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Abstract: The purpose of this thesis is to examine the relationship between 

librarians and library support staff in public libraries regarding 
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occupational groups and how it can be explained. We also wanted 
to learn what the future holds for the library in terms of 
professional categories and tasks according to library staff of 
today. This study is based on twelve qualitative interviews with 
four heads of libraries, four librarians and four library assistants. 
Three theoretical approaches were used in the analysis of the 
interview material: professionalization strategies, conflict theories 
and theories from group psychology. The results indicate that 
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esteem and reluctant to change, and uninterested in further 
education. Library assistants find librarians to be individualists 
who ignore rules and regulations at the circulation desk. A national 
education for library assistants is by some respondents considered 
a good thing, by some necessary for the survival of the library 
support staff and is by some considered a half measure. Several of 
our respondents believe that library assistants gradually will 
disappear from the library in favour of professional categories with 
a university education. Crossing each other’s territory boundaries 
causes tension between the two occupational groups and is a 
source of conflict.  
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1 Inledning 
 
Tittar man på magisteruppsatserna som författats vid de olika utbildningarna i biblioteks- och 
informationsvetenskap i landet kan man konstatera att det har skrivits mängder med uppsatser 
om bibliotekariens arbete och yrkesroll ur alla möjliga aspekter. Ett bibliotek är förvisso inte 
mycket utan en bibliotekarie, men på många bibliotek – och på de allra flesta folkbibliotek – 
arbetar också en annan viktig yrkesgrupp, en grupp som den akademiska världen inte verkar 
intressera sig för i någon större utsträckning, nämligen biblioteksassistenterna, bibliotekarier-
nas närmaste arbetskamrater på biblioteket.  
 
Vi tänkte med den här uppsatsen försöka råda bot på detta skriande behov av forskning kring 
förhållandet mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter.  

1.1 Problembeskrivning  
 
Vi författare gick båda grundutbildningen på BHS i slutet av 90-talet, och början av 2000-
talet. Väl ute i arbete som vikarier på olika folkbibliotek, upptäckte vi på var sitt håll att det 
kunde förekomma ett spänt förhållande mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter1, en 
spänning som delvis låg dold under ytan. Vi blev med tiden varse att konflikten hade en lång 
historia och att den var omvittnad inom folkbiblioteksvärlden. Detta kom som en överrask-
ning; ingen hade berättat det för oss på bibliotekshögskolan! Vi hade inte heller helt klart för 
oss hur stor skillnaden var mellan yrkesgrupperna2 vad gäller utbildningskrav och status och 
uppfattade det problematiska i relationen som svårfångat – och därför intressant.  
 
Inte mycket har skrivits om de båda gruppernas inbördes relation. I boken Bibliotekarieyrket: 
tradition och förändring som kom ut 1991, skriver Barbro Thomas om den ”segslitna” kon-
flikten mellan bibliotekarier och kanslister som ”tidvis varit mycket uppslitande”.3 Under ar-
betets gång har vi blivit varse att det på vissa håll i landet har gått så långt att man varit 
tvungen att ta in konflikthanterare på grund av yrkesgruppsrelaterade konflikter. Den här py-
rande konflikten mellan de två yrkesgrupperna tror vi förekommer i större eller mindre ut-
sträckning på många folkbibliotek i landet. Konflikten är knappast okänd bland erfaren biblio-
tekspersonal, men har i svensk biblioteksforskning – vad vi vet – aldrig tidigare varit i fokus.   
 
När vi gick utbildningen på BHS för ca tio år sedan, fick vi ofta höra att biblioteksassistenter-
na kommer att försvinna, och att bibliotekarier i framtiden kommer att göra assistenternas 
jobb. I dag anges automatiseringen på biblioteken som en orsak till att assistenterna kan vara 
en utdöende yrkeskategori. Vi är därför också nyfikna på hur dagens bibliotekspersonal ser på 
framtiden för yrkesgrupperna.   

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka förhållandet mellan bibliotekarier och biblioteksassi-
stenter med avseende på hur de båda yrkesgrupperna upplever samarbetsklimat, status och ar-
betsfördelning. Eftersom det är i arbetet på folkbibliotek vi upptäckt problematiken mellan 
yrkesgrupperna, vill vi genomföra vår undersökning på folkbibliotek. Vi utesluter dock inte 
att denna problematik existerar bland personal på andra typer av bibliotek.  
   
