyra respondenterna i
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gruppen uppfattar sig som specialister på sitt område. En av dem menar att hennes
tjänst är så spridd till sin karaktär att de gör henne till generalist. De som känner sig som
specialister utgår från det som är deras specialområde vid sidan av den allmänna
bibliotekarietjänsten som bl a innebär tjänstgöring i informationsdisken.
Specialistkompetensen kan handla om katalogisering av en viss sorts medier,
specialkunskap kring en viss typ av litteratur eller specialisering på användarutbildning.
Specialistkompetensen på ett visst område har respondenterna fått genom att de har
särskilt intresse för just det området. En av dem som räknar sig om specialist på sitt
specialområde känner sig dock ämnesmässigt bred till följd av sin långa yrkeserfarenhet
och genom sin erfarenhet av att ha arbetat på många olika avdelningar. I resonemanget
kring sin modell resonerar Olsson (1995) allmänt om möjligheterna till en expertroll. Vi
anser dock att det finns en skillnad mellan att framstå som expert i förhållande till andra
bibliotekarier jämfört med att ha en expertroll i relation till användare utanför
biblioteksorganisationen. Katalogisering av en viss sorts medier är en mer dold
arbetsuppgift och ganska biblioteksteknisk till sin natur och därmed mindre synlig för
användarna.

Respondenterna i generationen är överens om att datorernas intåg i biblioteksvärlden
inneburit en stor förändring och man upplever det som att yrket fått en högre status i
och med informationsexplosionen, precis som Enmark (1999) ansåg var en förväntad
effekt.

 6.3.3 80-talsgenerationens syn på kompetens
Flera i 80-talsgenerationen påpekar att den typiska bibliotekarien har humanistiska
studier i botten. De flesta respondenterna i vår studie är humanister i grunden och det är
inte ovanligt att man har valt bibliotekariebanan, eftersom man tycker att det inte finns
så mycket att välja på som humanist. Respondenterna i denna grupp motsvarar därmed
ganska väl den bild som träder fram i Prins & Giers undersökning (1995), dvs att
beslutet att bli bibliotekarie ofta är ett andrahandsval. Den typiska bibliotekarien,
beskrivs av 80B, som en person som är mån om sin kompetens men har svårt att
definiera den. Flera författare har beskrivit detta problem. Dempsey menar att just
bristen på en allmänt accepterad beskrivning av kompetensen är roten till en svag
yrkesroll, medan Irving (1992) talar om splittring och brist på gemensamma
utgångspunkter. Både Agert och Tegström (1999) och Eskelin (2002) strävar efter att
göra en beskrivning av kompetensen, som skulle kunna ligga till grund för en effektivare
marknadsföring av yrkeskåren gentemot både användare och uppdragsgivare.  Eskelin har
i sitt utkast sökt definiera en grundkompetens för bibliotekarierna. Förutom
grundkompetensen som innebär att på olika sätt hantera information på bästa sätt, ska
bibliotekarierna komplettera med bl a pedagogik, etik och litteratur.

En av respondenterna, 80C, beskriver bibliotekariens viktigaste kompetenser som
informationssökning, att vara duktig på datorer, allmänbildning och serviceinriktning.
Hos den här generationen, och även hos respondenterna i stort i vår undersökning, är
beskrivningen av de viktigaste kompetenserna en blandning av det Anttila (2001) delar in
i formell och funktionell kompetens. Informationssökning får sägas vara en rent formell
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kompetens, medan både allmänbildning och serviceinriktning drar åt det funktionella
hållet genom att vara mer erfarenhetsmässiga och individuella till sin karaktär.

80B nämner en kompetens som blir allt viktigare i och med den nya tekniken, fler
sökvägar och större informationsmängd, nämligen att kunna överblicka stora mängder
information. Denna kompetens kan stå som ett typiskt exempel på hur det som i och för
sig genom utbildning är en formell kompetens samspelar med den funktionella
kompetens som man får genom yrkeserfarenhet. Erfarenheten av samspelet med
användarna i referenssituationer och en allt större förtrogenhet med det egna bibliotekets
tillgängliga sökvägar förfinar den formella kompetensen. Det visar även på kompetens
utifrån Axelssons (1997) definition, dvs att lösa uppgifter och möta krav i en specifik
situation.

Respondenterna i 80-talsgenerationen tycker ofta att man utanför biblioteket inte känner
till deras kompetens. Användarna vet heller inte vad de kan få hjälp med på biblioteket
och några respondenter menar att det beror på bibliotekarierna själva är dåliga på att
synliggöra sig. En del respondenter menar att det går att åtgärda med marknadsföring.
Burius (1991) tror att det finns ett ointresse från bibliotekariernas sida att definiera sin
kompetens och visa vad man kan. 80C tror att oförmågan att synliggöra yrkesgruppen
och dess kompetens kan ha att göra med att det är så många kvinnor inom yrket och att
bibliotekens traditionella image är världsfrånvänd. Bruijns (1991) anser också att lönen
och det stora antalet kvinnor inom yrket påverkar statusen märkbart. Irving (1992) tror
däremot att svårigheten att definiera kompetensen beror på att yrkeskåren är för
splittrad.

Synpunkterna i den undersökta 80-talsgeneration överensstämmer här väl med Prins &
Giers internationella undersökning (1995), som visade att det var en utbredd uppfattning
att biblioteksorganisationen och bibliotekarierna var inåtvända.  80A poängterar dock att
man numera inte ens behöver ta sig till biblioteket för att utföra biblioteksärenden.
Vilken effekt detta faktum har på människors uppfattning om huruvida biblioteken och
bibliotekarierna är inåt- eller utåtvända är svårt för oss att avgöra, om det nu har någon
effekt alls, men det är intressant att fundera vidare kring. Man kan tänka sig att
bibliotekens nättjänster både kan upplevas som utåtriktade och interaktiva, samtidigt
som det kan upplevas som att bibliotekarierna fjärmar sig ännu mer från sina användare.

Agert och Tegström (1999) menar i sin uppsats att det är viktigt att definiera vad
kompetensen innehåller för att effektivt kunna marknadsföra bibliotekarierna. Vidare
påpekar de att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av bibliotekariernas
kompetens, vilket hindrar en effektiv marknadsföring. Efter Agert och Tegströms
magisteruppsats har ett försök från centralt håll gjorts att formulera en beskrivning av
bibliotekariekompetensen. Vi avser då Carina Eskelins definition från 2002. Om denna är
allmänt vedertagen eller trängt igenom hos yrkeskåren kan vi inte uttala oss om, men vi
kan konstatera att de formella kompetenser som våra respondenter spontant nämner
återfinns både hos Agert och Tegström och Carina Eskelin. Det som saknas både hos
Agert och Tegström och Eskelin om vi jämför med vår undersökta grupp är den
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funktionella kompetensen, dvs det erfarenhetsmässiga och mera personliga. Den
pedagogiska kompetensen, som våra respondenter oavsett utbildningsgeneration betonar
starkt, är inte lika framträdande i Eskelins beskrivning av bibliotekariekompetens.

När representanterna i 80-talsgenerationen ska definiera sig som generalister eller
specialister drar gruppen åt generalisthållet. Två av tre ser sig främst som generalister.
Medan en känner sig som specialist i katalogfrågor på systemnivå. Denna specialistroll
blir tydlig dels internt i organisationen och dels i relation till kolleger generellt.
Gemensamt för de tre är dock att de gentemot användarna företrädesvis känner sig som
generalister, vilket möjligtvis förklarar gruppens inställning till yttre tjänst. Utifrån Lena
Olssons (1995) modell och resonemang kring strategier för att bevara en expertroll
upplever respondenterna inte sig som experter i förhållande till användarna.

