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Abstract 

This study is a literature review with a qualitative research approach of previously 

written bachelor thesis about the perception of librarianship. The literature search 

was done through the database DiVA, with fixed premises. The papers that were 

chosen studied either the perception of librarianship from the outside world (for 

example community, users, popular culture, newspapers) or librarians’ own 

perception of the profession. The purpose of the study has been to determine 

perceptions of librarianship, if stereotypes about the profession lives on and what 

that could say about the profession’s status in general, which have been described as 

low. 

The conclusion is that stereotypes do appear in popular culture and that the librarian, 

for the most part, is seen as a reading person with a great passion for books and is 

almost always tied with the library. Librarians see themselves as service minded, 

competent and acknowledges the users’ need as their primary job. The low status of 

the profession is mostly visible through the eyes of some librarians and students, 

who feels the need to defend their knowledge and competence, but also in the way 

stereotypes are portrayed. All in all, though, librarians are seen as neutral – neither 

in a negative or positive way. A way to develop the research about perceptions of 

librarianship is to see if and how it affects the librarians daily professional life. 
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1 Inledning 

Under studietiden är det många bibliotekariestudenter som, naturligt nog, funderar 

på sin framtida yrkesroll och synen på denna. Det finns en mängd olika bibliotek 

och bibliotekstjänster. Det finns, till exempel, folkbibliotek, skolbibliotek, 

forskningsbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, medicinska bibliotek, 

företagsbibliotek och så vidare (KB, u.å). De som arbetar på dessa bibliotek har ofta 

gemensamt att de hanterar, sorterar och förmedlar information av något slag, men 

efter det kan det sväva ut åt flera håll. Därför faller det sig någorlunda naturligt att 

dessa olika tjänster har olika behov och förutsättningar att utgå ifrån. Kanske är det 

detta som gör diskussionen om bibliotekets roll, bibliotekariens identitet och yrkets 

status så ständigt aktuell? Faktum är att flera väljer att utveckla dessa funderingar 

och använda dem som fokus för sina studentuppsatser på olika nivåer. Det räcker 

med att söka i de olika uppsatsdatabaserna för att hitta en mängd uppsatser som 

studerat synen på biblioteket, yrkesidentitet, synen på bibliotekarieprofessionen, 

synen på yrket i litteratur eller dagspress. Eftersom det redan finns så mycket 

studerat om detta ämne på kandidatnivå, den nivå denna uppsats också ligger på, 

vore det intressant att sammanställa och jämföra dessa uppsatser, istället för att göra 

en ny studie i ämnet. I denna uppsats kommer alltså vissa av dessa 

kandidatuppsatser att samlas in och analyseras för att få en översikt om vad dessa 

studier behandlar. Detta för att granska likheter och skillnader mellan uppsatserna 

och se om det finns luckor i denna nivå av studier. Anledningen till att jag valt just 

detta ämne att undersöka är dels för att utröna vilka stereotyper man funnit, dels hur 

de kan påverka den verkliga synen på bibliotekarien och yrkets status. 

1.1 Bakgrund 
De stereotyper som följer en bibliotekaries vardag har diskuterats i ett par decennier 

och de verkar inte ha minskat nämnvärt. Det går att utläsa ett antal stereotyper inom 

populärkulturen, men den vanligaste är troligen den propra kvinnan med stram knut 

och fotriktiga skor som beskyddar sitt bibliotek och sina böcker som om det vore 

hennes barn (Keer & Carlos, 2015; Jennings, 2016). Stereotypen om en vit, timid, 

respektabel nucka föddes under tidigt 1900-tal, när bibliotekarieyrket blev mer och 

mer kvinnodominerat. Även den manliga bibliotekarien förutsattes ha vissa 

stereotypa egenskaper, men ju fler kvinnor som valde biblioteket som arbetsplats, 

desto mer feminiserad blev stereotypen. Män inom yrket kunde ses som feminina 

och troligen homosexuella, men fick också mer betalt och blev befordrade i högre 

utsträckning än kvinnorna med samma arbetsuppgifter. Men, det är, enligt Keer och 

Carlos (2015), egentligen inte feminiseringen som är det stora problemet, utan det 

som ligger till grund för stereotypen. Sexism, rasism och klassism (av det engelska 

ordet classism, som också kan översättas som klassförakt) är typexempel som 

grundpelare när det kommer till förutfattade meningar och att undkomma 

stereotyper bör vara att arbeta förebyggande mot dessa (Keer & Carlos, 2015). 

De flesta yrken har människor en förutfattad mening om, dels stereotyper, dels om 

yrkets status, något man kan vara medveten eller omedveten om. Det kan skilja sig 

beroende på vem det är som ser på yrket, till exempel mellan kvinnor och män, unga 
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och gamla, vart man kommer ifrån, etcetera. Oavsett används yrken ofta för att sätta 

människor i fack och utröna vilken del av samhället man tillhör (Svensson & 

Ulfsdotter Eriksson, 2009. s. 6). 

1.2 Problemformulering 
I ett samhälle där statusskillnader är stora och viktiga är det till fördel att veta vart 

på skalan ett visst yrke ligger. Även om denna uppsats inte kommer att studera 

bibliotekarieyrkets status i stort, kommer det vara en röd tråd i analys och 

diskussion. Vad säger det om de stereotypa uppfattningarna om bibliotekarier lever 

kvar? Vad innebär det om de förändrats? Hur påverkar stereotypa bilder 

bibliotekariernas yrkesroll och identitet? Behöver vi ens oroa oss över om det finns 

stereotypa uppfattningar? Är det inte bättre att vi bara jobbar på och visar vad vi 

kan? Genom att studera det som är skrivet på kandidatnivå om uppfattningar och 

identiteter kan vi kanske skrapa på ytan av dessa frågor. Varför behöver det studeras 

överhuvudtaget, när det redan finns en uppsjö av uppsatser som behandlar liknande 

frågor? Bibliotekariestudenter, utövande bibliotekarier och de som styr arbetet åt 

bibliotekarier kan dra nytta av att veta vilka uppfattningar som finns, då det kan 

påverka ens arbete och kanske även hur man själv ser på sitt yrke. Genom att göra 

en sammanfattande och analyserande översikt över den information som redan 

finns, snarare än att lägga på ytterligare ny empiri till studierna som redan finns, 

hoppas jag kunna presentera en sorts generell bild över detta ämne genom en 

översikt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att analysera kandidatuppsatser som granskar synen på 

bibliotekarier och deras yrke och att nå ny kunskap om likheter, skillnader och 

luckor i denna forskningskategori. Frågorna som ställs är: 

 Vilka uppfattningar från omvärlden om bibliotekarieyrket finns att utröna i 

uppsatserna? 

 Vilka uppfattningar från bibliotekarier om det egna yrket finns att utröna i 

uppsatserna? 

 Vad kan man utröna från uppsatserna om yrkets status i anknytning till 

stereotyper och uppfattningar? 

 Vilka luckor finns att utröna inom denna forskningskategori? 

1.4 Avgränsningar och upplägg 
Uppsatserna som studeras är kandidatuppsatser publicerade i databasen DiVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet) mellan 2010-2019. De behandlar synen på 

bibliotekarier och bibliotekarieyrket. De som endast behandlar synen på biblioteket 

väljs bort, även om också dessa uppsatser kan undersöka uppfattningar om 

bibliotekarien. Anledningen till detta är bristen på tid, då det skulle krävas en 

genomläsning av samtliga uppsatser som behandlar synen på biblioteket, för att 

utröna om de nämner något relevant för syftet i denna uppsats. Därför diskuteras 

biblioteket i relation till bibliotekarien, när det framkommer i det valda 

källmaterialet. De uppsatser som undersöker bibliotekariernas egen syn på sitt yrke 

och sin yrkesidentitet används också. Denna uppsats delas upp mellan utomståendes 
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uppfattning av bibliotekarieyrket och bibliotekariernas egna uppfattningar om sitt 

yrke, för att man så tydligt som möjligt ska kunna se vilken studie som behandlar 

vad. 

Det görs inte någon analys om utländska respektive svenska medier utifrån 

källmaterialet, även om det skulle vara intressant att se hur skildringar av 

bibliotekarier ställs mot varandra beroende på ursprung. Anledningen till denna 

avgränsning har dock att göra med brist på utrymme och tid. 

1.5 Begrepp 
Här förklaras begrepp som används frekvent i denna uppsats närmare.  

1.5.1 Stereotyp 

Här utgår jag ifrån att en stereotyp innebär att en viss grupp människor tillskrivs 

egenskaper som endast stämmer in på en viss del av gruppen, bara för att de delar en 

gemensam komponent – i detta fall att de är bibliotekarier (Ohlsson, 2013. s. 46) 

1.5.2 Yrkesidentitet 

Yrkesidentitet är något som förenar en grupp människor som har ett gemensamt 

yrke. Hur yrkesidentiteter manifesteras och utvecklas är man inte helt överens om – 

det kan till exempel förstås i relation till den personliga identiteten eller som något 

som påverkas av människors interaktion med varandra (Lindberg, 2015. s. 48) 

1.5.3 Profession 

Brante (2009, s. 15) beskriver professioner som medelklassyrken som ”baserar sin 

verksamhet på vetenskaplig forskning”. Professioner har växt mycket under de 

senaste decennierna och termen har ofta positiva reaktioner i samband med status 

och liknande. Professioner står för innovationer inom hälsa, ekonomi och flera 

andra områden och man talar om att de hanterar allt från vår ekonomi till våra 

kroppar. 

1.5.4 Yrkesstatus 

För att utröna ett yrkes status behöver man ha andra yrken att jämföra med, eftersom 

det behövs en sorts måttstock av olika värden. Prestige och status kan användas 

synonymt, då de båda egentligen handlar om att mäta ett värde utifrån en viss 

prestation, härkomst, utbildning, livsstil, klass, med mera. Tillsammans eller en och 

en uppstår en viss status, som bestäms i relation till andra värden i samma kategori 

(till exempel yrke) (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009. s. 15). 

2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kommer att fokusera på att beskriva det som forskats om 

bibliotekariers identitet, yrkesroll, status och kompetens, samt tidigare studier om 

stereotyper inom populärkulturen. 
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2.1 Bibliotekariers yrkesroll och identitet 
Enligt en forskningsöversikt beställd av Svensk biblioteksförening har bibliotekarier 

svårt att sätta ord på sin yrkesroll och deras kompetens och att själva yrkeskärnan är 

svårdefinierad (Kåring Wagman 2008, s. 6). Ohlsson (2013, s. 28) tror dock att 

denna ovisshet snarare beror på att behovet och det som förväntas av 

bibliotekarierna är olika beroende på vilket bibliotek man jobbar vid och vilken 

position man har, än på att yrkesutövarna inte skulle veta vad de arbetar med. Man 

för också diskussioner om kärnan för yrket ligger i arbetet med 

informationskompetens (Seldén & Sjölin, 2003. s. 1). Informationskompetens är ett 

vitt begrepp som omfamnar flera stadier av informationsbehov och 

informationssökning. Även om det inte finns någon satt definition av kompetensen 

är flera överens om att det handlar om mer än att kunna hantera det tekniska. Anvig 

et al beskriver det till exempel i en artikel från Lundsuniversitet som förmågan att 

fastställa informationsbehov, var man kan finna informationen, hur man på bästa 

sätt når fram till informationen (sökstrategier), kritiskt granska informationen och 

kunna använda den genom tolkning och analys. Det är dock viktigt att förstå att 

informationsbehov och de strategier som används för att uppfylla dessa skiljer sig 

beroende sociala kontexter och situationer (Anvig, et al. 2012). Problemet med 

ovissheten ligger dock kanske snarare hos användarens kunskaper om 

bibliotekarieyrket. När både populärkulturen visar arbetsuppgifter som bokutlåning 

och uppställning och forskare inom yrket påstår att yrkesutövarna inte kan sin egen 

kärnkompetens, vore det möjligen svårt för de utanför biblioteksbranschen att se 

något annat (Ohlsson, 2013. s. 29-30). Dessutom syns bibliotekarien oftast bara utåt 

när hen står i lånedisken eller är ute i biblioteket, vilket gör att andra arbetsuppgifter 

kanske inte märks av (Hansson et al. 2018. s. 28). 

Tidigare kunde bibliotekarien starkare kopplas till biblioteket och samlingen, medan 

det ökade behovet av information, källkritik och digital kunskap har skiftat fokus för 

yrket, speciellt eftersom biblioteket ska vara en plats för alla och behovet ser så 

olika ut för olika samhällsgrupper. Man har gått från att samla och hantera 

information av olika slag till ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt, men också ett stort 

fokus på IT-frågor. Detta gör att de kompetenser som krävs av bibliotekarier inte 

alltid kan uppfyllas. Det märks i en studie som gjordes under 2009, där man 

efterfrågade forskningsfrågor inom biblioteksområdet och ett behov av studier om 

bibliotekets förändrade roll och utveckling av nya arbetsuppgifter framkom 

(Hansson et al, 2018. s. 29-31). 

Anders Ørom (1993) studerade bibliotekariers arbets- och förhållningssätt med mål 

att utröna yrkesidentiteter som utvecklats under årens gång. Under sextiotalet fanns 

andra behov och bestämmelser än vad det fanns under nittiotalet, när studien 

gjordes. Precis som att behov, styrdokument och förutsättningar har ändrats under 

de 26 år som gått sedan artikeln skrevs. Ändå kan identiteterna ses som relevanta än 

idag. Översättningen som skrivs här är dels från Kåring Wagmans text från 2008 

(Ørom, 1993; Kåring Wagman, 2008. s. 8-9): 

 Kulturförmedlaren förmedlar litteratur och andra kulturella uttryck. Hen är 

mycket inläst i beståndet och har en stor förmåga till att kommunicera med 
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sina besökare om kulturella företeelser. Detta är en klassisk identitet inom 

biblioteken och har en lång historia. 

 Ämnesspecialisten är också påläst och kunnig, men istället för att fokusera 

på kulturella uttryck ligger fokuset här på fackområden av olika slag. 

Vetenskapligt lärande är idealet. 

 Dokumentalisten är mer praktiskt lagd och ser yrket som ett sorts hantverk, 

med dess referenshantering, klassificering och arbete med katalogen som 

primära fokusområden. 

 Socialarbetaren är mest intresserad av användarnas behov, gärna specifika 

grupper (barn, kvinnor, arbetarklass) och utgår från deras olikheter i sitt 

arbete, snarare än biblioteket och dess innehåll. 