                                                 
1 I uppsatsen görs ingen skillnad mellan assistent och biblioteksassistent, utan dessa benämningar ska ses som 
ekvivalenta. I äldre källor kallas de kanslister eller kontorister. 
2 När begreppet "yrkesgrupp" eller "yrkesgrupperna" eller "de båda yrkesgrupperna" används, åsyftas biblioteka-
rier och biblioteksassistenter. 
3 Thomas 1991, s. 144. 
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Frågeställningarna vi arbetar utifrån är:  
 
Hur uppfattar bibliotekarier och biblioteksassistenter varandra som yrkesgrupper? Hur upp-
fattas yrkesgrupperna av bibliotekscheferna?   
 
Hur fungerar samarbetet mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter? Finns det idag en 
konflikt mellan yrkesgrupperna, och hur kan den i så fall förklaras?  
 
Hur tror dagens bibliotekspersonal att biblioteken kommer att se ut i framtiden med avseende 
på yrkeskategorier och arbetsuppgifter?  

1.3 Disposition  
 
I kapitel 1 har det givits en bakgrund till ämnesvalet, problemet har preciserats, syftet beskri-
vits, liksom frågeställningarna. Därefter är uppsatsen disponerad enligt följande:  
 

• I kapitel 2 gör vi genomgång av litteratur och tidigare forskning relevant för vårt 
ämne.   

• I kapitel 3 presenteras de teoribildningar om professionalisering, gruppsykologi och 
konfliktteori som använts i analysen.  

• I kapitel 4 presenteras metoden och de urval, avgränsningar och det tillvägagångssätt 
som valts för arbetet.  

• I kapitel 5 redovisas intervjumaterialet.  
• I kapitel 6 analyseras intervjumaterialet med hjälp av teorierna som presenterats i ka-

pitel 3.  
• I kapitel 7 redovisar vi våra slutsatser och diskuterar resultatet, samt ger förslag på vi-

dare forskning.  
• I kapitel 8 ges en sammanfattning av uppsatsen.  
 

Därefter kommer käll- och litteraturförteckning samt bilagor. 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
I detta kapitel ger vi exempel på de problem som yrkesgrupperna brottats med under histori-
ens gång. Exemplen är tagna från olika typer av källor, såsom svenska och utländska biblio-
tekstidskrifter och handböcker i konflikthantering på bibliotek.  
 
Det finns inte så mycket skrivet om biblioteksassistenter inom biblioteksforskningen. Ett skäl 
till detta är att denna yrkesgrupp inte haft någon löpande formell utbildning på högskolenivå, 
och att få akademiker har intresserat sig för denna yrkesgrupp i sin forskning. Vi har därför 
delvis fått använda oss av källor som inte kommer från forskningshåll, utan till viss del varit 
beroende av artiklar av olika karaktär som vi hämtat från bibliotekspressen. För överskådlig-
hetens skull är detta kapitel tematiserat utifrån rubriker, istället för en redovisning av olika ty-
per av källor för sig.  
 
Kapitlet börjar med en kort sammanfattning av yrkesgruppernas utbildningshistoria. En fråga 
som varit mer eller mindre aktuell under de senaste decennierna är huruvida det finns behov 
av en nationell utbildning för assistenter. Senaste gången detta ämne debatterades i biblio-
tekspressen var 2004 då Örebro universitet planerade för en högskoleutbildning för biblio-
teksassistenter. Argumenten för och emot denna utbildning redogör vi för med utgångspunkt 
från artiklar från SKTF-tidningen och Biblioteksbladet.  
 
Rubrikerna som sedan följer är "Bibliotekarieperspektivet", "Biblioteksassistentperspektivet" 
samt "Konflikter".  
 
Under rubriken "Bibliotekarieperspektivet" görs en bland annat historisk tillbakablick bestå-
ende av ett sammandrag av skriften Standard för svenska folkbibliotek från 1944, vars huvud-
syfte var att uppvärdera folkbibliotekarieyrket i förhållande till andra yrkesgrupper med mot-
svarande utbildningsnivå, och därmed lönemässigt göra en skillnad mellan utbildade bibliote-
karier och de så kallade bibliotekskontoristerna.  
 