Flera i 80-talsgenerationen talar om hur den informationstekniska utvecklingen har
förändrat yrket. 80B motsäger inte detta, men menar samtidigt att det grundläggande för
yrkeskåren är och förblir att söka, hantera och återsöka information. Utan detta är man
inte längre bibliotekarie. 80B ansluter sig därmed till Harry Järvs syn att det bara är
verktygen som förändras, inte yrket som sådant (Järv, 1991).

 6.3.4 90-talsgenerationens syn på kompetens
90B menar att bibliotekariens unika kunskap och kompetens är att söka information. 90-
talsgenerationen menar även att den pedagogiska, förmedlingsaspekten är central. Det är
viktigt att kunna möta alla sorters människor. Denna beskrivning stämmer åter väl
överens med Eskelins (2002) definition av bibliotekariernas kompetens.

90-talsgenerationen menar att användarna ofta blir överraskade av den hjälp de får på
biblioteket. Man tror att detta beror på att det finns en traditionell nidbild av vad
bibliotekarieyrket innebär, att det mest är ”lite mys” och går ut på att sitta och läsa
böcker på arbetstid. 90-talsgenerationen tycker att bibliotekarierna har fått en ny
kompetens med den nya tekniken och att användarna använder sig av bibliotekarierna på
ett annat sätt, bl a med de nya bibliotekarietjänsterna över nätet. När Enmark (1991)
anger medel för att höja statusen hos yrket påpekar han just datorisering, det som 90-
talsgenerationen kallar ”den nya tekniken”.

När det gäller bilden av den egna kompetensen och synen på sig själv som specialist eller
generalist, känner sig 90A som specialist medan 90B tycker att rollen varierar med
arbetsuppgifterna. 90A är i kraft av tidigare studier specialist framför allt på en viss
sorts litteratur, medan 90B känner sig som specialist i användarutbildningssammanhang.
Båda har på så vis en specialistroll som är synlig för användarna och därför strategiskt
viktig om man vill framstå som expert i informationssamhället (Olsson, 1995).

Vi har bara två representanter för 90-talsgenerationen i vår undersökning. Av förklarliga
skäl har de än så länge ett kort yrkesliv att se tillbaka på. Det är troligt att de är mer
präglade av sin utbildning och mindre av sina arbetsplatser och tradition än de båda andra
generationerna. I synen på vilken kompetens som är kännetecknande för en bibliotekarie
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skiljer de sig inte från de båda tidigare grupperna. Även de nämner informationssökning
som den främsta kompetensen och kompletterar bilden med pedagogisk kompetens och
förmågan att förmedla. Också 90-talsgenerationen poängterar därmed kombinationen av
formell och funktionell kompetens (Anttila, 2001) i enlighet med den diskussion vi fört
ovan. För 90-talsgenerationen har den informationstekniska utvecklingen varit ett faktum
redan under utbildningen och därför nämner heller ingen av dem specifikt vilka
förändringar den inneburit. Dock påpekar de att de på kort tid hunnit se skillnader i
yrkesrollen på grund av informationsteknologin.

6.4 Yrkesidentitet
I avsnitt 6.4 analyserar vi materialet utifrån begreppet yrkesidentitet. I vår definition av
yrkesidentitet består yrkesidentiteten av medvetenheten om den egna personligheten i
yrkesutövandet. De erfarenheter som formar yrkesutövandet består i sin tur av den
utbildning man genomgått, erfarenhet av arbetsuppgifter och samröre med kolleger.
Dessutom präglas yrkesidentiteten av yttre och inre värderingar och attityder, dvs dels
samhällets värderingar och attityder och dels den enskilda yrkesutövarens, i det här fallet
bibliotekarien.

Vi inleder med våra sammanlagda intryck av hela respondentgruppens förhållningssätt
till yrkesidentiteten för att därefter gå vidare och närmare undersöka de respektive
utbildningsgenerationerna.

 6.4.1 Bibliotekariens yrkesidentitet
Det finns en inre och en yttre syn på yrkesidentiteten, som man kan se både hos
Söderberg (1998) och i vår intervjuundersökning. Bilden av bibliotekarien utifrån är att
han/hon har en svag yrkesidentitet, som bl a beror på svårigheten att formulera en
gemensam kunskapsbas (Agert och Tegström, 1999 och Irving, 1992) och
konsekvenserna av att förknippas med institutionen snarare än att ha en självständig
yrkesidentitet (Konn & Roberts, 1991).  En vanligt förekommande synpunkt bland våra
respondenter är också att bibliotekarierna är tillbakadragna och inte marknadsför sin
kompetens tillräckligt. Bibliotekarierna i vår undersökning har en tendens att klandra den
egna gruppen för svag yrkesidentitet och låg status. Parallellt med denna bild
förekommer dock en stark känsla av yrkesstolthet. Bibliotekarierna i vår undersökning
har visserligen ofta valt yrket av en slump, på samma sätt som t ex IFLA-
undersökningen (1995) och den nordiska DIK-undersökningen (Almerud, 2000) visar.
Men när valet väl är gjort är våra respondenter överlag nöjda med sitt yrkesval och
tycker dessutom att yrket i och med den informationstekniska utvecklingen har blivit allt
mer spännande. Respondenterna i vår undersökning känner att de utför ett viktigt arbete,
som är av betydelse för demokratin. Någon talar om biblioteksverksamheten som en
samhällets hörnsten. Uttryckt på detta sätt ger det en bild av att bibliotekarierna har en
allt annat än svag yrkesidentitet, som överensstämmer med Bowdens (1999) resonemang
om bibliotekariernas betydelse för att värna om människors fria tillgång till information
och om yttrandefriheten.
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I vår intervjuundersökning är det tydligt att slumpen har varit en avgörande faktor för
yrkesvalet. Många andra undersökningar pekar också på detta, t ex Agert och Tegström
(1999), Prins & Gier (1995) och Almerud (2000). Ett par av respondenterna i vår
undersökning sökte sig dock till yrket för att informationsdelen var tilltalande. Att de
flesta har valt yrket för att det inte fanns några andra alternativ kan emellertid påverka
yrkesidentiteten negativt genom att de intervjuade ser sig själva i första hand som
humanister av något slag och först i andra hand betraktar sig som bibliotekarier och
informationsvetare. Detta kan vara en förklaring till att bibliotekarierna varken i Sverige
eller utomlands framstår som en stark yrkesgrupp. Det finns emellertid flera tänkbara
orsaker. Monika Lindgren (2001) beskriver hur vissa yrkesgrupper medvetet drivit en
kollektivisering och standardisering av yrkesgruppen i syfte att stärka yrkesidentiteten.
Någon stark sådan trend inom bibliotekariekåren har vi inte funnit någon beskrivning av i
litteraturen. De många förändringarna av utbildningen är en av flera faktorer som kan ha
verkat i rakt motsatt riktning. Ann Irving (1992) talar t ex om en splittrad grupp som
saknar gemensamma utgångspunkter, medan Anders Burius (1991) anser att det saknas
intresse inom yrkeskåren för att definiera yrkesrollen. Att definiera yrkesrollen och
därefter sträva efter kollektivisering och standardisering hade varit en tänkbar strategi för
att stärka yrkesidentiteten. Bland svaren från våra respondenter finner vi också vissa
tecken på en uppdelning av yrkeskåren, när det talas om en uppdelning av
bibliotekarierna i en litteratur- och kulturgrupp kontra en informationsgrupp. Frågan om
bibliotekariens roll i förhållande till å ena sidan kultur och å andra sidan information är
kanske fortfarande inte helt neutral, trots att frågan diskuterats t ex vid den nordiska
konferensen för bibliotekariestudenter så tidigt som 1988 (Nordisk konferens, 1988) och
då resulterade i att man kom fram till att bibliotekarien hade en viktig funktion att fylla
både som kultur- och informationsförmedlare.