 Informationsorganisatören arbetar med information på olika sätt, genom att 

organisera, analysera och möjligen designa system för 

informationsorganisering. 

 Informationsförmedlaren anser det viktigt att kunna förmedla den 

organiserade informationen och att hänga med i den tekniska utveckling 

som sker. 

 Upplevelseförmedlaren som Tine Schreiber (2006. s. 39) senare 

kompletterade dessa identiteter med, fokuserar istället på användarnas 

upplevelser och att fånga användarens intresse med upplevelser eller 

medier. 

 Pedagogen diskuterades fram av Olof Sundin (2006. s. 78, 93-94) som 

också ansåg att fler identiteter behövde komma till tals. Denna identitet vill 

utveckla förståelse för informationen hos användare och riktar in sig på 

användares beteende och bedömning av informationskällor. 

I en intervjustudie med bland annat nyutexaminerade högskolebibliotekarier 

diskuterades vikten av användarna och deras behov. Bibliotekarierna såg sig som att 

arbeta inom ett serviceyrke och några nämnde att under studietiden och första tiden 

på en arbetsplats hade de en större ambition att kunna möta och tillfredsställa 

behoven hos alla besökare. Dessvärre är detta inte möjligt och man har behövt sänka 

ambitionsnivån (Lindberg, 2015. s. 129). De kompetenser som behövs för att möta 

så många olika sorters användare, till exempel i lånedisken, menar flera att de 

utvecklat under tidigare arbetslivserfarenheter, såsom arbete i butik eller som guide 

(ibid. s. 129). De diskuterar också hur det inte bara handlar om att ge användaren det 

de vill ha, utan om ett pedagogiskt förhållningssätt där man ser till användarens 

behov, men också hur man kan hjälpa dem att klara sig själv – ”hjälp till självhjälp” 

(ibid. s. 130). 

Arbetsuppgifter på ett folkbibliotek ses av tillfrågade studenter inom biblioteks- och 

informationsvetenskap som relativt simpla och de anser inte riktigt att de skulle ha 

nytta av allt vetenskapligt och det kritiska förhållningssätt som det lärt sig under 

utbildningen om de skulle arbeta inom området. De talar också om den allmänna 

servicen som ges besökarna, som egentligen inte överensstämmer med deras 

högskoleutbildning, men att en anställning på folkbibliotek är ett bra första steg på 

karriärstrappan (Lindberg, 2015. s. 84). En nyutexaminerad högskolebibliotekarie 

nämner skräckexemplet att bli fast på ett folkbibliotek, för hon är långt ifrån en 

läsare – i utbildningen var hon först osäker på sitt val när det framkom att så många 
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som sökt in var bokälskande läsare (ibid s. 128). Generellt upplever studenterna att 

de är osäkra på sin kommande yrkesroll och vilka kompetenser som kommer att bli 

användbara. Om de kommer få använda sina kompetenser, till och med (ibid. s. 

84ff). De nämner också hur de från utbildningen lärt sig att de behöver ”prata upp 

sitt yrke”, på något sätt bevisa att de faktiskt har gått en värdig utbildning, att de kan 

något annat än att låna ut och återlämna böcker. De kan dock själva ifrågasätta vad 

de faktiskt kan, då till exempel informationssökning är något många arbetar med 

idag och de har svårt att se hur de kan hjälpa personer med speciella 

ämneskunskaper med någon informationshantering inom ämnet (ibid. s. 88-90). 

Nyutexaminerade bibliotekarier som arbetar på högskolebibliotek tänker dock att 

huvudsaken är att man har en förståelse för systemet och informationssökning i 

allmänhet, även om det är användbart och lättare att söka efter information om man 

har någon kunskap inom ämnet (ibid. s. 109) 

2.2 Bibliotekarieyrket som profession 
Bibliotekarieyrket är ett yrke som sträcker sig hela vägen tillbaka till de första 

biblioteken. Däremot är det hyfsat ungt som profession. Utbildningen har utvecklats 

och reviderats ett flertal gånger, men innan det fanns en regelrätt utbildning gick 

man istället på personliga meriter och personlighetsdrag – bibliotekarieyrket sågs 

ofta som ett kall, liksom många andra kvinnodominerade yrken (enligt Kungliga 

bibliotekets (2019, s. 28) statistiska rapport för 2018 utgjorde kvinnor 77 procent av 

landets anställda bibliotekarier), ett antagande som levde kvar inpå 1900-talet 

(Hansson et al, 2018. s. 23-25; Ohlsson, 2013. s. 59-60). Det har förts mycket 

diskussioner och forskats en hel del om bibliotekarieyrket som profession. Den 

första frågan som ställs kan vara om yrket faktiskt behöver vara en profession. Det 

finns en mängd olika biblioteksformer och bibliotekarieutbildningen har blivit 

generell. Detta kan göra att vissa biblioteksformer hamnar i skymundan och i en 

akademiskt inriktad miljö blir det troligt att det vetenskapliga framhävs. 

Bibliotekarier på folk- eller skolbibliotek har till exempel troligen inte lika mycket 

nytta av akademisk forskning som de som jobbar vid högskole- eller 

forskningsbibliotek (Seldén & Sjölin, 2003. s. 27-28). Information och kultur är två 

grundstenar inom biblioteksverksamhet. Dock är det olika beroende på vilket 

bibliotek man arbetar på. Är man anställd på ett högskolebibliotek arbetar man mer 

med vetenskapliga publikationer, förmedling av denna typ av information och 

användarundervisning. En folkbibliotekarie känner nog snarare mer igen sig med 

förmedling av skönlitteratur, kultur och läsfrämjande aktiviteter (Hansson et al, 

2018. s. 18). 

Diskussioner om yrkets status är också många och vida. Från att ha varit en obetald 

frivilligarbetare har bibliotekarien blivit både välutbildad och lågbetald. Det är ett 

yrke som ligger nära den offentliga sektorn, har som historia att man ska se yrket 

som ett privilegie och är fortfarande kvinnodominerat. I jämförelse med liknande 

yrken ligger faktiskt bibliotekarier som lägst betalda (Hansson et al, 2018. s. 26-27). 

I en svensk enkätstudie om hur hundra yrken skattas, i form av status, som gjordes 

2009, hamnar bibliotekarie på plats 64, under dansare och över förskolelärare. Som 

jämförelse var tre högst skattade yrkena ambassadör (1), läkare (2) och domare 

(jurist) (3) och de tre lägst skattade städerska (98), gatuköksbiträde (99) och diskare 

(100) (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009. s. 30-33). De högt rangordnade 
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yrkena har som gemensamt att de kräver någon sorts högre utbildning, universitet 

eller högskola, de har ofta högt betalt och är inte sällan mansdominerade. I mitten 

finns hantverkaryrken och flera kvinnodominerade yrken som också kräver 

högskoleutbildning. Längst ner i rankningen är arbeten som kräver lite eller ingen 

utbildning och som är lågavlönade. I jämförelse med andra yrken som kräver 

akademisk utbildning hamnade bibliotekarie näst längst ner (ibid. s. 30-34). 

2.3 Bibliotekarien i populärkulturen 
”Karaktärsbeskrivningar är viktiga i skönlitteratur. Det är genom dessa läsaren 

lär känna de personer som ingår i en fiktiv berättelse. Beskrivningarna skapar 

bilder hos läsaren, oavsett om de stämmer överens med verkligheten eller inte” 

(Axelsson, 2008. s. 26). 

Bibliotekarien, liksom många andra yrken, har självklart gjort gästspel inom 

populärkulturen. Oftast handlar det om en kvinnlig bibliotekarie, vilket ju stämmer 

relativt bra in på verkligheten, då kvinnor är överrepresenterade i yrket. Även om 

man möts av en mängd olika bibliotekarier inom populärkulturen – alltifrån grå, 

tysta och trista personer till handlingskraftiga och intelligenta – är den negativa 

stereotypen den som förekommer mer frekvent (Ohlsson, 2013. s. 49-51). Här är 

några stereotyper som framkommit under en undersökning av Maura Seales: 

 The Old Maid – den kanske vanligast förekommande stereotypen. Rätt så 

tråkigt och ordningsam är denna kvinna i övremedelåldern med sina 

glasögon och håret i knut och knappast sedd som särskild attraktiv. 

 The Policeman – den något oresonliga, stränga och i vissa fall 

skräckinjagande väktaren av biblioteket, som gör allt hen kan för att bringa 

ordning i biblioteket och skydda sina böcker. 

 The Librarian as Parody – den absurda parodiska bibliotekarien, som spelar 

på andra stereotyper på ett humoristiskt sätt. 

 The Inept Librarian – är gärna en man med brist på social kompetens, som 

hellre lever med sina böcker än med människor.  

 The Hero/ine Librarian – en fantastiskt hjälpsam och serviceinriktad 

bibliotekarie som finns där för att hjälpa besökaren och använder sin 

informationskompetens för att göra gott (Ohlsson, 2013. s. 52-54). 

Ohlsson (2013) framhåller att dessa stereotypa bilder ofta förekommer inom 

populärkultur, men anser ändå att det finns fler lager och det skulle behövas fler 

kategorier för att skapa en helhet – till exempel när det kommer till manliga och 

kvinnliga bibliotekarier. Kerstin Rydbeck är ytterligare en forskare som studerat 

bibliotekariestereotyper. I sin studie börjar hon med att göra en uppdelning mellan 

manliga och kvinnliga bibliotekarier innan de blir satta i sina stereotypa fack. 

Hennes angreppssätt kan då öppna upp för vidare tolkning (ibid. s. 54-55). Det är 

något skillnad på kvinnliga och manliga bibliotekarier när de skildras i 

populärkulturen. Dels förekommer män mer sällan, vilket kan förklaras av hur 

könsfördelningen i verkligheten ser ut – var femte bibliotekarie är man. Mannen är 

ofta ogift med feminina drag, som att en machoman inte passar in i biblioteket. Han 

är mest trist, tafatt och präktig med yrket som sitt kall, även om det finns undantag 

även inom populärkulturen – till exempel Rupert Giles, skolbibliotekarien i den 
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amerikanska TV-serien Buffy – The vampire slayer från 90-talet, som trots sitt 

stereotypa yttre är handlingskraftig, stresstålig och använder kunskap som ett vapen 

(Ohlsson, 2013. s. 51, 81-85; Rupert Giles, 2014). 

Bibliotekarien visas i det stora hela endast i samband med biblioteket och de som 

arbetar på bibliotek anses vara bibliotekarier. Fokuset i skildringarna ligger 

mestadels på utseende och personlighet och det är i undantagsfall som de beskrivs i 

professionella situationer – annat än bokuppställning och bokutlåning (Ohlsson, 

2013. s. 50, 55). Ytterligare något som framkommer i Ohlssons (s. 56) studie är 

bristen på teknologi. Det omoderna sättet att stämpla böcker för utlåning och ha 

kortregister, snarare än att använda datorer, påtalas i ett flertal av hans källmaterial. 

Informationssökning nämns sällan. De arbetsuppgifter som förekommer är då 

utlåning, återlämning och bokuppställning. Dessutom visas inte heller det stora 

omfång av bibliotek som finns, speciellt inte de företags- och organisationsbibliotek 

som fler och fler har anställda bibliotekarier (ibid. s. 96).  

2.4 Bibliotekariestereotypen och status 
”Or, as Schuman puts it, “Certainly some of us are—or will someday be—little 

old ladies. So what?” (1990, 88).” (Jennings, 2016. s. 95). 

Ohlsson (2013, s. 102-103) nämner att han under sitt arbetsliv har träffat ett flertal 

bibliotekarier som lever upp till de stereotyper som tidigare diskuterats. De anses 

utgöra undantag i branschen, men eftersom negativa upplevelser kräver långt fler 

positiva sådana för att uppfattningar ska förändras, kan det vara en bidragande orsak 

till att stereotyperna lever kvar i folks medvetande. 

Stereotyper uppstår alltså genom att vi omvandlar de stora mängder information 

som dagligen överöser oss till hanterbara etiketter, som kan vara svåra att ändra på 

när man väl har processat dem (Jennings, 2016. s. 94). Jennings talar också om hur 

de ständiga diskussionerna om och försvarandet av yrket i relation till de 

förutfattade meningarna snarare hämmar yrkesutövarna än ändrar på de stereotypa 

uppfattningarna. Det vore mer användbart, enligt Jennings att istället fokusera på att 

göra ett bra jobb och utbilda, visa användarna och omvärlden vad en bibliotekarie 

och ett bibliotek faktiskt gör. 

Ohlsson (2013, s. 98ff) anser dock inte att bibliotekarier är mer besatta av sin 

yrkesbild än någon annan yrkesgrupp. Istället diskuteras anledningar till att 

bibliotekariestereotypen ser ut som den gör. Det talas om ett sorts kulturellt arv som 

många har försökt rucka på under en lång tid. I ett par studier som gjordes under 80-

talet visades det att yrket sågs som ett lågstatusyrke av både användare, icke-

användare och bibliotekarier, vilket bibliotekarierna ansåg ha att göra med den 

negativa synen på yrket. Det kan nämnas att en av studierna dock var så pass liten 

att det inte gick att dra några allmängiltiga slutsatser. Även om det är över 30 år 

sedan kan de teman som framkom av den ena studien relateras till dagens 

yrkesstatus – yrket är lågavlönat, kvinnodominerat och lider av en osynlighetsfaktor 

där bibliotekariens arbete sällan syns utåt och denne sällan går att urskilja från 

annan bibliotekspersonal. Osynlighetproblematiken tas även upp av Kåring 

Wagman (2008. s. 23) då bibliotekarien likställs med biblioteket som plats och 

därmed inte syns i sin kompetens. Detta märks tydligt inom populärkulturen, då 
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bibliotekariens skildrade arbetssysslor egentligen är arbetsuppgifter som traditionellt 

delvis tillfaller en biblioteksassistent – det som syns utåt i biblioteket. Det ses som 

lugnt, tråkigt och fritt från stress (Ohlsson, 2013. s. 104).  