I avsnittet därpå behandlas forskning kring bibliotekariers profession, lön och status. Ett fler-
tal magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap har behandlat bibliotekarieyrket 
ur ett professionsperspektiv. I detta kapitel kommer vi bland annat att presentera några av 
dem. 
 
Därefter kommer ett avsnitt med fokus på biblioteksassistentperspektivet där vi bland annat 
hamnar i en debatt som fördes i SKTF-publikationen Kultur Ella under 1980- och 1990-talet. 
Dessutom presenteras en brittisk studie angående organisationsförändringar inverkan på bibli-
oteksassistenters arbetssituation. 
 
Till sist ges en kort översikt över vad som skrivits om konflikter mellan bibliotekarier och as-
sistenter på bibliotek. Här refererar vi bland annat till en konflikthanteringsbok för bibliotek 
från USA och en artikel om personalkonflikter på ett nigerianskt universitetsbibliotek.  



 8

2.1 Folkbibliotekspersonalens utbildningshistoria  
 
Under denna rubrik ger vi en kort beskrivning av folkbibliotekspersonalens utbildningshisto-
ria.  

2.1.1 Bibliotekarieutbildning  
 
I Sverige började man diskutera bibliotekarieutbildning på 1910-talet då Valfrid Palmgren i 
en utredning föreslog att man skulle anordna kurser för folk- och skolbibliotekarier. Den för-
sta statliga utbildningen för bibliotekarier i statens regi startades i samband med att den nya 
tillsynsmyndigheten för folkbiblioteken, bibliotekskonsulenterna, inrättades 1912. Då var kur-
sen på bara några veckor, och var i första hand avsedd för folkskollärare som skötte det kom-
munala biblioteket på sin fritid.4 Först 1926 kom den första längre statliga bibliotekarieutbild-
ningen till stånd, och det var Skolöverstyrelsens bibliotekssektion som utbildade bibliotekari-
erna. Utbildningen var enbart avsedd för folkbibliotekarier.   
 
Stockholms stadsbibliotek startade 1948 en utbildning för folkbibliotekarier som endast kräv-
de studentexamen.5 Skälet var att man bedömde det som omöjligt att rekrytera personer med 
akademisk examen på grund av det dåliga löneläget. Följden av detta blev att Stockholms 
stadsbibliotek, som var landets största, fjärmade sig från utvecklingen vid landets övriga bib-
liotek, samtidigt som dess personal hade lägre utbildningsnivå.6 Denna utbildning bedrevs pa-
rallellt med den statliga fram till 1977.  
 
1965 tillsattes en utredning som skulle undersöka möjligheterna för en gemensam biblioteka-
rieutbildning. 1969 kom utredningen med sitt betänkande. Utredningen föreslog en riksrekry-
terande bibliotekshögskola, placerad i Stockholmsområdet. Den skulle vara tvåårig och bygga 
på akademiska studier omfattande 80 poäng. I maj 1972 fattades dock ett formellt beslut om 
bildandet av en bibliotekshögskola som skulle förläggas till Borås, och på höstterminen sam-
ma år startade utbildningen.7 Den var upplagd så att man läste tre terminer gemensamt och en 
enskilt. Den fjärde terminen skulle man välja inriktning mot antingen folk- och skolbibliotek, 
eller företags- och forskningsbibliotek. I utbildningen ingick också en praktikperiod på tio 
veckor som fördelades på två terminer.8  
 
Den s.k. högskolereformen som genomfördes 1977 innebar att bibliotekarieutbildningen ham-
nade i högskolesektorn och Bibliotekshögskolan blev en institution vid Högskolan i Borås. 
Utbildningen reformerades 1989 efter kritik från både elever, folkbibliotek och forskningsbib-
liotek. Inte långt därefter utsattes utbildningen återigen för kritik, och SAB krävde att utbild-
ningsdepartementet skulle göra en översyn av utbildningen. SAB ville påpeka de brister som 
fanns och gav ut en skrift, ”Bättre utbildning för framtidens folkbibliotek” där den s.k. Speci-
algruppen för regionala biblioteksfrågor framförde kritik som gällde utbildningen för arbete 
på folkbibliotek.9   
 