 6.4.2 70-talsgenerationens syn på yrkesidentitet
70A menar att den centrala rollen för en bibliotekarie är att hjälpa användarna och ta en
handledarroll. Att analysera informationsbehoven hos användarna och ha förmågan att
förmedla efterfrågad information är något som 70-talsgenerationen lägger betoning på.
Det 70A kallar handledarrollen för tankarna till vad Maj Klasson betecknar som
dialogrollen (Klasson et al, 1997). 70B påpekar dessutom att man idag har insett på
biblioteken hur viktigt det är med ett ansikte utåt. Den inåtvändhet som t ex Prins &
Giers undersökning (Prins & Gier, 1995) visar på som ett utbrett problem internationellt
sett finns det därmed tecken på att man rör sig bort ifrån. När man uttrycker det på det
sättet som 70B, att biblioteken insett vikten av att ha ett ansikte utåt, finns också tecken
på att man tidigare, på en högre nivå i organisationen, tyckt att institutionen med dess
materiella resurser på något sätt varit tillräckligt. Sådana attityder bakåt i tiden kan vara
förklaringen till det som Abbott (Olsson, 1995) och Konn & Roberts (1991) beskriver,
nämligen att bibliotekarier identitet förknippas med institutionen de arbetar i i första
hand.  

De flesta tycker att bibliotekariekåren har för låg status om man ser till utbildning och
lön. Man tror att det beror på att samhället inte vet vilka kompetenser som finns inom
kåren. Avsaknaden av en tydlig kompetensbeskrivning för yrkeskåren och de därpå
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följande konsekvenserna att marknadsföra gruppen som Agert och Tegströms (1999)
studie behandlar kan alltså påverka yrkesidentiteten.

70-talsgenerationen tror dock att yrkesidentiteten kan förstärkas genom den nya
tekniken och man ser redan en skillnad. I samspelet med användarna i den nya
informationsmiljö bibliotekarierna verkar i idag och med en dialogroll i förhållande till
användarna kan det finnas förutsättningar att demonstrera bibliotekariens värde och
kompetens på ett annat sätt än när Irving (1992) beskrev bibliotekariernas problem på
den här punkten. På sikt kan detta få betydelse för yrkesidentiteten både inom gruppen
och ut mot användare och uppdragsgivare, eftersom yrkesidentiteten utvecklas i
samspelet mellan yrkesutövarna och omgivningen (Lindgren et al, 2001).

 6.4.3 80-talsgenerationens syn på yrkesidentitet
Även 80-talsgenerationen ser det viktiga med den yttre kontakten. Men här finns det
även en tendens att tycka att yttre tjänst är väldigt krävande och att många uppskattar
den inre tiden. Förutom att den yttre informationstjänsten är krävande menar flera att
det inre arbetet ger mer konkret resultat, både i förhållande till användarna och i relation
till organisationen man arbetar i. Man skulle kunna tolka detta som att det interna
samspelet med kollegerna inom organisationen är mera betydelsefullt för 80-
talsgenerationens utvecklande av sin yrkesidentitet än samspelet med användarna.
Monika Lindgren menar att man kan beskriva människors sociala identitetsskapande
som en identifiering med yrket (Lindgren et al, 2001). Både Konn & Roberts (1991) och
Abbott (Olsson, 1995) menar emellertid att bibliotekarierna är starkt förknippade med
sin institution, dvs biblioteket. Vi har tolkat Konn & Roberts och Abbotts resonemang
på så sätt att bibliotekarier av människor utanför biblioteket förknippas med biblioteket
som institution. 80-talsgenerationens resonemang kan möjligen peka på att bibliotekarier
också i viss mån själva identifierar sig med sin arbetsplats. 80A menar att en välskött
katalog och ett bra katalogsystem är synligt både internt och externt, men frågan är i
vilken utsträckning användarna förknippar katalogen med bibliotekarien de möter i
informationsdisken. Systemdesign är en av de expertroller som återfinns i Olssons
(1995) modell i Hjörlands (2000) utvecklade version. Denna roll innebär enligt modellen
en generalistroll i formdimensionen. Olsson anser att ämnesspecialisering är ett naturligt
sätt för bibliotekarien att uppnå en expertroll, eftersom bibliotekariers intresse för
tekniska frågor vanligtvis är lågt. Så är uppenbarligen inte alltid fallet, men
katalogutformning på systemnivå är en expertroll som är svår för användarna att se.

80-talsgenerationen tycker liksom 70-talsgenerationen att bibliotekarierna har för låg
status om man ser till den utbildning och kunskap som behövs. Man menar att det beror
på bibliotekarierna själva, att man är för osynlig och inte visar vilken kompetens man
har. I IFLA-rapporten (Prins och Gier, 1995) framkommer också den synpunkten, att
bibliotekarierna är inåtvända, dåliga på att marknadsföra sig som grupp och har en
tendens att förlora kontakten med användarna och deras önskemål. Enmark (1991) och
Agert och Tegström (1999) lägger inte ansvaret på yrkeskåren på det sättet. Istället
menar de att intresset för biblioteken är lågt. Därmed är intresset även lågt för
bibliotekarierna som får ta konsekvenser som låg lön och status och missuppfattad
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kompetens.  80-talsgenerationen i vår undersökning har samtidigt sett en förbättring av
statusen komma med informationsteknologin, vilket överensstämmer med Enmarks
(1991) antaganden.

Personerna i undersökningen är medvetna om frågor som rör yrkesidentiteten. 80C
menar att statusen är låg för att det är ett kvinnodominerat yrke. I Sundins (2003)
resonemang om yrkesidentitet påpekar han också att yrkesidentitet ofta klassificeras
efter genus.

 6.4.4 90-talsgenerationens syn på yrkesidentitet
Respondenterna i 90-talsgenerationen menar att de arbetsuppgifter som sätter
kunskaperna på prov är det som gör bibliotekariearbetet kvalificerat. 90-talsgenerationen
ser liksom tidigare grupper informationssökningen i yttre tjänst som det viktigaste.
Däremot tycker man att den inre tjänsten kan framstå som lite ”luddig” genom att det
inte är tydligt vare sig för användarna eller för andra vad man egentligen gör då. De tror
även att anledningen till vissa sysslors höga eller låga status beror på traditioner. Tidigare
undersökningar, t ex IFLA-undersökningen (Prins & Gier, 1995), pekar också på att
bibliotekarier traditionellt har ansett det inre arbetet som finare än den yttre
tjänstgöringen och kontakten med användarna. I 70-talsgenerationen i vår undersökning
nämner någon respondent också att det traditionellt varit så, men att den inställningen
inte längre är förhärskande. Att den traditionen inte längre är stark tyder också 90-
talistens beskrivning av inre tjänst som ”luddig” på.  

I undersökningen menar alla, oavsett utbildningsgeneration, att den yttre tjänsten är
otroligt viktig. Särskilt hos 90-talsgenerationens två representanter verkar denna
inställning fullkomligt självklar och konfliktfri, jämfört med framför allt 80-
talsgenerationen. Goffman menar att det är viktigt för människor i serviceyrken att
behålla initiativet i servicerelationen (Goffman, 1988). Kanske känner sig 70- och 90-
talsgenerationerna tryggare i den yttre tjänsten, trots att användarna där har initiativet.
På motsvarande sätt talar många respondenter, oavsett generationstillhörighet, i positiva
ordalag om användarutbildning vilket är en arbetsuppgift där initiativet ligger hos
bibliotekarien själv.