Det finns olika åsikter om hur man ska gå tillväga för att eliminera de stereotypa 

föreställningarna. Vissa tycker att det är onödigt att hela tiden ta upp dem och 

påvisa att de existerar, då det istället ger dem mer kraft. Andra, som Ohlsson (2013. 

s. 104-105) anser snarare att det inte går att ignorera dessa föreställningar, men att 

man ska visa på motbilder. Vad ett bibliotek faktiskt är och vad en bibliotekarie 

faktiskt gör. Det handlar inte om att insistera på att man är rolig, handlingskraftig 

och alla motsatser till grå, trist och fotriktig, utan att visa på ett yrke med en stor 

samling olika personligheter och integritet. 

3 Metodologi 

Här har rubriken metodologi valts, då det inte kommer finnas ett separat teoriavsnitt. 

Detta för att målet med uppsatsen har varit att skapa förståelse utifrån redan 

utforskad kunskap, vilket kommer att göras med hjälp av en tolkande metasyntes, 

som presenteras längre ned i avsnittet. Litteraturstudier, den metod som denna 

uppsats bygger på, är dessutom vanligast inom vårdvetenskap och utbildning, där 

man ofta söker ny förståelse utifrån tidigare forskning. Därför har vissa aspekter 

behövts anpassas för att passa ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och 

denna studie. 

Studien var tänkt att först utföras som en systematisk litteraturöversikt över aktuella 

uppsatser. Detta innefattar alltså tydliga kriterier för källmaterialet och hur 

sökningen gått tillväga. Sökningen är ofta omfattande och ska vara tydligt beskriven 

och ska kunna dupliceras med samma resultat. Men eftersom studien har gjorts med 

uppsatser från endast en databas har sökningen inte varit vare sig stor eller 

överväldigande, utan har bestått av ett fåtal söktermer med bestämt satta prefix, som 

nämns närmare senare. Strävan har varit att studien ska innefatta alla de uppsatser 

som uppfyller kriterierna, men man behöver ha i åtanke att någon studie kan ha 

blivit förbisedd under sökningen, på grund av till exempel data som inte matchar de 

satta söktermerna och jag har inte utfört någon kvalitetsgranskning av uppsatserna 

under urval (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013. s.27, 31). Med detta i 

åtanke har jag valt att gå ned ett steg i metoden och istället utfört en allmän 

litteraturstudie, som är något friare. Här har sökningen fortfarande utgått från valda 

prefix och källmaterialet har analyserats med hjälp av en tolkande metasyntes, men 

för att utröna ny kunskap om nuvarande kunskapssituation inom området utan 

systematisk kodning (ibid. s. 25-26). Även om utförandet har utgått från en allmän 

litteraturstudie har metoden ändå inspirerats av beskrivningar av systematiska 

litteraturstudier, för en större trovärdighet och bredare analysmöjligheter.  

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Det innebär en tolkning av 

texterna för att skapa förståelse för begrepp och uppfattningar om synen på 

bibliotekarieyrket (Eriksson Barajas et al. 2013. s. 53). Eftersom uppsatserna 

behandlar uppfattningar och tolkningar, kan en kvantitativt mätbar studie vara svår 

att utföra, då inget konkret egentligen mäts (ibid. s. 51). Det hade gått att föra 
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statistik på begrepp och redan gjorda tolkningar, men denna uppsats har fokuserat 

på att förstå de tolkningar som är gjorda och jämföra dessa mot varandra för att 

kunna göra en kvalitativ överblick.  

3.1 Metasyntes 
En systematisk litteraturöversikt bygger på teoretiska antaganden om att en 

strukturerad sammanställning och analys av tidigare forskning kan generera ny 

kunskap (Friberg, 2012. s. 121). En inställning som har använts i uppsatsens analys. 

Genom att läsa, studera och tolka i förväg bestämda studier flertalet gånger för att 

hitta begrepp, metaforer, teman och liknande, kan man göra en syntetiserande 

analys, även kallad metasyntes. Man kategoriserar studierna utifrån bestämda 

parametrar och på så vis får man överskådliga data att använda till jämförelser där 

man kan utröna skillnader och likheter mellan resultaten (Eriksson Barajas et al. 

2013. s. 167). Det handlar dock inte om att ställa dessa olika studier mot varandra, 

utan att utifrån analysen komma fram till ny information – till exempel hur 

dagsläget ser ut inom ett forskningsområde (Friberg, 2012. s. 123). Enligt Friberg 

(2012) kan metasyntes ses som ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt där 

man omvandlar tidigare kunskap till ny kunskap. Dels finns det beskrivande 

metasyntes, dels tolkande metasyntes, vilka har olika utgångspunkter och ger olika 

resultat. I en beskrivande metasyntes blir studierna mestadels sammanfattande och 

tolkningen är minimal. Under den tolkande metasyntesen behöver forskaren 

omtolka studiernas resultat – något som kräver en god kunskap om metoden. Att 

utgå från en tolkande metasyntes i analysen rekommenderas, enligt Friberg, inte i en 

kandidatuppsats (ibid. s. 123). I min studie har jag dock valt att med hjälp av Øroms 

teori om bibliotekariens olika identiteter, som finns beskriven i tidigare forskning, 

tolka de resultat som framkommit. Att kombinera metasyntesen med en etablerad 

teori har givit mig god grund för att göra en tolkning av de tidigare resultat som 

studerats genom källmaterialet. 

3.2 Sök- och urvalsprocess 
Eftersom jag ville hitta de kandidatuppsatser som studerar synen på bibliotekarier 

som är publicerade mellan 2010–2019, i databasen DiVA valde jag först att gå 

denna väg: 

 

Diva-portal.org → Avancerad sökning - Studentuppsatser → 

Sökord “bibliotekarie*” → Utgivningsår 2010-2019. 

Ämneskategori Biblioteks- och informationsvetenskap. 

Uppsatsnivå Självständigt arbete på grundnivå 

(kandidatexamen) → 96 träffar. 
 
Jag valde att titta vidare på alla som hade något liknande i titeln: 

“Syn/uppfattning/upplevelse på/av yrket/professionen/identitet”. Detta kan gälla 

bibliotekariens egen syn eller utomståendes, så som populärkultur eller användare. 

Eftersom jag vill fokusera på bibliotekarien, valde jag bort de uppsatser som 

behandlar synen och uppfattningar om själva biblioteken. Även om biblioteket kan 

komma att nämnas i relation till bibliotekarien har biblioteket som institution eller 

plats inte varit ett fokus i denna uppsats. Efter att ha börjat läsa de olika uppsatserna 

jag hittat i första sökningen, insåg jag att det fanns ännu fler som behandlade samma 
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ämne, som gått förbi den initiala sökningen. Därför valde jag att ta bort 

Ämneskategori Biblioteks- och informationsvetenskap och istället bara söka på: 

 
Diva-portal.org → Avancerad sökning – Studentuppsatser → 

Sökord “bibliotekarie*” → Utgivningsår 2010-2019. 

Uppsatsnivå Självständigt arbete på grundnivå 

(kandidatexamen) → 342 träffar. 
 

Därefter gick jag igenom uppsatserna utifrån de valda kriterierna nämna ovan. 

Många avfärdade jag återigen på titel, då man tydligt kunde se att de inte handlade 

om uppfattningar om yrket på något sätt (t.ex. handlade de om marknadsföring, 

arbete med olika målgrupper, bibliotekarier och biblioteket). Andra uppsatser lät 

lovande på titeln, men efter genomläsning av sammanfattningar gick det att se att de 

ändå inte undersökte synen på eller uppfattningar om bibliotekarier och deras 

identitet eller status och till slut blev resultatet av båda sökningarna 20 

kandidatuppsatser som kommer att användas som källmaterial i denna uppsats. 

Tretton av dessa utgår från andras perspektiv på bibliotekarierollen, medan övriga 

sju utgår från de som arbetar inom eller studerar biblioteks- och 

informationsvetenskap.  

3.3 Källmaterial 
I källmaterialet kunde jag se olika teman och ville dela upp dessa för att få en 

tydligare överblick. Jag valde att dela upp populärkultur och dagspress, även om 

dagspressen också kan rikta sig till den breda allmänheten (se t. ex. Populärkultur, 

2019; Dagstidningar, 2018). Detta för att jag anser att dagspress har ett annat sorts 

uttryck än vad populärkultur har – där jag har grupperat de uppsatser som utgår från 

skönlitteratur, film, TV-serier och podcasts. Vidare har jag valt att räkna studenter 

inom biblioteks- och informationsvetenskap till yrkesutövare, så de har en inblick i 

yrket som utomstående generellt kan sakna. Källmaterialet är då uppdelat inom 

följande teman: 

 Synen på bibliotekarien inom populärkultur – sex uppsatser 

 Synen på bibliotekarien inom dagspress – tre uppsatser 

 Synen på bibliotekarien från användarna – två uppsatser plus en uppsats 

som behandlar både användarnas och bibliotekariernas syn på yrket 

De uppsatser som behandlar yrkesutövarnas egen syn på yrket är nio, inklusive den 

som också studerar användare, och utgår från olika perspektiv, bland annat utifrån 

blivande bibliotekarier. Nedan följer tabeller för att visa tydligare på källmaterialens 

olika utgångspunkter, sorterat på år: 

Författare Titel Utgångspunkt Tema År 

Daniel Palmqvist Bibliotekarien i 

dagspressen 

Dagspress (DN, 

Aftonbladet) 

Dagspress 2010 

Madeleine Storm Bilden av 

bibliotekarien och 

bibliotekarieyrket 

Högskolebibliotekets 

användare 

Användare 2010 
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Casper Lundell 

Carina Lyrén 

Bibliotekarier i film Stereotyper i film Populärkultur 2012 

Filippa 

Arfwidsson 

Bibliotekarier i Dagens 

Nyheter 

Dagspress (DN) Dagspress 2013 

Jenny Linde Bibliotekarien – en 

överspänd bibliofil? 

Svensk skönlitteratur 

1945-2009 

Populärkultur 2013 

Evelina 

Magnusson 

Emelie Svensson 

Böcker, bibliotek och 

beigt 

Skönlitteratur Populärkultur 2013 

Amanda 

Österman 

Solborg 

Librarians are vicious 

monsters, but can also 

recommend a good 

read 

Science fiction-

litteratur (bok, film, 

TV-serie, podcast) 

Populärkultur 2014 

Emma Lind Den stereotypa 

bibliotekarien 

Tidigare lärare och 

lärarassistenter 

Användare 2015 

Pia Andersson 

Erika Alsin 

”Tjejen är 

bibliotekarie” 

Skönlitteratur för barn Populärkultur 2016 

Sofia Erlandsson 

Saga Rönnbacka 

Från hyschande tant 

till aktivistisk gigant 

Dagspress (SvD, DN, 

Aftonbladet, 

Expressen) 

Dagspress 2018 

Mathias Lindberg Tristare kan ingen vara Svensk skönlitteratur Populärkultur 2018 

Tabell 4.1 Uppsatser som behandlar utomståendes uppfattningar om bibliotekarieyrket 

 

Författare Titel (utan 

undertitel) 

Utgångspunkt Tema År 

Sara Malm Kulturförmedlare eller 

pedagog? 

Integrerade folk- och 

gymnasiebibliotekarier 

Yrkesutövare 2010 

Linda 

Andersson 

Johanna Dahlén 

Bibliotekarie – vad är 

du, vad kan du, vad 

vill du? 

Bibliotekariestudenter 

och 

utbildningsrepresentanter 

Blivande 

yrkesutövare 

2011 

Jenny Kvick Folkbibliotekarie Folkbibliotekarier Yrkesutövare 2012 

Viktor Forss 

Dan Hedlund 

En undersökning av 

folkbibliotekariers 

yrkeskompetenser 

baserad på intervjuer 

med 

biblioteksanvändare 

och bibliotekarier 

Folkbiblioteksanvändare 

och folkbibliotekarier 

Yrkesutövare 

och 

användare 

2013 

Judit Sekelj 

Blomberg 

Bibliotekarier på 

kombinerade skol- och 

folkbibliotek 

Skol- och 

folkbibliotekarier 

Yrkesutövare 2016 

Linus Brorsson Identiteter i 

upplösning 

Platsannonser Yrkesutövare 2017 
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Andreas 

Hannervik 

Det är användarna det 

handlar om, inte 

böckerna 

Nya bibliotekarier Yrkesutövare 2017 

Jesper 

Johansson 

Folkbibliotekariers 

yrkesidentiteter och 

självbilder 

Folkbibliotekarier i 

Kronoberg län 

Yrkesutövare 2017 

Anna Karin 

Almqvist 

Medicinska 

bibliotekariers 

yrkesidentitet 

Medicinska 

bibliotekarier 

Yrkesutövare 2018 

Tabell 4.2 Uppsatser som behandlar yrkesutövarnas uppfattning om det egna yrket 

3.4 Etiska aspekter 
Det finns en del etiska aspekter att ta hänsyn till när man gör studier, oavsett vad 

man studerar. I denna studie används data som är genererad av andra studenter, som 

dessutom inte skrev dem med syfte att sammanställas med andra, liknande 

uppsatser. Därför är det viktigt att se till uppsatsernas helhet och inte presentera 

innehåll som bara gynnar mig och mina åsikter (Eriksson Barajas, et al. 2013. s. 69-

70). 

3.5 Giltighet och trovärdighet 
Eftersom detta är en kvalitativ undersökning av data som redan finns kan det finnas 

begränsningar till vad som kan utrönas av studien. Studien är beroende av mina 

tolkningar och även om objektivitet är målet, kommer tolkningarna troligtvis vara 

färgade av mitt eget förhållningssätt till vissa ämnen (Eriksson Barajas et al. 2013. s. 

55). Det är inte heller möjligt att dra en allmängiltig slutsats eftersom denna uppsats 

endast utgår från redan skrivna kandidatuppsatser. Det finns långt mycket mer sagt 

om uppfattningen om bibliotekarieyrket, bland annat i både master- och 

magisteruppsatser, men också inom högre forskning. Det är även varierande kvalitet 

på de uppsatser som valts ut för denna studie, då ingen har valts bort av kvalitativa 

skäl, så länge de har uppfyllt de andra ställda kraven. 

3.6 Analysmetod 
Vid genomläsning av uppsatserna har fokus legat på studiens problemformulering 

och syfte samt resultat, analys och diskussion. Jag har tittat på hur bibliotekarier 

beskrivs, hur de upplevs och hur författarna har tolkat de resultat som framkommit. 