                                                 
4 Ristarp 2001, s. 111. 
5 Ducander 1999, s. 24f. 
6 Ristarp 2001, s. 112. 
7 Ducander 1990, s. 25. 
8 Ristarp 2001, s. 113. 
9 Ducander 1999, s. 28. 
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I och med högskolereformen 1993 blev bibliotekarieutbildningen en akademisk utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap på 160 poäng. Det blev då fritt för vilken högskola el-
ler universitet som helst att starta utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap, och 
Lund och Umeå var de första som tog chansen. Efter några år följde Uppsala universitet och 
sedan Växjö universitet efter.  

2.1.2 Biblioteksassistentutbildning  
 
Det har givits olika former av uppdragsutbildningar för biblioteksassistenter på arbetsgivarens 
önskan under olika perioder, men det har inte funnits en fortlöpande assistentutbildning under 
någon längre tid. Att bringa total klarhet i vilka utbildningar som givits har varit oss övermäk-
tigt, och vi anser det heller inte vara nödvändigt för förståelsen av vår undersökning. Värt att 
veta är att det idag inte finns något formellt krav på någon speciell utbildning för att kunna 
jobba som biblioteksassistent, så i denna yrkesgrupp finner man personer med väldigt skiftan-
de utbildningsbakgrund. Det vi vet är att det har givits en yrkeshögskoleutbildning, s.k. KY-
utbildning, i Härnösand under en period, och även vid Högskolan i Borås har det givits en lik-
nande utbildning. I Umeå har det hållits en, och i Falun en distansutbildning där Högskolan i 
Borås var huvudansvarig. I en intervju har vi också fått reda på att det gavs en tvåpoängsut-
bildning vid Malmö högskola för några år sedan. 
 
Periodvis har det debatterats i biblioteksvärlden huruvida biblioteksassistenter behöver en ut-
bildning på nationell nivå. Högskolan i Örebro förberedde sig 2004 för att starta en högskole-
utbildning för biblioteksassistenter på 80 poäng. Avgörande för om det skulle bli någon ut-
bildning eller ej, var om det fanns någon efterfrågan på kompetensen. Målgrupperna var bland 
annat unga som slutat gymnasiet, men också redan yrkesverksamma som ville vidareutbilda 
sig. Man ville höja kompetensen framför allt när det gällde data och teknik.10  
 
Motståndet från bibliotekschefer och bibliotekarier var dock för starkt. Kjell Sunesson, pro-
jektledare för yrkesutbildningar på Örebro universitet, konstaterade i SKTF-tidningen i maj 
2004 att branschen var för splittrad: ”Det finns ett stort intresse från biblioteksassistenter och 
deras representanter, men bibliotekarier och bibliotekschefer vill inte ha utbildningen, och vi 
kan inte starta en yrkesutbildning om de som ska anställa personalen är motståndare till 
den."11   
 
De som var mest kritiska var DIK och Bibliotekarieförbundet. Deras argument var bland an-
nat att det inte kommer att finnas jobb för utbildade assistenter. ”De blir överkvalificerade för 
assistentjobb och underkvalificerade för bibliotekariejobb”12, säger Pablo Tapio, ledamot av 
Bibliotekarieförbundets styrelse. På frågan om de är rädda för att kommunerna anställer utbil-
dade assistenter istället för bibliotekarier, svarar han att den dimensionen också finns.  
Anne Säbom, biblioteksassistent och ordförande i SKTF:s kultursektion menar att det på 
många bibliotek finns en stark hierarki mellan yrkesgrupperna. En fördel med utbildningen 
tror hon skulle vara att personalen hade närmat sig varandra utbildningsmässigt och komplet-
terat varandras kunskaper. ”På vissa bibliotek jobbar man i team och arbetslag, men på många 
ställen är det tyvärr väldigt hierarkiskt. ”Risken är att det cementeras en motsättning mellan 
bibliotekarier och assistenter", säger hon. ”Det är som om ett sjukhus bara skulle anställa lä-
kare och vaktmästare.”13  
 