Att 70- och 90-talsgenerationerna känner sig bekvämare i den yttre tjänsten är svårt att
förklara. 70-talsgenerationen har lång yrkeserfarenhet med åtföljande funktionell
kompetens att stödja sig på, vilket kan förklara att representanterna för den gruppen
uppskattar och känner sig trygga i yttre informationstjänst. När det gäller 90-
talsgenerationen är det svårare. Möjligen kan den senare utbildningen spela in här, dels
genom att starkare betona bibliotekariens utåtvända roll och dels genom en annan syn på
bibliotekarieyrket som mer intellektuellt problemlösande och mindre praktiskt till sin
karaktär.

90-talsgenerationen tycker också att yrket har för låg status och att detta beror på den
låga lönen och att man är kommunalt anställd. De ser dock en förändring till det bättre
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med den nya tekniken. 90-talsgenerationen tror att samhället inser värdet av
bibliotekariens kompetens allt mer.

6.5 Profession
I avsnitt 6.5 analyserar vi resultaten av intervjuundersökningen och litteraturstudien för
att få information om hur de olika generationerna ser på sitt yrke som profession och sin
egen professionalism samt hur bibliotekarierna förhåller sig mer generellt till
professionsbegreppet. Profession är en mycket intressant aspekt av undersökningen
men det är lätt att den delen får mer rum än vad som är relevant. Därför är
analysavsnittet om profession inte lika djupgående som de andra avsnitten i
analyskapitlet.

 6.5.1 70-talsgenerationens syn på profession
Respondenterna i 70-talsgenerationen är i stort sett överens om bibliotekarieyrket
kvalificerar sig som en profession. 70A menar dock att professionsstatus inte är något
att sträva efter och menar till och med att denna strävan på sikt innebär ett hot mot
yrkeskåren. Westerlund menar också att professionaliseringssträvandet kan gå för långt
och att det bildas kunskapsmonopol och klyftor. När en yrkesgrupp stärks kan det ta
uppgifter från en annan och leda till att den gruppen utarmas. Expertrollen kan leda till
att klienterna känner sig inkompetenta vilket i biblioteksvärlden är det man vill sträva
bort från (Westerlund, 1985).

De övriga i 70-talsgenerationen tar som argument upp att bibliotekarieyrket ska räknas
som en profession därför att det krävs en speciell utbildning och att yrkesutövarna har
en unik kompetens. Inget av detta är egentligen centralt i professionsforskarnas
resonemang kring begreppet. Istället handlar professionsforskningen om hur en
yrkesgrupp mutar in ett kunskapsområde, gör det till sitt och försöker att hålla andra
utanför, dvs Webers stängningsteori (Selander, 1989). 70-talisternas inställning i frågan
överensstämmer då mer med Konn och Roberts definition av en professionell roll, dvs
att man utför sitt arbete med specialiserad kunskap och att yrkesutövandet
kännetecknas av erfarenhet, teoretisk kunskap och professionell standard (Konn &
Roberts, 1991). En av respondenterna i den här generationen, 70D, tar som argument
upp att arbetet handlar om att tillvarata grundläggande demokratiska rättigheter och
nämner också den kulturinsats bibliotekarierna står för. 70D resonerar därmed i samma
spår som Parsons om att man utför ett arbete för kollektivets bästa (Selander, 1989).
70D:s synpunkt för också tankarna Bowdens resonemang kring bibliotekariens ansvar
för rätten att få yttra sig fritt och fritt ha tillgång till information (Bowden, 1999). 70A
avviker från den övriga gruppen genom att se frågan om professionsstatus som ett hot
mot yrkeskåren på sikt. Därmed är 70A nära Westerlunds resonemang om att en
expertroll kan leda till en inkompetensförklaring av klienter och allmänhet (Westerlund,
1985). 70A menar att professionsstatusen är kopplad till en traditionell yrkesroll som
saknar utvecklingspotential. Dessutom menar 70A att bibliotekarierna inbördes inte har
samma nivå på kunskaper när det gäller framför allt informationssökning, vilket enligt
Abbott borde innebära problem att definiera yrkesgruppens jurisdiktion (Olsson, 1995).
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 6.5.2 80-talsgenerationens syn på profession
Även 80-talisterna anser generellt att bibliotekarieyrket kvalificerar sig som en
profession och tar upp utbildning, unik kunskap och erfarenhet som argument för detta.
En beskrivning som bäst överensstämmer med Konn och Roberts definition av en
professionell roll (Konn & Roberts, 1991). 80C påpekar särskilt att bibliotekarien utför
ett viktigt arbete på en institution som 80C vill beteckna som en hörnsten i samhället.
Även hos 80C finns alltså tanken om professionsstatus i kraft av att man utför ett arbete
för kollektivets bästa, dvs en synpunkt i Talcott Parsons anda (Selander, 1989).

 6.5.3 90-talsgenerationens syn på profession
De två respondenterna i 90-talsgenerationen tycker också att bibliotekarieyrket
kvalificerar sig som en profession. Som skäl anger de att arbetet är kvalificerat och
kunskapsbredden unik. De påpekar dock att kunskapsbredden är ganska okänd utanför
den egna gruppen. Bruijns (1991) pekar på samma sätt på att allmänheten inte vet så
mycket om själva arbetet på biblioteken, dock anser han att den bild bibliotekarien har av
sig själv stämmer väl överens med den bild allmänheten har av yrkeskåren. Det anser vi
emellertid inte stämmer med de svar vi har fått i intervjuundersökningen.
Kunskapsbredden ses av respondenterna som en styrka, men torde innebära problem
med att slå fast jurisdiktionen, enligt Abbotts resonemang kring profession (Olsson,
1995). Använder man sig av Hellbergs tankar kring att monopolisera viss kunskap ligger
det i sakens natur att kunskapsbredd är svår att muta in som ett område en yrkesgrupp
ensam behärskar (Hellberg, 1991).

 6.5.4 Bibliotekariernas relation till professionsbegreppet
När vi kom till frågan om huruvida yrket kvalificerar sig som en profession lät vi
respondenterna svara spontant. Någon ville få begreppet profession förklarat närmare
och fick då en kort sammanfattning av vad begreppet representerar inom
professionsforskningen. De är tydligt att respondenterna överlag, oavsett vilken
utbildningsgeneration de tillhör, känner en yrkesstolthet som är kopplad dels till
utbildningen och dels till vissheten om att man har speciell kunskap och erfarenhet.
Argumenten är likartade i generationsgrupperna och anknyter till Konn och Roberts
beskrivning av vad en professionell roll innebär när det gäller arbetskrav och attityder
mot arbete och klienter. Konn och Roberts menar att utövandet av ett professionellt
yrke karaktäriseras av omdöme, erfarenhet, kunskap och professionell standard (Konn &
Roberts, 1991).