Många har använt sig av Øroms (1993) bibliotekarieidentiteter och det har då varit 

intressant att titta på hur de har använt dessa för att tolka de stereotyper och 

identiteter som uppdagas i studierna. Eftersom så många har använt sig av Ørom har 

även jag tagit hjälp av dessa identiteter i min analys, för att se vilken som är 

vanligast och hur de faller in med de stereotypa uppfattningar som finns påtalade i 

tidigare forskning. Dessa bibliotekarieidentiteter är dock som sagt endast ett extra 

verktyg och den verkliga fokusen har legat på att hitta teman, analysera stereotyper, 

uppfattningar och vad dessa kan säga om yrkets status. Jag har även utgått från 

Ohlssons (2013) presentation av bibliotekariestereotyper inom populärkulturen, då 

det passat bättre in i framförallt de populärkulturella skildringarna. 

Även om en tolkande metasyntes inte rekommenderas för ett examensarbete på 

kandidatnivå (Friberg, 2012. S. 123), kommer jag ändå att inspireras av denna typ 



 

14(36) 

 

av analysverktyg, då intresset för denna uppsats ligger i att analysera och tolka de 

resultat som de tidigare uppsatserna framställt och utröna vad de säger om 

uppfattningar om bibliotekarieyrket. Att gå igenom begrepp, tankar, uppfattningar, 

teman och andra relevanta aspekter av studierna och kontrastera dessa mot varandra 

kan man förhoppningsvis framhäva en ny kunskap om hur det ser ut dagsläget. 

Efter genomläsning av uppsatserna har jag i det källmaterial som utgår från 

bibliotekariers syn på yrket utrönt gemensamma teman som återkommer. För att 

skapa en tydligare inblick i likheter och skillnader i uppsatserna har jag därför valt 

att dela upp resultatet i följande teman: utbildning, yrkesroll, yrkesidentitet och 

yrkets status. Analysen har dock gjorts gemensam, då många av delarna i dessa 

teman går in i varandra. 

4 Resultatanalys 

Nedan följer uppdelade presentationer av källmaterialet och vad dessa studier har 

utrönt om uppfattningar om och synen på bibliotekarieyrket. Därefter följer analyser 

av källmaterialet, med samma uppdelning som innan. Först ut är perspektiv från 

populärkultur, där bibliotekariekaraktärer från skönlitteratur, film, TV-serier och 

podcasts har analyserats. Därefter behandlas uppsatserna om bibliotekarier i 

dagspress, följt av användares perspektiv, avslutat med bibliotekariernas egna 

perspektiv. 

4.1 Perspektiv från populärkultur 
Sex uppsatser undersöker synen på bibliotekarier inom populärkultur. En utgår från 

skönlitteratur för barn (Albinsson & Alsin, 2016) medan en annan undersöker hur 

manliga bibliotekarier är porträtterade i skönlitteratur, podcasts, TV-serier och film 

inom science fiction-genren (Österman Solborg, 2014). Lundell och Lyrén (2012) 

analyserar bibliotekariekaraktärer i filmer. Resterande tre (Linde, 2013; Lindberg, 

2018; Magnusson & Svensson, 2013) har valt samtida romaner med bibliotekarier 

som betydande karaktärer, varav en jämför dessa med liknande titlar som var 

samtida några decennier tidigare (Linde, 2013). 

Det alla böcker verkar ha gemensamt, enligt uppsatsernas författare, är 

bibliotekariernas stora passion för litteratur i allmänhet, men främst böcker som 

artefakter. Att de vill omge sig med böcker, att finna mening i livet är att läsa böcker 

och de som inte läser böcker är något förbryllande. Lindberg (2018) skriver i sin 

uppsats att böcker får ett emotionellt värde och blir substitut för verklig 

omvärldskontakt – faktum är att bibliotekarierna föredrar det så. Bibliotekarierna 

ses också i många böcker som olika sorters väktare – antingen väktare av böckerna 

och biblioteket eller, mer abstrakt, ”kunskapsväktare”. Till exempel är en karaktär 

åsiktsrik om hur en bok ska vara uppbyggd och vad den ska innehålla – håller den 

inte måttet slängs den ”in i ett rum där insekter äter upp dem” (Magnusson & 

Svensson, 2013. s. 18-19). Man kan också se att biblioteket i det närmaste är 

synonymt med bibliotekarie, då yrkesutövarna sällan porträtteras utanför sin 

arbetsplats (Linde, 2013; Lindberg, 2018; Magnusson & Svensson, 2013) – även om 

arbetsuppgifter som informationssökning och katalogisering nämns i vissa texter 
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(Magnusson & Svensson, 2013). Lindberg (2018, s. 28) och Linde (2013, s. 24) 

märker i sitt källmaterial bristen på datorer. Även i de nyare böckerna, skrivna runt 

2000-talet, framställd biblioteken som något gammeldags med böcker som stämplas 

vid utlån och få tillfällen då datorer nämns. Böckerna och biblioteket som plats tar 

istället förgrund i majoriteten av det studerade källmaterialet. Yrket i sig beskrivs 

som ett kall, där yrkesutövaren ägnar sig åt sitt arbete helhjärtad och med stor 

passion. Denna passion syns i till exempel Magnusson och Svenssons (2013) studie 

om skönlitterära böcker, då de uppfattar flera av de skildrade bibliotekarierna som 

öppna och villiga att prata med alla som visar intresse. 

I uppsatsen ”Bibliotekarien – en överspänd bibliofil?” jämför författaren romaner 

skrivna mellan 1945-1964 med romaner utgivna 1998-2009. I de tidigare romanerna 

beskrivs den kvinnliga bibliotekarien som ung, attraktiv och välklädd, medan i de 

nyare blir denne grå och trist med lätt till depressiva episoder och något nervsvag. 

Av de sex skildringarna finns det två manliga bibliotekarier representerade, där den 

ena beskrivs som något folkskygg och tafatt utan stor framgång hos det motsatta 

könet, medan den andra lider av mörka tankar på mord och våld och är besatt av sin 

kvinnliga granne (Linde, 2013). 

I barnböckerna som analyserats ses bibliotekarien nästan som något lätt 

övernaturligt. De är också några som existerar på sin arbetsplats och ser böcker som 

nära vänner. I vissa fall är de stränga och till och med på gränsen till onda, alltid 

intelligenta och känslomässigt fästa vid sina böcker. Endast en manlig bibliotekarie 

ser sig själv mer som en informationsspecialist än litteraturälskare (Albinsson & 

Alsin, 2016). 

Österman Solborg (2014) studerar istället hur manliga bibliotekarier porträtteras i 

science fiction, både litteratur, film, TV och podcast. Här ser hon också en tydlig 

bild av hur bibliotekarien vaktar biblioteket och dess innehåll – i ett par 

analysobjekt är de till och med stora, blodtörstiga monster som äter upp dig om du 

tar ett felsteg eller låter för mycket. Något författaren uppfattat var att i alla 

studerade material verkar biblioteket beskrivas som en plats för specifikt invigda 

personer och inte för allmänheten, som det är i verkligheten. I flera fall är 

bibliotekarien ovillig att ge service till besökare, hyssjar (äter upp) de som stör och 

är väldigt inne i sin egen värld och ser inte till det som händer utanför biblioteket. I 

analysen av filmer (Lundell & Lyrén, 2012) med bibliotekarier blir det ganska 

tydligt att ju större roll karaktären har, desto mindre stereotypiskt visas denne upp. 

Har bibliotekarierkaraktären en mindre roll visas denne generellt sett upp som en 

något beige person som ställer upp böcker på hyllorna i ett bibliotek. I nyare filmer 

visas dock bibliotekarien mer och mer upp som en informationsspecialist snarare än 

en bokälskande kulturmänniska. 

Det är ingen större skillnad på könsfördelningen, även om man bortser från 

Österman Solborgs (2014) uppsats som bara utgår från manliga bibliotekarier. Om 

man bortser från dubbletter (uppsatser som använder samma källmaterial) skildras 

26 män, 31 kvinnor och 2 som inte är benämnda med kön. Med alla uppsatser och 

deras källmaterial inräknat blir det alltså 32 skildringar av män och 31 av kvinnor 

(Albinsson & Alsin, 2016; Linde, 2013; Lindberg, 2018; Magnusson & Svensson, 

2013; Österman Solborg, 2014). 
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4.2 Analys av populärkulturens perspektiv 
Termer som dyker upp i uppsatserna som behandlar populärkulturens perspektiv på 

bibliotekarieyrket – väktare, kunskapsväktare, litteraturälskare, passionerad läsare, 

grå, trist, hyssjande, informationsspecialist – visar på en inte helt enkel bild av 

bibliotekariestereotyper. 

Att bibliotekarien ses som en sorts väktare av biblioteket är en vanligt 

förekommande stereotyp, om man ser till Ohlsson (2013, s. 53). The Policeman kan 

skildras som hyfsat oresonlig i sin kamp om att skydda sitt bibliotek, men främst 

sina böcker, från en omvärld som vill dem illa. I källmaterialet som uppsatserna 

studerat visas det dock inte bara på den tydliga väktaren som vaktar det fysiska 

biblioteket och beståndet, utan även väktare av kunskap och biblioteket som idé. 

Den lite trista bibliotekarien med tråkigt hår, som inte anstränger sig när det 

kommer till mode – The Old Maid (ibid. s. 53) - dyker också upp i källmaterialet vid 

ett flertal tillfällen och är tillsammans med väktaren den vanligaste stereotypen som 

skildras. 

Bibliotekarier behövde förr egentligen inga särskilda professionella kvalifikationer, 

utan det var viktigare med klassiska personlighetsdrag som enligt dåtiden passade i 

yrket. Uppfattningen om att yrket skulle vara som ett kall för den som arbetade 

inom bibliotek levde kvar länge (Hansson et al, 2018. s. 24) och det märks 

fortfarande i de studier som gjorts av skönlitteraturen där karaktärerna lever för sina 

böcker, både för läsning av skönlitteratur, men delvis också jakten på kunskap (se t. 

ex. Lindgren, 2018; Magnusson & Svensson, 2013; Albinsson & Alsin, 2016). 

I studien av filmer som skildrar bibliotekarier (Lundell & Lyrén, 2012) skildras 

bibliotekarien i nyare filmer mer som en informationsexpert och ju större roll som 

karaktären har, desto mindre stereotypisk är denna. Detta kan vara intressant, då 

karaktärsbeskrivning är mycket viktigt för den som brukar text, film eller liknande 

uttryck. Axelsson (2008, s. 26) trycker på hur skildringar av karaktärerna stannar 

kvar hos läsaren (tittaren) och det är ofta författarens egna uppfattningar om till 

exempel ett yrke, som färgar karaktärsbeskrivningen. Frågan är då varför en 

karaktär i en stor roll, alltså en roll närmare tittaren, behöver ha en mindre 

stereotypisk personlighet och skildring. Stereotypen kan ses som trist, utan social 

kompetens, låg handlingskraftsförmåga och i vissa fall osympatisk. Kanske är det 

inte en karaktär som man vill lära känna och skapa relation till? 

Att män förekommer mer sällan i populärkulturens skildringar av bibliotekarier 

märks knappt i studiens källmaterial. En av uppsatserna studerar just hur manliga 

bibliotekarier skildras och därför blir representationen kanske högre än vad den 

skulle varit, men även om man bortser från denna skiljer det endast på fem 

skildringar. I ett yrke som är ganska starkt kvinnodominerat (se t.ex. Ohlsson, 2013. 

s. 50) speglar det inte riktigt verkligheten. Det är ingen markant skillnad på hur män 

och kvinnor skildras, heller. Man kan märka det i Lindes (2013) studie, där de unga 

kvinnorna i de äldre skildringarna beskrivs som attraktiva och välklädda. Mannen i 

den äldre romanen skulle snarare kunna kallas manisk i sina tankar om mord och 

våld och besattheten av grannkvinnan och hennes beteende. I de nyare romanerna är 

alla tre bibliotekarier något socialt missanpassade, men mannen drar det kortaste 

strået med sin folkskygga personlighet. Detta kan jämföras med Ohlssons (2013, s. 
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81-82) karakterisering av den stereotypa manliga bibliotekarien. I de flesta fall är 

denna bibliotekarie tråkig och tafatt och tydligt ogift. I övrigt källmaterial beskrivs 

bibliotekarierna i resultaten på så pass olika sätt – tråkiga, pratglada, blyga, tafatta, 

handlingskraftiga, modiga, sociala – att inget direkt sticker ut. 

4.3 Bibliotekarien i dagspress 
Uppfattningar och skildringar av bibliotekarier i dagspress passar inte riktigt in i 

populärkulturens tema och har därför valts att beskrivas under en egen rubrik. Det 

handlar om tre uppsatser, där det utförts diskursanalytiska studier av ett urval av 

tidningsartiklar från Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet 

och Expressen (Palmqvist, 2010; Arfwidsson, 2013; Erlandsson & Rönnbacka, 

2018). 

Det framkommer ett flertal olika skildringar av bibliotekarier i dagspressens artiklar, 

vilket till stor del beror på vad artikeln i fråga handlar om. Det är en blandning av 

bok- och filmrecensioner, artiklar om bibliotek och bibliotekarier och artiklar som 

nämner bibliotekarier i orelaterade sammanhang, till exempel för att beskriva en 

person eller en händelse.  

Palmqvist (2010) diskuterar den mångfacetterade bild som framkommer i analysen 

av artiklarna. I vissa fall beskrivs bibliotekarien som ganska snäll, trevlig, på 

gränsen till mesig och menlös. I andra fall, som i en artikel om bibliotekarier som 

blev fängslade tillsammans med journalister och författare, tolkar han det som att 

dessa är ”åsiktsstarka, modiga och orubbliga när det kommer till åsiktsfrihet”. Han 

jämför detta med den starka demokratiska ådran som genomsyrar biblioteksarbetet i 

Sverige (Palmqvist, 2010. s. 18). Dock ser han bara två artiklar där de gamla 

bibliotekariestereotyperna används i mindre positivt format och i övrigt beskrivs 

yrkesutövarna på en rad olika sätt och majoriteten av dem framställer inte 

bibliotekarien i dålig dager. Snarare tvärtom, de positiva skildringarna överväger de 

negativa (ibid, s. 33-34). 