                                                 
10 Nilsson 2003. 
11 Kierkegaard 2004. 
12 Kierkegaard 2004. 
13 Ibid. 
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I ett nummer av Biblioteksbladet från 2004 kan man läsa en rapport från en konferens med 
temat "Vem gör vad imorgon" arrangerad av Örebro stadsbibliotek, Länsbiblioteket i Örebro 
län, Örebro universitet och Örebro universitetsbibliotek som hållits i mars samma år. Syftet 
med konferensen var att undersöka om det fanns ett behov av högskoleutbildning för biblio-
teksassistenter. Där framkom att bibliotekspersonalens kompetens inte hunnit med i utveck-
lingen, att biblioteken inte heller alltid tar tillvara de nyutbildades kunskaper, och att det blir 
mycket av nyckelutlämningar, bokuppsättning och kopiering till studenter. Det sades att en 
del bibliotekschefers avsikt är att endast anställa bibliotekarier i framtiden med argumenten 
att det snarare är experter på andra områden och inte biblioteksassistenter som behövs i fram-
tiden. En minoritet av cheferna skulle dock gärna ta emot yrkeshögskoleutbildade biblioteks-
assistenter enligt rapporten konferensen.  
 
De flesta av deltagarna gav uttryck för att det fanns ett akut utbildningsbehov, men att svaret 
kanske inte låg i en högskoleutbildning på 80 poäng, utan snarare kortare utbildningsinsatser 
inom områden som kundbemötande, IKT, biblioteksjuridik, marknadsföring och "bibliotekens 
roll i samhället".14  
 
I dagsläget (2008) finns ingen nationell utbildning för assistenter.  

2.2 Bibliotekarieperspektivet  
 
Standard för svenska folkbibliotek kom ut 1944, en skrift utgiven av Svenska folkbiblioteka-
rieföreningen och Sveriges kommunaltjänstemannaförbund. I skriften beskriver författaren 
och biblioteksassistenten15 fil.mag. Kerstin Munck af Rosenschöld läget för folkbiblioteken 
och dess personal i Sverige.  

2.2.1 Standard för svenska folkbibliotek  
 
Författaren anser att lönefrågan för bibliotekarier var mogen att tas upp då personalen på 
folkbiblioteken hade fått en homogen utbildning, så att lönerna kunde ordnas rättvist och efter 
enhetliga normer. 1937 hade SAB tillsatt en utredning där man kom fram till att det var stora 
skillnader i lönesättningen i landet. Överlag gällde att biblioteksarbete värderats som kontors-
arbete och att yrkesgruppen lönemässigt blivit helt felplacerad. Skälen till detta, menar Munck 
af Rosenschöld, är att biblioteksarbetet i början utfördes av frivilliga eller som bisyssla. I och 
med att yrket utvecklats till ett mer kvalificerat yrke borde lönen följa med. I löneutredning-
ens betänkande föreslogs att man vid en ny, mer rättvis lönesättning, borde jämföra folkbib-
liotekariekåren med vissa lärarkategorier. Författaren menar att man med goda skäl skulle 
kunna jämföra en folkbibliotekaries utbildning och arbete med en folkskollärares, och att man 
därför borde lönesätta dem på liknande sätt.16  
 
Munck af Rosenschöld skriver vidare att ”en av de viktigaste orsakerna till att folkbiblioteka-
rierna blivit felplacerade i lönehänseende torde vara den, att biblioteksarbete ovedersägligen 
innefattar en viss relativt hög procent av sådana rutinmässiga sysslor som stämpling, bokupp-
sättning och vissa slag av maskinskrivningsarbete".17 Hon menar att utvecklingen på bibliote-
ken går mot att rationalisera arbetet och skilja de okvalificerade arbetsuppgifterna från de kva-
lificerade och att man i möjligaste mån borde överlåta det mer rutinmässiga arbetet åt biblio-
tekskontorister. ”Det kvalificerade arbetet - bokurval, inköp, bibliotekstekniska uppgifter, 
handledning av publiken etc. – bör lämnas åt den för sådana uppgifter yrkesutbildade persona-
                                                 
14 Alsbjer et al. 2004. 
15 Observera att författarens titel "biblioteksassistent" vid den här tiden var liktydigt med bibliotekarie i en un-
derordnad position. 
16 Munck af Rosenschöld 1944, s. 4f. 
17 Ibid., s. 5. 
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len”.18 Hon menar dock att man inte kan göra en sådan uppdelning av arbetsuppgifterna förrän 
biblioteket nått en viss storlek.  
 