Hellberg menar att professionsforskningen har fått ett teoretiskt fundament med
utgångspunkt ur Webers stängningsteori. Hellberg påpekar dock att en stängningsteori
förutsätter homogena yrkesgrupper (Hellberg, 1991). Bibliotekariekåren enligt vår
undersökning och andras t ex IFLA (Prins & Gier, 1995) och DIK (Almerud, 2000),
visar att bibliotekarierna inte är en homogen grupp. När det gäller Greenwoods kriterier,
enligt Selander, om teori, auktoritet, etiska regler och kultur applicerade på
bibliotekarierna kan vi fastställa att bibliotekarierna har en teori men betydelsen av den i
yrkeskåren är vag bland de äldre bibliotekarierna med tanke på hur utbildningen har
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förändrats. Den teoretiska grunden är svag men det är troligt att den kommer att stärkas i
framtiden. Bibliotekariekåren förhåller sig till etiska regler men däremot saknas det
auktoritet och en egen kultur (Selander, 1989). Enligt Konn och Roberts kan
bibliotekarien kalla sig semi-professionell efter kriterierna ovan. Bibliotekariernas
kunskapsbas är för odefinierad och gruppen har ingen auktoritet som bygger att den
hanterar mycket pengar eller frågor kring liv och död (Konn & Roberts, 1991). Abbott
menar att en profession gör anspråk på att ha lösningen på ett visst problem t ex att
bibliotekarien ska förse kunden med information. Däremot är olika grupper olika bra på
att definiera och kontrollera sitt verksamhetsområde. Bibliotekarien har svårt att hävda
sitt verksamhetsområde och är alltför starkt förknippade med sina arbetsplatser (Olsson,
1995).
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7 Slutdiskussion och slutsatser

I detta kapitel drar vi slutsatser utifrån analysen. Slutsatserna ger svar på
undersökningens frågeställningar.

7.1 På vilket sätt påverkas yrkesidentiteten av vilken
utbildningsgeneration man tillhör?

Oavsett vilken yrkesgeneration våra respondenter tillhör tycker de att
informationssökningskompetens, kombinerad med god kommunikationsförmåga och
social kompetens är det mest centrala för en bibliotekarie. Denna kompetens och dessa
personliga egenskaper kan därmed sägas utgöra kärnan för dessa bibliotekariers
yrkesidentitet. En identitet som påminner om Klassons (1997) Dialogroll, där
bibliotekarien kommunicerar med användarna på en jämlik basis. Vi tolkar detta som att
bibliotekarierna i undersökningen, liksom Söderberg (1998) och Enmark (1991) påpekar,
har en stolt yrkesidentitet inifrån och att ifrågasättandet av bibliotekariernas
yrkesidentitet ofta kommer utifrån, t ex de ansvariga aktörerna. Det tyder även på att
bibliotekarierna har tagit informationsteknologin till sig och, som Widgren (1991) menar,
tagit ett steg mot en säkrare roll som bibliotekarie.

Generellt sett betonar alla våra respondenter, än en gång oavsett yrkesgeneration,
kontakterna med användarna i yttre informationstjänst. Detta arbete tycker de är
kvalificerat och stimulerande. Här sätts kunskaperna verkligen på prov och man anser
generellt att uppgiften har hög status.  Hos de tidigare utbildningsgenerationerna nämner
respondenterna dock ofta att det inre arbetet traditionellt anses finare och har haft högre
status. Framförallt bland respondenterna i generation 1 och 2 finns en medvetenhet om
att denna uppfattning i viss mån lever kvar. Särskilt tydligt framträder denna
medvetenhet i generation 1. I generation 3 talar man inte om detta på samma sätt. I
IFLA:s och DIK:s undersökning (2000) utpekas problemet att bibliotekarierna i
förhållande till andra akademiska grupper utför sitt arbete utom synhåll och detta leder
till att användarna i många fall inte vet vad bibliotekarierna sysslar med (Prins & Gier,
1995). Dempsey (2002) menar att arbetet som inte syns kan vara bekvämt för
bibliotekarierna men att det kan öka oförståelsen för bibliotekariernas arbete utifrån
samhället. En av respondenterna i generation 3 nämner inte synen på inre och yttre
tjänst med ett ord utan är övertygad om att alla tycker att den yttre informationstjänsten
är det arbete som har högst status. Den andra respondenten i generation 3 säger att hon
tog för givet, inledningsvis, att alla skulle vara överens om att den yttre
informationstjänsten var kvalificerad och hade hög status, men att hon har förstått i
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efterhand att många värnar om det inre arbetet och gärna vill sitta bakom stängda dörrar
och ”pula” med t ex katalogisering.

Det finns en tendens hos de båda äldre yrkesgenerationerna att betona arbetets praktiska
karaktär, vilket de uttrycker på olika sätt. Om man därmed ska dra slutsatsen att
respondenterna i de två tidiga generationerna på så vis präglats av sin utbildning är svårt
att säga. Deras minnen av utbildningen är av förklarliga skäl inte särskilt detaljrika och att
de minns just praktiken är inte särskilt förvånande. Den utbildning som generation 1
genomgick präglades av att ge de studerande en grund av yrkeskunskap för olika
verksamheter vid bibliotek Utbildningen innehöll två praktikperioder och var en central
del för studenterna (Organisationskommittén, 1972). Även efter högskolereformen 1977
var utbildningen yrkesinriktad (Enmark, 1993). Praktikens del var stor under
utbildningens andra år med 10p av 40p (Kursplan, 1981). Vi kan utifrån
intervjuundersökningen konstatera att alla tyckte att praktiken var viktig och bra och att
de i viss mån saknar praktiska färdigheter, som man får genom utbildningspraktiken, hos
yngre kolleger.

 I 90-talsgenerationerna finner man istället uttalandet ”man fick ett tänkande” när en av
respondenterna ska beskriva sin utbildning. Efter 1993 års högskolereform betonades
akademisering och forskningskompetens och yrkesutbildningarna gjordes om till
kandidat- eller magisterexamina. Den nya utbildningen utgick främst från teoretiska
kunskaper istället för praktiska. Utbildningen gav studenterna kunskap om bibliotek och
information i ett samhälleligt perspektiv, ett större perspektiv (Enmark, 1993). Därav
”ett sätt att tänka”. Vi har naturligtvis för få respondenter i samtliga
utbildningsgenerationer för att kunna dra några generella slutsatser av detta enda
uttalande. Det kan tyda på en skillnad i sättet att se på yrket och en grundläggande
skillnad i yrkesidentiteten som är direkt kopplad till utbildningen.

Det är alltså troligt att högskolereformen 1977 inte fick så stor genomslagskraft att det
går att utläsa skillnader mellan 70-talsgenerationen och 80-talsgenerationen. Rent
akademiskt ser man ingen större skillnad mellan 80-tal och 70-tal, i förhållande till
bibliotekarieutbildningen, som går att koppla till högskolereformen 1977. För
bibliotekarieutbildningen var den stora skillnaden att man blev en del av högskolan i
Borås.

Dock finns det en klar och tydlig påverkan av den sista högskolereformen 1993 hos våra
respondenter. Spåren som har lämnats av högskolereformen 1993 är färskare och likaså
de examinerade från denna period. Den större skillnaden efter 1993 beror troligtvis även
på att tre nya utbildningar tillkom på andra orter än Borås och att dessa utbildningar har
sina egna inriktningar. Exempelvis 80B är utexaminerad 1991 och 90B är utexaminerad
1996. På dessa fem år har utbildningen förändrats från att vara mer eller mindre praktisk
till att bli en akademisk utbildning. 80B hade exempelvis praktik och ett specialarbete
som inte var särskilt omfattande och dessutom frivilligt. 90B:s utbildning är en
magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap med en obligatorisk
magisteruppsats på 20 poäng. Under hennes utbildning fanns inte praktik med i
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undervisningen. 80B beskriver yrket som praktiskt och utbildningen som ett verktyg.
90B menar att man kan tillägna sig praktiska färdigheter när man väl är ute på en
arbetsplats. Hon menar att de främsta redskapen som utbildningen ger är av teoretisk
och intellektuell natur – ”ett sätt att tänka” (90B).

Lindgren (2001) anser att yrket har konsekvenser för status, ekonomi och för hur
individer relaterar till andra människor. Vi har under arbetets gång funnit att det finns
mycket annat som påverkar bibliotekariernas yrkesidentitet förutom vilken
utbildningsgeneration man tillhör. Vilken sorts organisation och avdelning man arbetar
inom är centrala för det sätt man betraktar sin egen yrkesidentitet. Arbetar man
exempelvis för en katalogavdelning faller det sig naturligt att man ser katalogisering som
det mest kvalificerade arbetet.