Bibliotekarien beskrivs som en typisk vänsterpartistväljare, tråkigt klädd, torrt 

intellektuell, gnällig, hyschande kulturtant med hårknut och blyg. Men också som 

kompetent, kunskapsförmedlare, vänlig och auktoritär. I artiklar där de beskriver sig 

själva dyker ord som konservativ, nyfiken och vilja att utvecklas upp. En annan 

skribent tänker att bibliotekarier kan fungera som stödpersoner för ungdomar som 

kanske inte har någon annan att prata med (Palmqvist, 2010; Arfwidsson, 2013; 

Erlandsson & Rönnbacka, 2018).  

En skribent som dyker upp mycket är Jenny Lindh, den så kallade DN-

bibliotekarien, som svarar på frågor om bibliotek, bibliotekarier och allt däremellan 

med glimten i ögat och inte så liten glutta humor. Beskrivningarna av 

bibliotekarierna kan bli lite vinklad på det viset att hon ibland uppmålar karikatyrer 

av yrkesutövaren som kan försvåra tolkningen. Hon benämner bibliotekarier som 

bokfluktare, batikhäxor och diskuterar vilken typ av person en bibliotekarie skulle 

föredra i romantiska relationer. Hon går dock in på allvar ibland och diskuterar 

bibliotekets något spridda identitet och de krav som ställs på bibliotekarier idag. Till 

exempel de delade åsikterna om vad ett bibliotek ska vara (ska man ha hyschande 

bibliotekarier eller inte?), frågor och behov hos användare som frångår 
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bibliotekariens arbetsuppgifter och kravet att hjälpa alla besökare likvärdigt och 

med glädje (Palmqvist, 2010; Arfwidsson, 2013; Erlandsson & Rönnbacka, 2018). 

Några gemensamma nämnare i uppsatserna är tolkningen av bibliotekarien som en 

litteraturälskare, de låga lönerna, Bokmässan och arbetsbrist samt förändringen av 

biblioteken. Här nämns personer som älskar att läsa och därmed önskat att de kunde 

blivit bibliotekarier, hur bibliotekarie som ett akademiskt yrke har sämre lön än 

arbetaryrken utan krav på högskoleutbildning, hur arbetsbrist påverkar både 

bibliotekarier och omvärlden och hur bibliotek och skolbibliotek läggs ner – även 

om det också finns artiklar om hur skolbibliotekarien uppmuntrar till läsning och är 

viktig för barnens läsutveckling (Palmqvist, 2010; Arfwidsson, 2013; Erlandsson & 

Rönnbacka, 2018). 

De arbetsuppgifter som nämns framkommer oftast i Lindhs frågespalt, där hon 

beskriver uppgifter som bokprat, bokinköp, katalogisering och arbete i 

informations-/lånedisken. Andra artiklar nämner dock också bibliotekariers arbete 

som inte är synligt i lånedisken. Det beskriver problem med genrebestämning av 

litteratur, informationssökning, läsfrämjande, hantering av specialsamlingar och 

underhåll av beståndet (Arfwidsson, 2013. s. 21-22; Erlandsson & Rönnbacka, 

2018. s. 26-27). I andra fall beskrivs bibliotekarien som både informationsspecialist 

och kulturförmedlare (Palmqvist, 2010. s. 22-26). 

I den senare uppsatsen (Erlandsson & Rönnbacka, 2018) förekommer också artiklar 

om hot och våld på bibliotek. Även om den ökande kriminaliteten också nämns i 

samband med bibliotek och bibliotekarier i de andra uppsatserna, är det tydligare 

här att hoten påverkar bibliotekarierna mer direkt nu. I de flesta fall handlar det om 

stök på biblioteken och hur tystnadsnormen brutits, men oro och bråk nämns, också 

(ibid. s. 25). 

Som författarna av uppsatserna har upptäckt finns bara en artikel som nämner andra 

biblioteksformer än folk-, skol- och forskningsbibliotek – och detta är det återigen 

Jenny Lindh som står för när hon nämner att bibliotekarier inom företag och 

organisationer (Arfwidsson, 2013. s. 23). 

4.4 Analys av bibliotekarier i dagspress 
Termer som dyker upp om bibliotekarier i dagspress är hyschande, litteraturälskare, 

menlös, åsiktsstark, självironi, arbetsbrist, lågavlönade, informationsspecialist, 

kulturförmedlare. 

Det är många olika aspekter att se till när det kommer till bibliotekarier i dagspress, 

alla författare är överens om att det inte finns bara en tydlig skildring. När utseendet 

väl beskrivs görs det dock med den vanliga stereotypa bilden – fotriktiga skor, 

hårknut och tråkigt klädd. Detta sker dock sällan och i övrigt ligger fokus på 

beteende, arbetsuppgifter, litteratur och biblioteket. 

Bibliotekariens arbetsuppgifter syns definitivt mer inom dagspressen än vad de gör 

inom populärkulturen. Här nämns inte bara arbete i lånedisken eller uppställning av 

böcker (Ohlsson, 2013), utan det som beskrivs är informationssökning, hantering av 

bestånd, läsfrämjande arbete, katalogisering och mer. Detta kan visa på att 



 

19(36) 

 

osynlighetsfenomenet som både Kåring Wagman (2008) och Ohlsson (2013) skriver 

om är på väg bort. Något som dock är gemensamt med populärkulturen är 

kopplingen mellan bibliotekarier och böcker. Är man en passionerad läsare antas 

man passa utmärkt som bibliotekarie. Vilket drar oss tillbaka till allt det inre arbete 

som utförs som förblir osynligt 

Ännu en gång syns inte den mångfald av bibliotek och bibliotekarier som faktiskt 

finns i verkligheten. Här är det, vad jag kan utröna, mest fokus på folk- och 

skolbibliotekarier, med någon lätt beröring på forskningsbibliotek. När 

artikelskribenterna jämför personer med bibliotekarier tolkar jag det som att de 

menar folkbibliotekarier. 

Ingen av uppsatserna använder de bibliotekarieidentiteter som tidigare nämnts, men 

man kan ändå sätta de uppfattningar och skildringar som benämns i uppsatserna i ett 

identitetsperspektiv. En framhävande bild är bibliotekarien som kulturförmedlare, 

med sin stora passion för litteratur och ser det som grundpelaren i sitt yrke. Därefter 

skulle informationsorganisatören kunna kopplas till flera av de beskrivningar som 

finns att hitta i texterna. Denne organiserar och hanterar information – arbetar för ett 

uppdaterat bestånd, organiserar och hanterar stora samlingar, som exempel- såsom 

beskrivs av både Lindh och andra skribenter, men går också hand i hand med 

informationsförmedlaren. För denne är det viktiga att kunna förmedla den 

organiserade informationen och göra det på ett tillgängligt sätt. Det finns ytterligare 

en identitet som bör nämnas och det är socialarbetaren (Ørom, 1993). Denna syns 

till exempel i artikeln om hur skolbibliotekarier skulle kunna fungera som resurs för 

kämpande ungdomar (Palmqvist, 2010. s. 22), men också i Jenny Lindhs olika svar i 

frågespalten. Hon talar om den splittrade rollen som bibliotekarier har och hur 

användarna aldrig verkar nöjda med vare sig den moderna eller traditionella 

bibliotekarien. Socialarbetaren anpassar sitt arbete efter användarnas behov och ser 

till skillnader som finns i olika användargrupper (Ørom, 1993). 

4.5 Användarnas perspektiv 
Det finns tre uppsatser (Forss & Hedlund, 2013; Lind, 2015; Storm, 2010) som 

utgår från användarnas perspektiv på bibliotekarieyrket. Den ena behandlar också 

bibliotekariernas egna perspektiv (Forss & Hedlund, 2013).  

Den ena uppsatsen fokuserar på användare av högskolebibliotek och därmed 

högskolebibliotekarier (Storm, 2010). Man kan börja med att användarnas 

uppfattning är att alla som arbetar på ett bibliotek är bibliotekarier. Även på 

högskolebibliotek associerar intervjupersonerna bibliotekarier med läsning och 

böcker. De uppfattar böcker som den främsta arbetsuppgiften för yrkesutövarna. 

Dock pratar flera om hur de får hjälp med informationssökning och att det är något 

som en bibliotekarie ska kunna. En allmän uppfattning är också att bibliotekarierna 

är tillmötesgående och villiga att hjälpa, även om de ibland inte vill störa om de ser 

att personen arbetar med något annat (som t.ex. bokuppsättning) (Storm, 2010). 

Vidare visar en intervjustudie med före detta lärare och lärarassistenter att 

stereotypen av bibliotekarier lever kvar. Den första respondenten har genast en 

negativ bild av bibliotekarier, dock på grund av sina egna erfarenheter, då hen mött 

en ovänlig sådan och sedan har det minnet levt kvar. Andra respondenter talar mer 
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positivt om skolbibliotekarier, vilket är den typ av bibliotekarie som uppsatsen 

undersöker uppfattningar om, men pratar allmänt om bibliotekarier som kvinnor 

med fotriktiga skor. De nämner dock att detta är en förlegad bild och de vet bättre, 

pratar om bibliotekarier som omtänksamma, kunniga och med flera olika attribut. 

Men det första de tänker på när de hör ordet bibliotekarie är en stereotypisk bild – 

en kvinnlig folkbibliotekarie i ganska tråkiga kläder och frisyr (Lind, 2015). En 

respondent nämner bibliotekarier som sådana som brinner för sitt yrke och att man 

har valt det för att man är passionerad över litteratur: 

”Hon beskrev bibliotekarien som följande ’blir man bibliotekarie så är man ju 

ganska hängiven till jobbet och böckerna. De har ett genuint intresse och delar 

med sig om boktips och sådant utan att anstränga sig’ ” (Lind, 2015. s. 19). 

Den tredje uppsatsen undersöker folkbibliotekariers kompetenser utifrån användarna 

och bibliotekariernas perspektiv. Användarna är starkt enade om att bibliotekarien 

ska ha stor koll på litteratur och ska vara hjälpsam, trevlig och ha förmågan att 

anpassa sig efter användarens behov. De flesta vill också att bibliotekarien ska vara 

allmänbildad, ha mycket kunskap utöver litteratur och är det extra kunniga i 

användarnas egna intressen är det ett stort plus. En respondent poängterar att 

förmågan att ge alla besökare samma kvalitet på service är mycket viktigt. Andra 

viktiga saker är att vara välbevandrad i bibliotekets lokaler och att ha goda IT-

kunskaper (Forss & Hedlund, 2013).  

4.6 Analys av användarnas perspektiv 
Termer som dyker upp i studierna om användarnas uppfattning om bibliotekarien 

och dess yrke är läsning, böcker, biblioteket, fotriktiga skor, tillmötesgående, 

litteraturkunniga, IT-kompetenta, service och någon som har koll på sitt yrke. 

Respondenterna i Linds (2013) studie pratar om hur de vet att stereotypen av 

bibliotekarien med fotriktiga skor, som exempel, är förlegad, men ändå är det något 

de automatiskt tänker på i samband med bibliotekarier. Detta går att jämföra med 

det Jennings (2016) skriver, om att stereotyper uppstår då man inte har möjlighet att 

ta in alla aspekter av ett, till exempel, yrke och därför skapar man en modell som 

man därefter förhåller sig till (Jennings, 2016. s. 94). Ett vanemönster, som detta 

tankesätt är, är svårt att bryta, även om man vet att det nödvändigtvis inte stämmer 

överens med verkligheten. En annan förlegad bild framkommer också i en av 

uppsatserna och det är att de som söker sig till bibliotekarieyrket gör det för att de är 

passionerade över yrket och kanske inte ens ser det som ett arbete (Lind, 2013. s. 

19). Tanken på att yrket är ett kall för de som arbetar inom branschen nämns både 

av Hansson et al (2018, s. 23-25) och Ohlsson (2013, s. 59). Även om tiderna 

förändras och bibliotekarier krävs ha en akademisk utbildning lever denna tanke 

fortfarande kvar. Jämför man detta med att respondenterna även tänkte på 

bibliotekarien som kvinna (Lind, 2013) och antaganden om att alla som jobbar på 

bibliotek är bibliotekarier (Storm, 2010) ger det flera lager till förutsättningen om 

kvinnodominerade yrken som kall och att dessa personer är bibliotekarier snarare än 

att de arbetar som det. 

Viljan att ge likadan service till alla och kunna hjälpa alla användare med de frågor 

som uppstår syns i Lindbergs (2015, s. 129) studie. Här har bibliotekarierna fått 
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revidera sitt synsätt på hur de ser på service och fått inse att man inte kan hjälpa alla 

besökare i samma utsträckning. Kunskap, tid och möjligheter har sina 

begränsningar. Detta kan jämföras med respondenterna som ansåg att bibliotekarien 

ska vara anpassningsbar och ge samma kvalitet på service till alla användare (Forss 

& Hedlund, 2013. s. 17-20). Användarnas uppfattning om bibliotekarien som en 

tillmötesgående, litteraturälskande person som är villig att hjälpa och anpassa sig 

efter varje besökares behov (Forss & Hedlund, 2013), kan tolkas in i Øroms 

bibliotekarieidentiteter. De som kommer till anblick här är kulturförmedlaren och 

socialarbetaren. Den förstnämnda vill gärna hjälpa besökaren att hitta litteratur och 

andra kulturuttryck och ser kulturen och folkbildning inom detta ämne, som 

grundstenen i deras yrke. Socialarbetaren är också serviceinriktad, men arbetar 

uppsökande och utgår snarare från användarnas behov och har som mål att uppfylla 

dem (Ørom, 1993). Bland högskolebiblioteksanvändarna kommer 

informationsförmedlaren eller till och med informationsorganisatören eller 

ämnesspecialisten (Ørom, 1993) bättre till hands, då användarna vill att 

bibliotekarien hjälper till med informationssökning och då ofta inom specifika 

ämnen som kräver kunskap från bibliotekarien (Storm, 2010). 

4.7 Bibliotekariernas uppfattning av det egna yrket 
I de nio uppsatser som behandlar bibliotekariernas egen syn på yrket finns det både 

många likheter och några skillnader. Det finns också några gemensamma teman som 

uppkommer oavsett om det handlar om folkbibliotekarier, studenter eller 

medicinska bibliotekarier: utbildning, yrkets roll, yrkesidentitet och yrkets status. 

Här kommer jag att dela upp uppsatserna inom dessa olika teman, men analysen 

kommer att utföras utan tematisk uppdelning, för att kunna ställa dem i perspektiv 

till varandra. 