Denna uppdelning av arbetsuppgifterna bör innebära att yrkesgrupperna lönemässigt borde 
hamna där de hör hemma, det vill säga att bibliotekarierna hamnar på lärarnas lönenivå, och 
kontoristerna hamnar i nivå med övriga kommunala kontorister. Man bör inte låta kvalificerad 
arbetskraft utföra okvalificerade arbetsuppgifter, skriver Munck af Rosenschöld och tillägger 
att ”inte ens på den minsta sjukstuga skulle det falla någon in att låta en sjuksköterska överta-
ga läkarens uppgifter.”19 
 
Munck af Rosenschöld skissar sedan upp hur biblioteken enligt Svenska Folkbibliotekariefö-
reningen bör vara beskaffade när det gäller bokbestånd, öppethållande och personalens stor-
lek. Beträffande personalen menar hon att proportionen mellan ”den egentliga biblioteksper-
sonalen”20 och kontorspersonalen måste avgöras i varje enskilt fall, men om det inte finns 
kvalificerad personal så utnyttjar man inte det kapital som lagts ned i biblioteket på ett effek-
tivt sätt. Hon vill införa termen ”assistentbibliotekarie” som beteckning för en yrkesutbildad 
bibliotekarie men som står i underordnad ställning. Termen ska ersätta det hittills använda 
”biblioteksassistent” som enligt författaren inte tydligt nog anger att det rör sig om kvalifice-
rad personal.  
 
Personalkategorierna på bibliotek delar Munck af Rosenschöld in i två grupper, dels den ut-
bildade personalen som består av assistentbibliotekarier, förste assistentbibliotekarier, andra 
bibliotekarier, stadsbibliotekarier, förste bibliotekarier och chefsbibliotekarier, och dels av 
bibliotekskontoristerna som bara finns på medelstora och stora bibliotek. Bibliotekskontoris-
ternas arbetsuppgifter består av maskinskrivningsarbete av olika slag, stämpling, bokuppsätt-
ning, hyllstädning, att hjälpa till vid inventering och liknande ”mekaniska” uppgifter. Allt ar-
bete ska kontrolleras och övervakas av biblioteksutbildad personal.21 
 
Ett av huvudsyftena med skriften var att göra en uppvärdering av folkbibliotekarieyrket så att 
lönen kunde hamna på samma nivå som för andra yrkesgrupper med akademisk examen. 
Munck af Rosenschöld konstaterar alltså att bibliotekariers arbete och kompetenskrav motsva-
rar den av lärares och att de borde avlönas därefter. Hon menar att löneutvecklingen inte alls 
har följt med den utveckling som skett inom folkbiblioteksvärlden under de senaste tio åren, 
och att bibliotekarielönerna nu är så låga att ”befattningshavarna icke tillnärmelsevis kunna 
förränta den utbildning som krävs för yrket.”22 Hon säger att det är i princip är omöjligt för de 
flesta biblioteksanställda att med nuvarande löner försörja en familj. Hon presenterar sedan ett 
förslag på en löneskala som kommunerna borde använda sig av, och föreslår också att lönerna 
borde – precis som redan är fallet med folkskollärarna - betalas av statliga medel.23  

 2.2.2 Profession, lön och status  
 
I debatten kring bibliotekariernas yrkesroll sägs ibland att bibliotekarieyrket inte är en profes-
sion, utan en semiprofession, det vill säga en profession utan vedertagna definitioner som 
saknar en modell för sitt yrkesutövande.24 I boken Bibliotekarieyrket: Tradition och föränd-
ring berättar överbibliotekarie Jan Hagerlid vad Johan Olaisen, norsk forskare inom kun-
skapsorganisation, skriver om detta i en artikel i Synopis 1988. Olaisen menar att biblioteka-