Det finns även en tydlig påverkan av den yrkeskultur man arbetar i hos de personer vi
har intervjuat. Lindgren (2001) och Sundin (2003) talar om att den sociala identiteten och
yrkesidentiteten till stor del handlar om en identifiering med ett kollektiv, exempelvis en
yrkesgrupp, och den enskilda individens relation till den gemenskap den befinner sig i.
Sett utifrån vår undersökning har de olika biblioteksorganisationerna förankrat sina
målsättningar väl hos sina anställda. Att alla bibliotek tycker att det är viktigt med den
utåtriktade verksamheten och den yttre tjänsten syns i respondenternas svar. Några
respondenter säger förvisso att det är i den inre tjänsten man gör sitt verkliga arbete men
hävdar ändå att den yttre tjänsten är viktig även om man bara går ut och ställer sig bakom
en disk. Frågar man en bibliotekarie om det är viktigt med inre tjänst, finns det bara ett
rätt svar. Lindgren (2001) talar bl a om att vissa yrkesgrupper medvetet driver en
inbördes kollektivisering för att stärka den egna yrkesidentiteten. Vi blev förvånade när
vi upptäckte hur användarorienterade bibliotekarierna faktiskt är jämfört med vad IFLA-
(Prins & Gier, 1995) och DIK- undersökningarna visat (Almerud, 2000).
Bibliotekarieyrket handlar trots allt om att tillhandahålla olika former av information till
användarna. Goffman (1988) pekar i sitt resonemang bl a på att det är viktigt för dem
som arbetar i serviceyrken att behålla initiativet i servicerelationen, vilket är svårt som
bibliotekarie då användarna i de flesta fall är de som initierar relationen.

I stort sett alla som vi har intervjuat har angett att de valt yrket av en slump. De säger
att ”det bara blev så” eller att ”det fanns inte så mycket att välja på om man inte ville bli
lärare”. De flesta har en humanistisk eller möjligtvis en samhällsvetenskaplig bakgrund,
det är också så de ser på sin egen yrkesgrupp. Enligt tidigare undersökningar är det inga
nyheter. I Falks och Litbo-Lindströms magisteruppsats från 1999 kan man läsa att det
verkar vara svårt att bryta traditionen av och föreställningen om att bibliotekarier ska
vara humanister.

Bibliotekarie är ett traditionellt kvinnoyrke både på arbetsplatserna och på utbildningen.
Detta har troligtvis påverkat yrkets status. Kanske förklarar kvinnodominansen också
den relativt låga lönen. Två av de manliga respondenterna i vår undersökning ger svar
som skiljer sig från de andras. Vi uppfattar detta som ett sätt att distansera sig från
kollektivet. Att de båda är män gör att vi får uppfattningen att de inte riktigt känner sig
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som en del av gruppen, kanske för att den till största delen består av kvinnor.
Naturligtvis kan det bero på helt andra saker.

7.2 Hur påverkas bibliotekariens yrkesidentitet av synen på den
egna kompetensen?

En identifiering med yrket är ett vanligt sätt att beskriva människors sociala
identitetsskapande, enligt Lindgren. Yrket har inte bara inneburit vissa arbetsuppgifter
utan har också haft konsekvenser för t ex individens sociala status och ekonomiska
situation. Hon menar vidare att individens identitet till stor del är en social identitet, som
skapas och upprätthålls i interaktion med andra. Inom en organiserad social enhet – en
arbetsplats t ex – skapas specifika föreställningar, sociala konstruktioner. Socialt
identitetsskapande handlar normalt om människors känsla av tillhörighet till ett visst
kollektiv. Människorna som tillhör den sociala enheten skapar en verklighet i den sociala
interaktionen och formar på så sätt tankemönster, normer och beteenden (Lindgren et al,
2001).

Vi frågade oss i början av detta arbete hur bibliotekariernas yrkesidentitet påverkades av
synen på den egna kompetensen, vilken kommer till uttryck i deras arbetsuppgifter.
Utifrån Lindgrens resonemang ovan antog vi att det bland bibliotekarier borde finnas en
gemensam syn på bibliotekariens kompetens både vad gäller innehåll och karaktär och att
denna gemensamma syn på kompetensen i sin tur får konsekvenser för hur man ser på
sig själv i yrkesutövningen. Eftersom Lindgrens resonemang handlar om hur
tankemönster och normer formas i samspel med andra måste kompetensen sättas i
relation till kolleger, användare och övrig omvärld. Det är i samspelet med andra som
kompetensen blir synlig och bibliotekariernas bild av den egna kompetensen formas.

Tidigare undersökningar t ex Prins & Gier (1995) och Almerud (2000) har visat att det
funnits ett missnöje bland bibliotekarier världen över med att yrket haft låg status. Vad
detta kan bero på kan man diskutera. Anledningar som nämnts i ovannämnda studier har
varit att det funnits en felaktig bild av bibliotekarien som person och av bibliotekariens
kunskap från samhällets sida samt att stödet från beslutsfattarna varit knappt.
Bibliotekarierna har betraktats som introverta och världsfrånvända.
Informationsteknologin har av flera författare (Widgren, 1991 och Enmark, 1999) dock
setts som en räddning bort från denna bild och ett sätt att höja statusen på både
utbildning och yrke. Respondenterna i vår undersökning ger uttryck för samma
synpunkter. Man tycker överlag att yrket har för låg status, samtidigt som de ser att
informationsteknologin med dess nya sökverktyg har gett yrket nytt, intressant innehåll
och en tendens till högre status genom en annan sorts relation till användarna genom t ex
användarutbildningarna. Bland respondenterna i de två tidiga utbildningsgenerationerna
talar man också om att biblioteken tidigare varit inåtvända, men nu slagit in på en ny väg.

Utbildningen har traditionellt lockat dem med humanistisk bakgrund (Prins & Gier, 1995
och Almerud, 2000) och respondenterna i vår undersökning skiljer sig inte från detta
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mönster. Deras formella kompetens är överlag humanistiska högskolestudier
kombinerade med bibliotekarieutbildningen. Den övervägande majoriteten av dem som
deltog i vår undersökning valde yrket antingen av en slump eller i brist på andra
alternativ. I likhet med bibliotekarier i andra undersökningar (Almerud, 2000) är de dock
nöjda eller mycket nöjda med sitt yrkesval. De som tillhör 70- och 80-talsgenerationerna
ger också uttryck för att arbetet blivit alltmer stimulerande som en följd av utvecklingen
på det informationstekniska området. På flera sätt har denna utveckling gett möjlighet att
demonstrera kompetens i förhållande till framför allt användarna på ett nytt sätt. Dels
får bibliotekarierna en möjlighet att visa hur de kan finna sin väg i allt större
informationsmängder och dels har utvecklingen lett till en ny roll i förhållande till
användarna genom de användarutbildningar många bibliotek erbjuder. Oavsett om våra
respondenter själva arbetar med användarutbildningar eller inte är den pedagogiska
kompetensen något de flesta nämner som betydelsefullt.