4.7.1 Utbildning 

I flera av uppsatserna kommer frågan om bibliotekariernas utbildning upp. I en 

uppsats är det faktiskt studenter som blir intervjuade om sitt kommande yrke. I 

uppsatserna som fokuserar på folkbibliotekarier (Kvick, 2012; Hannervik, 2017; 

Forss & Hedlund, 2013; Johansson, 2017) diskuterades det om hur utbildningen 

påverkat deras yrkesliv och om de har haft nytta av den efter utbildningens avslut. 

Det som nämns är att utbildningen ses som något för teoretisk och fler önskar sig en 

mer praktiskt inriktad utbildning. Flera nämner att utbildningen inte har haft någon 

särskild relevans för deras yrke och det som de använder dagligen i arbetet har de 

snarare lärt sig sedan de kom ut i arbetslivet (Malm, 2010). En respondent som är 

hyfsat ny som bibliotekarie tycker ändå att utbildningen gav hen en sorts känsla och 

identitet för yrket (Hannervik, 2017. s. 11).  

Vid frågan om varför man sökte till utbildningen är svaret hos skol- och 

folkbibliotekarier nästan uteslutande för att de har ett stort litteraturintresse och de 

ville arbeta med böcker. Några enstaka sökte för att de ville bli 

informationsspecialister, även om de flesta också nämnde att de hade goda 

erfarenheter av bibliotek och bibliotekarier som orsak (Kvick, 2012; Hannervik, 

2017; Forss & Hedlund, 2013; Johansson, 2017; Malm, 2010). Även i 

intervjustudien med blivande bibliotekarier, alltså studenter inom olika årskurser på 

biblioteks- och informationsvetenskapliga program, sökte man mestadels till 
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utbildningen relativt slumpmässigt och för att man hade ett brinnande intresse för 

litteratur. Förväntningarna för utbildningen var litteraturvetenskap, datavetenskap 

och pedagogik, något som inte riktigt har upplevts (Andersson & Dahlén, 2011). 

Flera av studenterna är osäkra på sin kommande yrkesroll – några att kollegor ska 

ha höga förväntningar om deras kompetens som de inte kan leva upp till, medan 

andra är oroliga över att inte bli tagna på allvar och i princip endast få arbeta som en 

bokutlånare. 

4.7.2 Yrkesroll 

Alla bibliotekarier, oavsett om de arbetar på folkbibliotek, skolbibliotek eller 

medicinskt bibliotek, är överens om att i deras yrke är det mycket fokus på service. 

Det är viktigt att ha social kompetens och att vara beredd på att möta många olika 

sorters människor (Almqvist, 2018; Andersson & Dahlén, 2011; Forss & Hedlund, 

2013; Hannervik, 2017; Johansson, 2017; Kvick, 2012; Sekelj Blomberg, 2015). 

Även i platsannonserna som Brorsson (2017, s. 25) analyserat dyker social 

kompetens upp i annonser för forskningsbibliotek, men då i samband med IT och 

IKT-undervisning, alltså i ett mer pedagogiskt sammanhang. Det nämns i några 

uppsatser att man inte riktigt varit redo för hur mycket kontakt det är med användare 

dagligen. Speciellt i lånedisken träffar man användare, men också ute i biblioteket, 

vid användarundervisning, boken kommer, lektioner i källkritik och så vidare. Flera 

av respondenterna är också överens om att goda IT-kunskaper är en bra grund att stå 

på i arbetet på folkbibliotek, dels för det egna, inre arbetet och för det yttre arbetet 

där användare ber om hjälp med IT-frågor dagligen (Forss & Hedlund, 2013). 

I Hannerviks (2017) uppsats finns det även intervjuer med tre bibliotekschefer, som 

berättar vad de tycker är viktigast när de anställer en ny bibliotekarie. De är 

rungande överens om att detta är ett socialt yrke där man behöver ha social 

kompetens, vara beredd på att möta mycket människor i sin vardag och att ha en 

handledande och förmedlande roll. De tittar också efter personer som är nyfikna, 

entusiastiska och villiga att testa nya saker, då det är ett ständigt förändrande arbete 

(Hannervik, 2017. s. 17-18). 

De som arbetar inom integrerade bibliotek eller delar sitt arbete mellan olika 

arbetsplatser – skol- och folkbibliotek, medicinskt och allmänt bibliotek – kan tala 

om en splittrad yrkesroll (Malm, 2010; Sekelj Blomberg, 2015; Almqvist, 2018). 

Det kan dels handla om att de jobbar åt olika målgrupper med olika styrdokument, 

dels att de kan ha olika huvudmän jämfört med dem de jobbar med – vissa 

skolbibliotekarier är anställda av biblioteket, andra av rektorn, till exempel (Malm, 

2010; Sekelj Blomberg, 2015; Almqvist, 2018). 

Almqvist (2018, s. 17) bad sina respondenter, bibliotekarier på medicinska 

bibliotek, att fundera över titeln ”bibliotekarie”, vad den innebär och om titeln 

stämmer överens med deras yrke och arbetsuppgifter. Det skiljer sig mellan 

respondenternas svar. En av dom tycker att bibliotekarie är något restriktivt och inte 

beskriver det som personen arbetar med och skulle kunna tänka sig att ersätta det 

med informationsspecialist. Andra tycker snarare att bibliotekarie är en bra 

samlingstitel, som anammar allt de arbetar med, eftersom de inte bara sysslar med 

information på specialistnivå. 
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Många av studentrespondenterna ser sig på folkbibliotek eller skolbibliotek i början 

av yrkeslivet, då de känner att deras kompetens inte är hög nog för att direkt kunna 

arbeta på högskole- eller forskningsbibliotek (Andersson & Dahlén, 2011) 

4.7.3 Yrkesidentitet 

”Jag jobbar som bibliotekarie, jag är inte bibliotekarie. För att jag tycker att det 

oftast är roligt och utmanande men när jag går härifrån tänker inte jag på mig själv 

som bibliotekarie. Det är inte mitt kall på det sättet. Jag tycker det är jättekul att 

jobba som det, men det genomsyrar inte allt jag gör.” (Kvick, 2012. s. 16) 

Fyra uppsatser har fokuserat på folkbibliotekarier. Kvick (2012), Forss & Hedlund 

(2013), Hannervik (2017) och Johansson (2017) utför sina studier genom intervjuer 

med folkbibliotekarier på olika bibliotek. Alla har utgått från Øroms klassiska 

bibliotekarieidentiteter, med tillägg från Schreiber (2008) och Sundin (2008) i vissa 

fall, vid analysprocessen och kommit fram till liknande slutsatser.  

Kulturförmedlaren är utan tvekan den som förekommer mest – de beskriver 

bibliotekarierna som måna om att förmedla litteratur och ser det som en stor del i 

sitt yrke - även om informationsförmedlaren, socialarbetaren och Schreibers 

upplevelseförmedlaren också går att associera med folkbibliotekarier utan större 

omvägar (Kvick, 2012; Forss & Hedlund, 2013; Hannervik, 2017; & Johansson, 

2017). Dokumentalisten och ämnesspecialisten syns sällan och 

informationsorganisatören framhävs inte direkt, även om några av bibliotekarierna 

går att sätta in i den kategorin. I uppsatsen om medicinska bibliotekarier är det 

snarare tvärtom – kulturförmedlaren syns till möjligen när respondenterna arbetar 

mot allmänheten, men den identitet som mest går att koppla till deras arbete är 

informationsförmedlaren, då det arbetar mycket mot att hitta, hantera och förmedla 

information till användarna. Respondenterna såg kulturförmedlarrollen på olika sätt 

- ena tog avstånd från att klassas som den typen av bibliotekarie, eftersom det inte 

reflekterade hens arbete. En annan respondent tyckte dock att ett kulturförmedlande 

arbete, som boktips av skönlitteratur, gjorde att de syntes mer utåt och funkade som 

en sorts marknadsföring (Almqvist, 2018. s. 22). 

Malm (2010) undersöker identiteter på integrerade folk- och gymnasiebibliotek, 

framförallt om hur bibliotekarierna ser på sin yrkesroll. De ser på sitt yrke som ett 

serviceyrke, men att de också agerar som handledare för eleverna. Även här kopplas 

respondenterna till kulturförmedlaren och socialarbetaren. Hon reflekterar över 

uppfattningarna om yrkesrollerna och att det kan bero på vilken huvudman man har, 

hur mycket man jobbar på skolbiblioteket respektive folkbiblioteket och hur 

delaktig man är i skolans arbete. Sekelj Blomberg (2015) grupperar sin analys i 

olika teman – biblioteket för barnen, samarbetet med skolan, läsning och läslust och 

yrkesidentitet. Bibliotekarierna rör sig mellan utbildningssektorn och kultursektorn 

– från en modell och teori av Beth Juncker - ganska omedvetet, även om de 

fokuserar mer på skolans mål under skoltid och på att biblioteket ska vara en rolig 

plats och läsningen fri när de möter barnen utanför skoltid. Kulturförmedlaren och 

upplevelseförmedlaren tar störst plats bland identiteterna när barnen kommer till 

biblioteket på fritiden. Under skoltid fokuseras det mer på vad lärarna efterfrågar 
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och de identiteter som går att koppla till arbetet enligt författaren är 

ämnesspecialisten och informationsförmedlaren. 

I ett par av uppsatserna ges det förslag på kompletterande identiteter, såsom 

handledare eller pedagog och kommunikatör (Brorsson, 2017; Almqvist, 2017). 

Brorsson ser i platsannonserna en efterfrågan av en handledande, eller pedagogisk, 

roll, både på skol-, folk och forskningsbibliotek. Almqvist utvecklar snarare 

socialarbetarrollen och kallar den för en kommunikatörsidentitet, något som hon tar 

inspiration från av sin tidigare forskning, där bibliotekarien i flera källor kan 

beskrivas som en sorts kommunikatör. Med denna identitet menar hon att behovet 

finns att göra biblioteket och dess tjänster synligt för användarna. 

Johansson (2017) avslutar sin studie genom att analysera respondenternas svar 

utifrån de tidigare nämnda bibliotekarieidentiteterna. Han utvecklar även några av 

identiteterna, då han anser att de inte riktigt passar in i nutidens bibliotekarier eller 

hans respondenter. Kulturförmedlaren syns tydligt hos respondenterna, i 

bibliotekarier som vill förmedla en bred samling kulturella uttryck med 

läsfrämjande i fokus. Socialarbetaren menar han behöver vara mer mångbottnad för 

att kunna passa de bibliotekarier som ser användarnas behov, det mänskliga mötet 

och att skapa relationer med dem som deras huvudsakliga arbete. Socialarbetaren 

blir alltså mer inriktad på hållbarhet och långtgående mål. Även 

informationsförmedlaren anses behöva en utveckling – att man söker information 

med användaren snarare än åt den och kräver ett mer kritiskt förhållningssätt. 

Informationsorganisatören har också en tydlig plats hos respondenterna, även om 

dess arbete inte syns på samma sätt av användare. Dokumentalisten och 

ämnesspecialisten syns inte alls – även om vissa av bibliotekarierna kan ha sin egen 

spetskompetens är det inget som genomsyrar deras arbete. Pedagogen, med sin 

målbild att sprida förståelse om informationshantering och beteende, går knappast 

att se som en egen identitet i resultatet, utan något som vävs in i de andra 

identiteterna, likaså upplevelseförmedlaren, som Johansson anser kan kopplas till 

socialarbetaren (Johansson, 2017). 

4.7.4 Yrkets status 

Den enda uppsatsen som egentligen rakt ut nämner yrkets status är den av Jenny 

Kvick (2012), där hon intervjuar folkbibliotekarier. Respondenterna har 

uppfattningen att allmänheten inte har någon direkt koll på vad en bibliotekarie 

jobbar med, att yrket kräver en högskoleutbildning, vilka uppdrag och målsättningar 

som finns. Detta för att användarna oftast ser bibliotekarier i lånedisken eller ute i 

biblioteket med böckerna. De har alla någon gång fått stereotypa kommentarer om 

att låneautomater tar deras arbete ifrån dem, att de i lugn och ro endast sorterar 

böcker om dagarna. En respondent reflekterar över borttagandet av praktiken under 

utbildningen som ett försök till att höja den akademiska statusen, utan större 

framgång (ibid. s. 14) Dock är de hyfsat överens om att det viktigaste inte är att 

övertyga allmänheten om bibliotekens status eller att motarbeta de stereotyper som 

finns. I så fall skulle detta vara för att användarna själva skulle veta mer om vad de 

kan få hjälp med. Men det är snarare de sittande politikerna och andra huvudmän 

som bör ha mer koll på vad ett bibliotek kan erbjuda och vad en bibliotekarie utför 

för arbete (ibid. s. 16). 
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Studenterna som intervjuas i en annan av uppsatserna talar om hur de lärt sig av sina 

lärare och andra inom utbildning att yrket behöver visas upp och ”pratas upp”. Man 

behöver vara redo att förklara vad man kan, vad man har lärt sig i sina studier och 

varför yrket behövs (Andersson & Dahlén, 2011. s. 16). Detta anses vara något 

oroväckande, men också tröttsamt. Det har gått så långt att ett par av respondenterna 

inte berättar att de läser till bibliotekarier, utan benämner det som att de utbildar sig 

inom informationsvetenskap (s. 17). 

4.8 Analys av bibliotekariers uppfattning om det egna yrket 
Termer som uppstår i resultatet om yrkesutövarnas egen uppfattning om yrket är 

bland andra service, social kompetens, IT-kompetens, litteratur, 

informationssökning, Øroms identiteter, teoretiskt lagd utbildning, yrkesroll, 

yrkesidentitet, yrkesstatus. 

Respondenternas svar om varför man sökt till en biblioteks- och 

informationsvetenskaplig utbildning varierar något, men de flesta har gemensamt att 

de är intresserade och ibland passionerade över litteratur. I Lindbergs (2015) studie 

av BoI-studenter och nyutexaminerade högskolebibliotekarier var detta inte lika 

påtagligt. En av respondenterna pratade till och med om hur hon inte kände sig 

hemma bland alla bokälskare, för hen sökte till utbildningen av andra anledningar 

(Lindberg, 2018. s. 128). Det går däremot i linje med hur omvärlden ser på 

bibliotekarier. I både Ohlssons (2013) bok om bibliotekariestereotypen och delar av 

källmaterialet i denna uppsats kopplas bibliotekarien till boken och passionen till 

läsning. Det är sällan bibliotekarien skildras utanför biblioteket eller utan litterärt 

intresse – om det så har med själva läsningen eller boken som artefakt att göra 

(Ohlsson, 2013. s. 51ff). 