Den humanistiska bakgrunden, som ju parallellt med bibliotekarieutbildningen är en del
av kompetensen, kan ha en viss betydelse för respondenternas utvecklande av sin
yrkesidentitet. De har sökt sig till humanistiska studier först och till
bibliotekarieutbildningen sedan. Några av dem har specialiserat sig på sitt bibliotek i linje
med de tidigare studierna. Wormell (2000) beskriver hur tyngdpunkten i bibliotekariens
folkbildarroll förskjutits från bibliotek till information. Framför allt bland representanter
för de tidiga utbildningsgenerationerna finns tecken på kvardröjande traditioner, dvs en
betoning på kultur framför information. De är svårt att avgöra om den tidigare
humanistiska skolningen eller traditionen i biblioteksvärlden är den viktigaste faktorn i
det här sammanhanget. Förmodligen rör det sig om en kombination. För våra
respondenter i 90-talsgenerationen verkar dock dessa frågor helt konfliktfria, trots att
även de har en studiebakgrund i humaniora. Detta tyder på att den senare utbildningen
kan ge en yrkesidentitet med mer balans mellan kultur och information.

Utifrån Olssons modell (Olsson, 1995) som visar olika strategier för att upprätthålla en
expertroll i en ny informationsmiljö ställde vi frågor till respondenterna om huruvida de
ser sig som specialister eller generalister. De flesta ser sig som specialister på en del av
sitt arbete. Det kan röra sig om att man är specialiserad på en viss typ av litteratur, på
en viss sorts medier eller på användarutbildning. I yttre informationstjänst ser sig dock
de allra flesta som generalister och är stolta över bredden i sitt kunnande när det gäller
informationssökning. Bibliotekarierna verkar definiera sin yrkesidentitet utifrån de
arbetsuppgifter som är viktigast för dem t ex genom tidigare utbildning eller som de
tycker är roligast. Oftast innebär det att man lyfter fram de arbetsuppgifter man själv har
som specialområde vid sidan om yttre informationstjänst.

Vid intervjuerna till vår undersökning framgick det tydligt att en central del av
bibliotekariernas yrkesidentitet är att man vill ha en handledarroll, hjälpa användarna till
självhjälp och dela med sig av sin kunskap, både till användarna och till andra
yrkesgrupper. Det är naturligtvis bibliotekens uppgift att ge service åt användarna och
bibliotekarierna gör en viktig samhällsinsats när de på det sättet arbetar med att utveckla
människors informationskompetens. När det gäller bibliotekarieyrkets status och
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möjlighet att betraktas som en profession även av människor utanför yrkesgruppen finns
det dock ett inbyggt problem i denna roll om man vill göra sig gällande som yrkesgrupp.
Det är svårt att hävda ensamrätt på en kompetens som man har till uppgift att dela med
sig av. Det är också svårt att synliggöra den kompetens man har utöver det som man
delar med sig av och därmed värna om sin expertroll. Det är dock tydligt bland
respondenterna i vår undersökning att den nya tekniken har gett bibliotekarierna en
starkare yrkesroll. Alla har angett informationssökning som bibliotekariens viktigaste
kompetens. Även de som menar att de inte är speciellt duktiga på att söka i de nya
verktygen tycker att det är en viktig komponent i yrkesidentiteten. Kanske blir
bibliotekariernas informationssökningskompetens synligare i och med de nya
sökmöjligheterna.

Inför arbetet med uppsatsen diskuterade vi vad som kunde vara skälet till att
bibliotekarieyrket inte hade högre status, särskilt i dag när folk verkligen kan behöva
hjälp att navigera bland allt större informationsmängder. Kanske är det i den hårdnande
konkurrensen (Wormell, 2000) på arbetsmarknaden för personer med
informationsvetenskaplig inriktning som bibliotekarierna haft svårt att göra sig gällande.

I intervjuerna frågar vi respondenterna om deras och andras syn på yttre och inre tjänst
och vilken status yttre och inre tjänst har. Med utgångspunkt från vad tidigare
undersökningar (Prins & Gier, 1995 och Almerud, 2000) visat blev vi glatt överraskade
över att respondenterna i vår undersökning alla lade tonvikten på yttre tjänst och mötet
med användarna. En annan synpunkt som kom fram vid en av intervjuerna och som vi
inte var beredda på var att mediernas yttre form och innehåll traditionellt gav olika
arbetsuppgifter inom biblioteken olika status. Enligt detta synsätt är det finare att arbeta
med böcker än med tidskrifter. Det är finare att arbeta med skönlitteratur än i tekniska
facksalen osv. En annan respondent påpekade att det traditionellt hade lägre status att
arbeta med barnlitteratur än med litteratur för vuxna. Ingen av respondenterna påstod att
detta var några utbredda uppfattningar idag och vår undersökning tyder inte på det
heller, men intervjusvaren är tankeväckande genom att ge uttryck för traditionella sociala
tankemönster som försvunnit eller är på väg bort.

Katalogisering och andra bibliotekstekniska arbetsuppgifter tycker många är rutinarbete.
Man tycker att arbetsuppgiften är viktig genom att den utgör grunden för ett biblioteks
uppbyggnad, men till skillnad från informationssökningen är det en arbetsuppgift
användarna inte ser när den utförs. Katalogiseringen ger dock ett konkret resultat som
användarna har nytta av och kan ta del av utan att ens komma till biblioteket. En
välskött katalog som är användarvänligt tillgänglig är de bibliotekarier som sysslar med
katalogisering stolta över. Att arbeta med katalogsystem ger en expertroll i förhållande
till andra bibliotekarier och stärker den aktuella bibliotekariens yrkesidentitet.

Vid sidan om den rent formella kompetensen fäster respondenterna i vår undersökning
stor vikt vid vad Anttila (2001) kallar funktionell kompetens, dvs sådan kompetens som
man utvecklar allt eftersom man får större erfarenhet. Kommunikationsförmåga, social
kompetens och att förstå användarnas informationsbehov utan att få dem att känna sig
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underlägsna är viktiga kompetenser enligt bibliotekarierna i undersökningen. Eftersom
denna kompetens betonas av så många i vår undersökning och eftersom de alla menar att
de själva motsvarar den bild de målat upp av en typisk bibliotekaries kompetens, verkar
social kompetens vara mycket central för bibliotekariens yrkesidentitet.

När våra respondenter ska nämna de arbetsuppgifter som de tycker är mest kvalificerade
uppger de som regel de arbetsuppgifter de är specialiserade på vid sidan om de allmänna
arbetsuppgifterna. Oavsett om dessa arbetsuppgifter är direkt synliga för användarna
eller inte, finns en tendens att framhäva de arbetsuppgifter som får dem att framstå som
experter, antingen gentemot kolleger eller gentemot användare. Den enskilda
bibliotekariens specialisering eller expertroll, för att använda Olssons (1995) term, är
därmed också av betydelse för yrkesidentiteten.

7.3 Vilka kompetenser är centrala för bibliotekariens uppfattning om
sig själv som professionell yrkesutövare?

Ett folkbibliotek i dag skiljer sig mycket från hur det såg ut för bara drygt tio år sedan
och folkbibliotekariens arbete har förändrats på motsvarande sätt under samma tid. Det
är under den här perioden som den mängd information man har tillgång till på ett
normalstort folkbibliotek har ökat markant. Samtidigt har användarnas tillgång till
information också förändrats, både i och utanför biblioteken. Bibliotekarierna i vår
undersökning, särskilt de som tillhör de första två utbildningsgenerationerna, tycker alla
att yrket fått högre status i och med informationssamhällets och informationsteknikens
utveckling. Men är det bibliotekarierna eller biblioteken som har fått att större värde i
användarnas ögon? Med utgångspunkt från bl a Konn och Roberts resonemang om att
bibliotekarierna förknippas och identifieras med den institution de arbetar på (Konn &
Roberts, 1991) kan man fundera över om det är bibliotekarierna som fått högre status
eller om det är själva biblioteken som i dag uppfattas som mera intressanta.

I alla utbildningsgenerationerna i vår undersökning talar respondenterna om att yrket fått
ett lyft och en statushöjning med den informationstekniska utvecklingen.
Folkbibliotekarierna knappar in på dokumentalisters och informatikers försprång och
folkbibliotekens användare efterfrågar också just informationssökningskompetensen
(Widgren, 1991). Respondenterna i vår undersökning nämner också alla
informationssökning som en central kompetens för bibliotekarien. Det som gör
bibliotekarien unik jämfört med andra, näraliggande yrkesgrupper är bredden i kunnandet
när det gäller informationssökning, menar de. Bredden i informationssökningskunnande
blir därmed centralt för deras bild av sig själva i yrkesutövningen.

Bilden av de kompetenser bibliotekarierna ser som centrala för sig själva som
professionella yrkesutövare är inte helt enhetlig. I de flesta fall ser man sitt eget
specialområde vid sidan om allmänna bibliotekariesysslor som de mest kvalificerade
arbetsuppgifterna. De mest centrala formella kompetenserna anser respondenterna i vår
undersökning annars vara informationssökning och katalogisering. Den senare
kompetensen menar många visserligen är ett rutinarbete. Samtidigt handlar det om den
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uppgift som enligt t ex Harry Järv (1991) är och förblir grundinnehållet i
bibliotekarieyrket, nämligen att tillgängliggöra och tillhandahålla information. Inte heller
våra respondenter kommer ifrån att denna kompetens är grundläggande och därför räknar
ett flertal av bibliotekarierna även denna kompetens som central. Hela gruppen
intervjupersoner är dock överens om att informationssökning är en bibliotekaries absolut
främsta kompetens.

Jämfört med IFLA-undersökningen (Prins & Gier, 1995) betonar våra respondenter
samspelet med användarna mer. Det är i kontakt med användarna som kunskaperna sätts
på prov. Det är också i dessa interaktioner bibliotekarierna verkligen får en möjlighet att
visa sin kompetens. Tillgången till Internet på biblioteken har gett upphov till
användarutbildning i informationssökning, vilket har gett bibliotekarien en ny roll i
förhållande till användarna och gjort den pedagogiska kompetensen, eller handledarrollen,
central för yrkeskåren. När respondenterna i vår undersökning talar om relationen till
användarna blir också det Anttila (2001) kallar funktionella kompetenser centrala, som
kommunikationsförmåga och social kompetens.

Som vi nämnt tidigare går bibliotekariens arbete till stor del ut på att dela med sig av sin
kunskap. Det handlar dels om att dela med sig till användarna men också om att dela med
sig till assistenter. I de nya, platta biblioteksorganisationerna arbetar bibliotekarier och
assistenter ofta sida vid sida och delar arbetsuppgifter på ett annat sätt än tidigare.
Skillnaden mellan assistenter och bibliotekarier är oftast inte tydlig för användarna, enligt
respondenterna i vår undersökning. Detta är inget som de uppfattar som ett problem.
Alla beskriver i själva verket samarbetet som välsmort och givande. Men man kommer
inte ifrån att uppgiften att dela med sig av sin kunskap kan innebära svårigheter om man
samtidigt vill framstå som expert med professionsstatus. Det ligger då i själva uppgiftens
natur att man har svårt att muta in sitt revir och kontrollera verksamhetsområdet, vilket
enligt Abbott (Olsson, 1995) är en förutsättning för en profession med stark
jurisdiktion.

Det som under alla omständigheter är den mest centrala kompetensen, enligt
bibliotekarierna själva, är den breda informationssökningskompetensen och då är det
viktigt att värna om den kunskapen. Flera respondenter i undersökningen gav uttryck för
att bibliotekarier generellt sett befinner sig på väldigt olika nivå inom detta område och
att användarna därför kan få väldigt skiftande intryck av bibliotekariernas kompetens på
det området beroende på vem de möter. Därför anser vi, i enlighet med Åkerbergs (1989)
resonemang om att förhöjd kompetens ger ökad konkurrensförmåga, att det är angeläget
att sträva efter en hög och jämn kunskapsnivå när det gäller informationssökning med
nya verktyg om man vill sträva efter en allmän statushöjning för bibliotekarieyrket. På så
sätt kan man, trots de svårigheter vi diskuterat ovan, lyfta fram expertrollen som
informationssökare, även om man ämnesmässigt framstår som generalist.
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Intervjuplan bilaga 1

Vi är intresserade av att undersöka vad som formar bibliotekariens självbild och vad
yrkesidentiteten består av. Vi utgår bl a  från utbildning, kompetens och arbetsuppgifter.

1. Hur länge har du arbetat på … bibliotek?
Vilken avdelning arbetar du på?
Vilka arbetsuppgifter har du?
Hur fördelar sig din arbetstid mellan inre och yttre tjänst?
Vilka uppgifter tycker du är de mest kvalificerade?
Varför tycker du de är mest kvalificerade.
Tror du att andra bibliotekarier har en annan uppfattning?
Finns det någon inställning till inre och yttre tjänst som dominerar inom yrkeskåren?
Är du specialist i någon av dina arbetsuppgifter eller ser du dig som generalist?

2. När tog du din examen?
Beskriv kort din utbildning.
Vad lades det särskild vikt vid under utbildningen?
Vad gjorde du innan du började på bibliotekarieutbildningen?
Varför valde du bibliotekariebanan?
Är du nöjd med ditt yrkesval?

3. Hur ser din bild av en typisk bibliotekarie ut?
Vilken kunskap eller kompetens är mest framträdande i den bilden?
Vilken kunskap eller kompetens är minst viktig i den bilden?
Gäller den bilden av bibliotekariekompetensen också dig själv?
I vilka avseenden gör den det resp. gör den det inte? Lyssna noga på föregående.

4. Har du någon åsikt om dagens utbildning?
Vad är bra/dålig om man jämför med din egen utbildning?

5. Vilka tycker du är en bibliotekaries främsta kompetensområden? Blir lätt
egenskaper.
Varför tycker du att just dessa kompetenser är viktiga?
Speglar de din egen kompetens?
I vilken utsträckning tycker du att en bibliotekaries kompetens utnyttjas inom
organisationen (biblioteket)?
Av användarna?
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Känner användarna till er kompetens?
Om inte, varför tror ni att det är så?
Har du sett någon förändring över tid när det gäller bibliotekariekompetens?
Använder användarna sig av bibliotekariernas kompetens på ett annat sätt nu än förr?

6. Vilka arbetsuppgifter, av dem du har, skulle du säga bäst speglar din egen
bibliotekariekompetens?
På vilket sätt?

7. Vilka av en bibliotekaries arbetsuppgifter i ett bibliotek tycker du har högst
respektive lägst status?
Vad beror den höga/låga statusen på?
Vem eller vad ”bestämmer” statusen hos en arbetsuppgift?
Påverkar bibliotekarierna själva statusen hos olika uppgifter?
På vilket sätt i så fall?

8. Kan statusen hos en viss uppgift påverkas av att den utförs antingen i
yttre tjänst eller i inre tjänst i användarnas/organisationens ögon?
På vilket sätt?
Påverkas statusen av vad användarnas ser eller inte ser?
På vilket sätt i så fall?

9. Tycker du att bibliotekarieyrket yrket kvalificerar sig som en profession?
Varför?
Diskuterar man professionaliseringen idag på biblioteken?

10.  Tycker du att yrkeskåren har den status den förtjänar?
Har du sett någon förändring över tid?
Vad tror du det beror på?

11. Bibliotekarier och assistenter
- Kan användarna se skillnad på bibliotekarier och assistenter?
- Har det någon betydelse för bibliotekariernas status att man numera delar på så många
arbetsuppgifter?



86