Lindbergs (2015) studie kan också jämföras med intervjustudien av blivande 

bibliotekarier i källmaterialet (Andersson & Dahlén, 2011). I båda fallen är 

studenterna något osäkra på sin blivande yrkesroll och oroar sig för hur deras 

kompetens kommer att användas och om den kommer vara otillräcklig eller 

överflödig. Studenterna i Lindbergs (2015, s. 84) studie pratar om hur de inte skulle 

vilja hamna på ett folkbibliotek och att deras utbildning då absolut inte skulle 

komma till nytta – även om de anser folkbibliotek som ett bra första jobb. I 

kandidatuppsatsen är det dock tvärtom och flera respondenter ser inte att de vill 

börja sitt arbetsliv på ett högskolebibliotek, utan jobba några år inom folkbibliotek 

för att öka sin arbetslivserfarenhet och kunskap innan de går vidare (Andersson & 

Dahlén, 2011). Ytterligare en likhet mellan studenterna i Andersson & Dahléns 

studie och Lindbergs studie är uppfattningen om behovet av att försvara sitt 

kommande yrke och valet man har gjort att utbilda sig inom ämnet (Lindberg, 2015. 

s. 88). 

En sak som alla yrkesutövare är överens om är hur social kompetens är viktigt när 

man arbetar på bibliotek. Man möter många olika sorters människor som alla har 

olika behov av hjälp. Dessutom, speciellt när det kommer till folkbibliotek, är 

biblioteken öppna för allmänheten och alla har rätt till hjälp. I skolbiblioteken är 

varje elev berättigad en skolbibliotekaries assistans och på de medicinska 

biblioteken är både patienterna och personalen användare, men också allmänheten 
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när det är ett integrerat bibliotek. Detta innebär en stor blandning personligheter och 

behov som man som bibliotekarie behöver jobba för att tillgodose. I samband med 

den sociala kompetensen nämns också IT-kompetens vid flera tillfällen, både kort 

och mer ingående. Flera respondenter menar att utan god IT-kompetens blir arbetet, 

både det yttre, mot användare och det inre, svårare. Dels kommer användarna med 

frågor som datorhjälp, hjälp med utskrifter, hjälp med blanketter, dokument, 

databassökningar, informationssökning och liknande, dels kräver frågor och 

arbetsuppgifter ofta god vana inom olika söktjänster, program och 

informationskompetens. Ställer man detta mot de stereotypa bilderna om 

bibliotekarien som beroende av boken och biblioteket som en plats med frånvaron 

av teknologiska hjälpmedel, som enligt populärkulturens skildringar (Ohlsson, 

2013. s. 56), är skillnaden markant. Bibliotekarierna nämner böcker som en stor del 

av sitt arbete, men också att teknologin är viktigare än någonsin. Detta går att 

jämföra med Hansson et al (2018. s. 29-31) beskrivning av yrket – där man tidigare 

kunde koppla bibliotekarien till biblioteket och dess bestånd, tar nu teknologin och 

informationshanteringen överhanden. 

I många av uppsatserna som studerats används Øroms bibliotekarieidentiteter 

tillsammans med Schreibers tillägg i analysen av resultatet. Kulturförmedlaren tar 

stor plats i materialet, vilket på ett sätt förstärker bilden av bibliotekarien som 

läsande människa, som dyker upp i de flesta stereotyper (Ohlsson, 2013; Jennings, 

2016; Keer & Carlos, 2015). Socialarbetaren, som också har stor bäring i texterna, 

är något som bland annat Johansson (2017) diskuterar i sin uppsats – att 

socialarbetaren är något förlegad och bör utvecklas för att passa in på dagens 

bibliotekarier (åtminstone studiens respondenter). Istället för att blint se till 

användarnas behov och jobba för att uppfylla de ställda kraven, borde identiteten 

snarare ägna sig åt att skapa relationer och se till långtgående mål. Här skulle 

identiteten kunna ställas mot The Hero/ine Librarian som serviceinriktat arbetar för 

att användaren ska få sina behov tillfredsställda. Både identiteten och stereotypen 

ser då användarna som sin prioritering och speciellt The Hero/ine vill skapa 

relationer med besökarna på biblioteket (Ørom, 1993; Ohlsson, 2013. s. 54). 

Informationsförmedlaren dyker upp i vissa av texterna, vilket visar på 

bibliotekariernas arbete med användarfrågor som kräver informationsförmedling. 

Informationsorganisatören och ämnesspecialisten har så gott som ingen bäring alls i 

uppsatserna, vilket kan förklaras av den låga variationen av bibliotekarier 

respondenterna består av. Majoriteten arbetar mot folkbibliotek eller allmänna 

bibliotek på något sätt. 

5 Diskussion och slutsats 

Syftet med uppsatsen var att analysera kandidatuppsatser som granskar synen på 

bibliotekarier och deras yrke för att nå ny kunskap om likheter, skillnader och 

luckor i denna forskningskategori. I denna del diskuteras resultatet och analyserna 

utifrån det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. Detta 

kommer att diskuteras med frågeställningarna som rubriker. Här ställs också 

omvärldens uppfattning mot yrkesutövarnas, för att utröna skillnader och likheter 

mellan dessa två fält. Detta diskuteras under frågan ”Vad kan man utröna från 
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uppsatserna om yrkets status i anknytning till stereotyper och uppfattningar?”. 
Under frågan ”Vilka luckor kan utrönas inom detta forskningsområde?” ges även 

förslag på vidare forskning. 

5.1 Vilka uppfattningar från omvärlden om bibliotekarieyrket finns 

att utröna i uppsatserna? 
Det skiljer sig en del mellan bibliotekariers och omvärldens syn på 

bibliotekarieyrket. Dock har de som utgår från populärkulturens, dagspressen och, i 

vissa fall, användarnas perspektiv påvisat ungefär samma sak. Man har dels funnit 

samma förlegade stereotyper som vi känner till – den grå, trista, ganska osympatiska 

bibliotekarien, väktaren av litteratur, passionerad bokmal. Men också andra bilder 

där bibliotekarien är händig, beslutsam, snäll och handlingskraftig. Dessa typer av 

uppfattningar finns diskuterade av både Ohlsson (2013), Jennings (2016) och Keer 

& Carlos (2015). Några aspekter går dock att hitta i alla uppsatser om omvärldens 

syn på yrket. Dels tror många i omvärlden att de som jobbar på bibliotek alltid är 

bibliotekarier. Det inre arbetet är också svårt att se, då användarna troligen bara ser 

biblioteksarbetet vid lånedisken och bokhyllorna. Därmed verkar uppfattningen vara 

att bibliotekariers primära arbetsuppgifter har med böcker att göra. Detta hjälps inte 

av populärkulturens envisa skildringar av bibliotekarier som passionerade läsare 

som värdesätter böcker högre än människor – även om den passionerade läsaren 

långt ifrån alltid skildras på ett negativt sätt. Undantagen är artiklarna i dagspressen 

som även nämner bibliotekariens informationskompetens och arbetsuppgifter som 

kan komma att uppstå inom yrket och Lundell & Lyréns (2011) studie om 

skildringar av bibliotekarier i filmer. Ohlsson (2013) nämner bara en stereotypisk 

bild som faktiskt arbetar med informationshantering (snarare än bara med böcker) 

och det är The Hero/ine Librarian. Vad säger det om hur bibliotekariens 

arbetsmoral uppfattas? Tolkas en bibliotekarie som faktiskt gör sitt jobb och ger 

användaren service som lite av en hjälte? Förväntningarna om att bibliotekarien inte 

riktigt gillar besökare och hellre spenderar tid med sina böcker för sig själv verkar 

leva kvar inom åtminstone populärkulturen. 

Att artiklarna i dagspressen sällan beskriver bibliotekariens utseende, förutom Lindh 

som då mest troligt gör det med glimten i ögat, till skillnad från de populärkulturella 

skildringarna, kan ha sina förklarliga skäl. Även om en, till exempel, skönlitterär 

skildring inte behöver vara målande brukar författare gärna ge läsaren en bild av hur 

karaktären ser ut. Detta kan vara för att läsaren ska skapa en fastare relation då man 

följer karaktären en längre tid än vid läsning av en tidningsartikel. Men det kan 

också vara för att förstärka att karaktären passar in på stereotypen eller frångår den. 

Oavsett används karaktären för att driva berättelsen framåt (se t.ex. Skrivskolan.com 

och Axelsson, 2008). Skribenter i de artiklar som har andra mål med sin text och har 

dessutom inte samma mängd ord att spela med. Här kan man diskutera Axelssons 

(2008) kommentar om hur viktiga karaktärsskildringar är, dels för framfarten av 

berättelsen, men också för hur dessa skildringar sprids utanför berättelsen. Detta för 

tanken till Lundell & Lyrén (2011), som upptäckt att ju större roll som karaktären 

har, desto mindre stereotypiskt skildras denne, vilket leder mig till uppfattningen att 

stereotyperna anses tråkiga och ointressanta och, i vissa fall, negativa. Som att ingen 

som tittar på filmen kommer att skapa en relation till karaktärerna om de skildras 
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som stereotypa bibliotekarier. Innebär dock detta att man inser att stereotypen oftast 

är felaktig eller gör man bara bibliotekarien mer äventyrlig och intressant för 

tittarnas skull? Det är svårt att säga. 

Användare förväntar hög service och kunnighet från bibliotekspersonal. De 

förväntas också vara anpassningsbara utifrån olika användares behov. I 

intervjustudierna har det varit tydligt att bibliotekarien förväntas vara kompetent och 

vara kunniga i sitt yrke och om biblioteket de jobbar vid. Det intressanta är hur en 

av respondenterna i Linds (2015) studie talar om bibliotekarier som någon som 

brinner för sitt yrke och sina arbetsuppgifter. Både förväntningarna av kunskapen 

och passionen kan jag känna igen något från mitt eget yrkesliv, då jag jobbar på ett 

folkbibliotek, när användare kommer och ställer frågor eller diskuterar böcker. 

Många verkar vara av uppfattningen att jag som bibliotekarie läser över alla genrer 

och därmed uppskattar alla diskussioner om böcker. Speciellt när det kommer till 

vad vissa vill tänka på som ”finlitteratur” – smalare litteratur, poesi, klassiker och 

kritikerrosad prosa – som jag vid många tillfällen fått mycket skeptiska och 

förvånade reaktioner på vid förklaring att jag inte läst det ena eller det andra. Här 

ligger förväntningen av bibliotekarien som något högdragen läsare i kontrast mot 

bibliotekarien som älskare av böcker som artefakter – vilket ju borde inkludera även 

kioskvältare. Det är ju egentligen den enda karaktären i Magnusson och Svenssons 

(2013) uppsats som kritiskt tar sig an böckerna för att sedan lämna dem åt 

insekterna om de inte håller måttet. De andra är inte så uttalat kritiska mot 

litteraturen i allmänhet, vad jag har kunnat utröna, vilket kan tolkas som att boken 

och läsningen i sig är det som räknas. Har detta att göra med uppfattningen om yrket 

som ett kall? Bibliotekarien som kulturbevarare går Keer & Carlos (2015) in på, 

utan att direkt tala om vad som räknas till kultur och vad som är värt att bevara.  

5.2 Vilka uppfattningar från bibliotekarier om det egna yrket finns att 

utröna i uppsatserna? 
Eftersom respondenterna arbetar på folkbibliotek, skolbibliotek och medicinska 

bibliotek och det dessutom är kandidatuppsatser går det inte att säga något generellt 

om alla bibliotek och biblioteksutövare. Däremot kan man här få en bild av olika 

kärnkompetenser som anses viktiga i dessa delar av yrket. Social kompetens och 

kunnighet inom IT är användbara och underlättar arbetet enligt många av de 

intervjuade bibliotekarierna. De ser på sitt yrke som ett serviceyrke i grunden, men 

flera av respondenterna reflekterar över hur de inte förväntade sig så mycket kontakt 

med människor. En vanlig anledning till att söka till BoI-utbildningen visade sig 

vara att de var läsande människor. De uppskattade böcker och hade läsning som 

stort intresse, med några få undantag som sökte för informationsvetenskapen eller 

för att de haft positiva upplevelser av bibliotek och bibliotekarier under sin 

barndom.  

Respondenternas svar på varför de valde sitt yrke reflekterar troligtvis vilken typ av 

bibliotek de arbetar vid. Vid till exempel folkbibliotek ligger mycket av arbetets 

fokus på läsfrämjande aktiviteter och förmedlande av kultur och litteratur (Hansson 

et al, 2018), vilket speglar resultaten. Hade en del av respondenterna arbetat vid 

forsknings- eller högskolebibliotek skulle svaren kunna se annorlunda ut, då 

arbetsuppgifterna skiljer sig något från folk- och skolbibliotek. Detta stärker dock 
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stereotypen om bibliotekarien som den läsande personen, som främst Ohlsson 

(2013) talar om.  

En annan intressant aspekt är hur respondenter talar om sin utbildning. Vissa anser 

att den bidragit till kunskap om och i deras yrke, medan andra menar att de inte haft 

någon nytta av sin utbildning bortom examen. Främst nämns utbildningens 

teoretiska utformning som problemet. Flera skulle ha uppskattat en mer praktiskt 

lagd utbildning. Studenterna som blivit intervjuade både av Andersson & Dahlén 

(2011) från källmaterialet och Lindberg (2015) som är hänvisade i den tidigare 

forskningen, är uttalat osäkra på sin kommande roll i yrket. Det handlar dels om 

deras kompetens kommer att räcka till, dels en oro över att bli underskattad och inte 

få användning av sin utbildning. Med tanke på hur många olika biblioteksformer, 

och därmed bibliotekarieroller, det finns, kanske det inte är konstigt med en viss 

ambivalens från studenterna. Speciellt eftersom utbildningen i sig har blivit generell 

och troligen lutar mer åt det akademiska hållet än det praktiska (Seldén & Sjölin, 

2003; Hansson et al, 2018). En respondent spekulerar över anledningar till borttagna 

praktiska moment i utbildningen (Kvick, 2012), att det kan ha att göra med yrkets 

önskan att höja yrkets status som profession. Tanken på att så kallat kroppsarbete 

inte hör hemma i professioner – vilket är min tolkning av denna spekulation – går 

att diskutera i oändlighet, med sin start i klassism. Att ställa detta tillsammans med 

den kvinnliga dominansen inom yrket, den låga lönen och de stereotyper som 

tydligen fortfarande lever kvar, går det att koppla till det som Keer & Carlos (2015) 

anser vara grunden till förutfattade meningar överhuvudtaget – sexism, rasism och 

klassism? 

5.3 Vad kan man utröna från uppsatserna om yrkets status i 

anknytning till stereotyper och uppfattningar? 
Det kan vara svårt att säga något konkret om yrkets status. Det som uppdagats i 

uppsatserna säger inget direkt om hur yrkets ses i förhållande till andra yrken eller 

vad andra faktiskt tycker om det – här framkommer endast uppfattningar och 

stereotyper, vilket får mig att undra varför det inte förs vidare diskussioner om 

status i samband med uppfattning. Status kan därför här diskuteras mellan raderna, i 

hur yrkesutövare och blivande sådana talar om sitt yrke, till exempel. Frågan om 

status ställs endast i Kvicks (2012) frågeställningar. Då är det bibliotekarierna som 

talar om synen på yrket och statusen uppfattas som låg. BoI-studenterna pratar om 

hur de fått lära sig att prata upp sitt yrke, att hävda det mot andra och berätta att de 

faktiskt har lärt sig användbara saker i sin utbildning. Detta kan vara ett tecken på 

att en låg status lever kvar – känslan att man måste hävda sig för omvärlden. 

Eftersom bibliotekarieprofessionen är en relativt ung profession (Hansson et al. 

2018) behöver den känslan inte vara ovanlig. Men är den nödvändig? 

Bibliotekarierna i främst Kvicks (2012) uppsats verkar dock ha en egen uppfattning 

om att deras yrke anses som ett lågstatusyrke, dels på grund av stereotypa 

uppfattningar, dels på grund av lön.  

Det talas om att en av anledningarna till yrkets låga status, som har studerats av 

bland andra Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) i samband med andra yrken, 

är de kvarlevande stereotyperna. Här uppstår lite ”hönan-och-ägget”-funderingar 

från min sida. Lever stereotyperna kvar just för att det är ett yrke som har låg status 
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inom professionen eller bidrar stereotyperna till den låga statusen? Andra yrken som 

kräver högskolestudier som hamnade i undre halvan på statuslistan var 

förskolelärare och grundskolelärare. Sjuksköterskan ligger på 48:e plats. 

Anledningen till att jag tar upp dessa är för att dessa är ganska kvinnodominerade 

och de kräver en högskoleutbildning och har placerat sig i samband med olika 

mansdominerade hantverkaryrken, som förvisso kan kräva lärlingsperioder och 

liknande, men ingen högskoleutbildning. Andra mansdominerade och högre betalda 

yrken som kräver utbildning placerar sig däremot högre upp på listan. Vad innebär 

detta i samband med resultatet i denna studie? Påverkar status stereotyper eller 

påverkar stereotyper status? Jennings (2016) anser i alla fall att de ständiga 

diskussionerna om stereotypa uppfattningar inte kommer göra någon skillnad, 

förutom möjligen åt det negativa hållet. Att påminna samhället om felaktigheterna i 

stereotyperna, att försöka skoja om dom och göra parodiska skildringar, att hänvisa 

till alla bibliotekarier som absolut inte tillhör stereotypen, förstärker snarare 

uppfattningarna än förminskar dem. Ohlsson (2013) har kommenterat denna typ av 

åsikter och menar på att man inte bara kan blunda för negativa stereotyper (som 

bidrar till yrkets låga status?) men de båda är överens om att det som borde hjälpa 

mest är att fokusera på att göra ett bra jobb och på det viset visa upp sig för 

omvärlden. Jag är benägen att hålla med om Jennings (2016) uppfattning till en viss 

grad, då diskussionerna om stereotyper och uppfattningar är många och lika 

varandra. Denna tanke utvecklas längre ned, i förslag på vidare forskning. 

Även om det syns ett flertal olika skildringar och uppfattningar i källmaterialet – det 

finns användare som uppskattar sin bibliotekspersonal, dagstidningar som skriver 

om åsiktsstarka och hårt arbetande bibliotekarier, skildringar i populärkultur av helt 

vanliga människor som råkar arbeta som bibliotekarier – dyker de där stereotypa 

bilderna upp då och då. I bakgrunden och under förra frågan togs Keer & Carlos 

(2015) artikel upp och deras hänvisning till rasism, klassism och sexism när det 

kommer till stereotyper. Jag tror att detta går att diskutera långt mer. Speciellt 

sexism och klassism kan vara bovar i det lågstatus/stereotypdrama som omvälver 

denna uppsats. Kvinnodominerade yrken har generellt sett lägre status, vilket går att 

se i Svensson och Ulfsdotter Erikssons forskning från 2009. Dessutom har ofta lägre 

betalda yrken även lägre status – och kvinnodominerade yrken har generellt sett 

lägre betalt – om vi ska utgå från samma forskning, vilket går att koppla till de 

klasskillnader som finns i samhället. Därför är det förvånande, ännu en gång, att det 

inte finns fler diskussioner om status i källmaterialet, då det, enligt mig, är 

genomsyrat i hela ämnet. Man kan diskutera status i samband med stereotyper, 

uppfattningar om yrket och utbildningen, arbetsuppgifter och uppfattningen om 

dessa, könsnormer och den kvinnodominans som genomsyrar yrket. Listan kan 

göras lång. 

Med detta sagt kan jag inte säga alla dessa stereotyper innebär att man ser 

bibliotekarien ur en negativ vinkel. Som flera uppsatser verkar komma fram till – 

uppfattningar om bibliotekarien är hyfsat neutrala. Det går att tolka in mycket i 

uppfattningarna om det som ett lågstatusyrke, stereotypa bibliotekarier med hårknut 

och bok i näsan, bibliotekarien som ett med biblioteket. I min uppfattning, dock, är 

den att även om uppfattningarna verkar likna varandra, tolkar inte alla det som något 

negativt, utan bara något som är. Dock är antagligen användare mer benägna till mer 
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än en neutral uppfattning än vad icke-användare är – eftersom de troligen har 

insamlat fler intryck av bibliotekarien – men det går bara att spekulera om, då det 

inte finns något material i denna studie som specifikt utforskar icke-användares syn 

på bibliotekarien. 

5.4 Vilka luckor finns att utröna i detta forskningsområde? 
En intressant konklusion av att läsa dessa uppsatser har varit att folk-, skol- och 

forskningsbibliotek är nästan uteslutande de bibliotek som ligger i fokus. Dessutom 

är det folk- och skolbibliotek som får ta mest plats inom populärkulturen. I 

uppsatserna om yrkesutövarnas uppfattningar är det bara ett medicinskt bibliotek, 

medan resten är folkbibliotek, skolbibliotek eller kombinerat. I populärkulturen kan 

det ibland vara svårt att utläsa, då det inte alltid står tydligt vilket sorts bibliotek som 

skildras, men i de flesta fall går det att tolka som ett folkbibliotek av något slag. 

Flera bibliotek är alltså inte representerade i källmaterialet och därför inte i heller 

denna uppsats vilket är viktigt att ha i åtanke i denna diskussion. 

Finns det andra uppfattningar om bibliotekarier som inte jobbar på något av dessa 

bibliotek? Hur ser dessa bibliotekarier på sitt yrke och ser de någon relation till de 

andra biblioteken? 

I resultatet av denna studie kan jag inte se någon anledning till att fortsätta studera 

vilka stereotyper som finns. Det finns, som tidigare nämnt, mycket om ämnet redan 

och att mjölka ut det på mer material skulle troligen ge samma resultat. Istället 

skulle studier om hur bibliotekarien används och hur man på bästa sätt når ut till 

allmänheten kunna göra nytta. Vill man ändå se till stereotyper, skulle det vara 

intressant att studera hur bibliotekarier som inte passar in i normen – när det 

kommer till etnicitet, sexualitet, klass, funktionsvariationer och så vidare, som Keer 

och Carlos (2015) nämner i sin artikel – upplever att de bemöts i sin yrkesroll. 

Alltså, istället för att fokusera på vilka stereotyper och uppfattningar som finns, 

studera hur och om det påverkar bibliotekariers arbete. En annan intressant aspekt 

att undersöka vidare är hur status skiljer sig mellan biblioteksformer, men också 

mellan bibliotek. Uppfattas ett stadsbibliotek i en storstad på samma sätt som en 

filial i en utsatt förort? Hur kan man jämföra statusuppfattning om ett 

universitetsbibliotek och ett småstadsbibliotek? 

5.5 Metoddiskussion 
I valet att göra en allmän litteraturstudie istället för en systematisk sådan, fanns både 

risker och möjligheter. Dels blev metoden något friare, dels blev kraven på kvalitet i 

källmaterialet lägre. Allmänna litteraturstudier har kritiserats just på grund av risken 

för felaktiga slutsatser, mycket på grund av att den hårda kvalitetsgranskningen 

saknas och för bristen på en utarbetad, utförligt beskriven sökstrategi och 

urvalsprocess, vilket kan leda till att författaren mer utgår från sina egna åsikter eller 

missar viktiga studieobjekt (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 25-26). Valet kändes 

dock rätt till denna studie, då det viktiga i urvalet inte var kvaliteten, utan vilka 

uppfattningar och stereotyper om bibliotekarier, yrket och dess status som 

framkommit av tolkningar och analyser. Detta innebär dock att denna översikt inte 

kan användas uteslutande och man behöver ha i åtanke att det är en studie som är 
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baserad på andra studier och delar kan ha tolkats annorlunda än hur de var tänkta 

från början. 

I valet att gör en litteraturstudie av tidigare utförda kandidatuppsatser valdes 

möjligheten till att finna ny empiri även bort. I detta fall kunde jag istället ha valt att 

undersöka en specifik grupps uppfattningar om yrket, som ännu inte verkar ha 

studerats på kandidatnivå – det vill säga till exempel icke-användare (som inte finns 

uttalat i något av källmaterialet), bibliotekarier på forskningsbibliotek eller hur 

bibliotekarier skildras inom musik. Med denna metod, utan att använda ytterligare 

empiriinsamling, blir resultatet dock färgat av den redan existerande empirin, även 

om målsättningen och förhoppningen har varit att få en generell bild av 

forskningsområdet. 

6 Sammanfattning 

Under studietiden är det många bibliotekariestudenter som, naturligt nog, funderar 

på sin framtida yrkesroll och synen på denna. Det finns många olika bibliotek med 

den gemensamma nämnaren att de hanterar och förmedlar information av något 

slag, men efter det kan det skilja mycket på både arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna och förutsättningarna för dessa. Detta inbjuder till reflektion och 

diskussion över identitetsfrågor inom och uppfattningar om yrket, vilket är vanliga 

ämnen att studera när studenter skriver sina uppsatser på bland annat kandidatnivå.  

Stereotyper om bibliotekarier har utforskats på flera håll och diskuterats på ännu 

fler. En vanlig stereotyp är den propra, säkert barska kvinnan med hårknut och 

cardigan, väktaren av sitt bibliotek och sina böcker som föredrar deras sällskap 

framför andra personer. Andra stereotyper innefattar ungefär samma drag – stränga 

väktare av litteratur, socialt missanpassade, oattraktiv, ser helst att biblioteket är fritt 

från användare. Även om bibliotekarien även kan skildras på ett närmast heroiskt 

sätt, är de tidigare nämnda vanligare i åtminstone populärkulturen. 

Denna uppsats är en litteraturstudie av 20 kandidatuppsatser som på något sätt 

studerar uppfattningar om bibliotekarieyrket. Målet med studien är att utröna olika 

uppfattningar om bibliotekarieyrket och dess status utifrån olika perspektiv samt att 

nå ny kunskap om likheter, skillnader och luckor i denna forskningskategori. De 

olika perspektiven källmaterialet utgår från är: 

 populärkultur 

 dagspress 

 användare 

 yrkesutövare 

Resultat, analyser, diskussioner och slutsatser har sammanställts och därefter har en 

metaanalys utförts för att utröna relevanta aspekter i uppsatserna. Fokus har legat på 

yrkesidentitet, yrkesstatus, stereotyper och uppfattningar om yrket. Andra relevanta 

aspekter som uppkommit under uppsatsens gång har varit synen på utbildningen, 

arbetsuppgifter och yrkesroll.  
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I analysen har det kommit fram en mängd olika uppfattningar, som skiljer sig 

beroende på vem de kommer ifrån. Bibliotekarien ses som en passionerad läsare och 

väktare av litteratur i populärkulturen, men även användare ser bibliotekarien som 

en läsande person, med böcker som primära arbetsuppgift. I dagspressen finns olika 

tecken på informationshantering som arbetsuppgift, men ändå kan man se att 

litteratur och läsning tar största fokus även i dessa uppsatser. Bibliotekarien är också 

starkt sammankopplad med biblioteket som plats. Användarna ser också 

bibliotekarier som hjälpsamma och förväntar att de är kompetenta och flexibla i sitt 

arbete. De bibliotekarier som har blivit intervjuade arbetar på folkbibliotek, 

skolbibliotek och medicinska bibliotek som i vissa fall är integrerade med varandra. 

Flera gemensamma nämnare är tydliga i dessa uppsatser – yrket ses som ett 

serviceyrke, bibliotekarierna är i många fall läsande personer och har sökt sig till 

yrket för litteraturens skull, utbildningen ses som något teoretisk och inte så 

förberedande för arbetslivet som man velat. 

Många av skribenterna har använt sig av Øroms bibliotekarieidentiteter, med tillägg 

av Schreiber och Sundin, när de analyserat sina resultat. Kulturförmedlaren är den 

som är mest framhävande. Informationsförmedlaren får mer plats i de medicinska 

biblioteken, men även socialarbetaren går utan vidare tolka in i flera respondenter. 

Slutsatsen är att stereotyper för bibliotekarier lever kvar, främst i populärkultur, men 

också en del i allmänhetens ögon. De behöver dock inte vara bara negativa, utan den 

primära uppfattningen är bibliotekarien som en person som är passionerad för 

läsning och litteratur. Oftast skildras denne ganska neutral, varken negativt eller 

positivt. Detta kan dock bidra till professionens låga status. Förslag på vidare 

forskning är att se hur och om förlegade stereotyper faktiskt påverkar arbetet för 

yrkesutövarna. 
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