                                                 
18 Ibid., s. 5. 
19 Ibid., s. 6. 
20 Ibid., s. 6. 
21 Ibid., s. 6ff. 
22 Ibid., s. 10. 
23 Ibid., s. 10. 
24 Hagerlid 1991, s. 10. 
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rieyrket inte har någon kunskapsbas som ger auktoritet vare sig mot kunder eller mot andra 
yrkesgrupper, vilket innebär att bibliotekarierna inte heller har monopol på sitt kunskapsom-
råde. Han hävdar även att kontakten med låntagarna har relativt låg prestige inom biblioteka-
riekåren, jämfört med administrativt och inre arbete. Hagerlid ställer frågan om den svaga yr-
kesidentiteten kan bero på yrkets historia då biblioteksarbete betraktades som ett kall, oftast 
utfört av kvinnor.25  
 
I boken Mitt i byn!: Om det moderna folkbibliotekens framväxt kommer biblioteksmännen Jan 
Ristarp och Lars G. Andersson med förklaringar till uppfattningen om den svaga yrkesidenti-
teten och berättar att bibliotekarieyrket länge betraktats som ett lågstatusyrke eftersom arbetet 
oftast sköttes på fritiden utan lön. Verksamheten var också frivillig för kommunen, och blev 
inte obligatorisk förrän 1997. Yrket var också smalt, med bara ett par tusen i hela landet, och 
det attraherade inte män som ville göra karriär. Yrket uppfattades också vara ett yrke för hu-
manister, så det blev ett alternativ för de studenter som inte ville bli lärare. 
 
I folkbibliotekens barndom var nästan alla bibliotekarier deltidsanställda och män. Men när 
den regelrätta bibliotekarieutbildningen för de framväxande kommunbiblioteken kom igång 
blev majoriteten av bibliotekarierna plötsligt kvinnor. Bibliotekarieyrket sågs länge som ett 
kvinnoyrke, och gör det kanske fortfarande, och det har enligt Ristarp & Andersson gjort att 
män inte lockades av det. Denna syn har resulterat i att kvinnodominansen fortfarande är stor, 
ca 85 % är kvinnor, vilket även är representativ för övriga världen. Denna syn på bibliotekari-
en har varken bidragit till att höja yrkets status eller lönenivå.26 
 
I ett annat kapitel i boken Bibliotekarieyrket: Tradition och förändring, med titeln ”Status ef-
ter kön och lön”, utvecklar Barbro Thomas tanken om hur kön, lön och status hänger ihop i 
biblioteksvärlden. Lönesättningen inom olika yrkesområden är könsbunden och följer en lång 
historisk tradition, enligt Thomas. Det finns ett samband mellan lön och status och ett mellan 
lön och kön. I akademikervärlden är bibliotekarie knappast ett högstatusyrke, utan har histo-
riskt betraktats som ett kall. De kallade var oftast kvinnor från överklassen som oftast inte be-
hövde arbeta för att försörja sig, vilket kan ha påverkat lönesättningen.  
 
Bibliotekarieyrket var också länge en bisyssla, och länge sköttes de mindre folkbiblioteken av 
personer som hade biblioteksarbetet som fritidssysselsättning. Bibliotekarieyrket har varit och 
är ett deltidsyrke, och deltidsyrken är varken status- eller lönehöjande konstaterar Barbro 
Thomas.  
 

”En yrkesgrupp som genom hela historien varit lågavlönad blir lätt offer för känslan att inte 
vara uppskattad. Yrkesidentiteten försvagas. Man blir osäker i sin yrkesroll. Man måste 
hävda sig utåt och visa sitt berättigande, förklara hur nyttig man är. Låglönestämpeln ur-
holkar yrkesidentiteten.”27 

 
Barbro Thomas räknar upp fler skäl till varför yrket har så låg status: 1) det är svårt att defini-
era bibliotekets verksamhet, och när det sker är det med många värdeladdade ord 2) målfor-
muleringarna är för abstrakta och det är svårt att kontrollera graden av måluppfyllelse 3) bib-
liotekarierna har en begränsad arbetsmarknad, det finns praktiskt taget ingen som konkurrerar 
om vår arbetskraft 4) det är svårt att få allmänheten att greppa yrkets egentliga innehåll, efter-
som det mesta av arbetet som sker i dess åsyn är det rent rutinmässiga delarna, såsom utlån 
och återlämning av böcker.28 
 

                                                 
25 Ibid., s. 13. 
26 Ristarp & Andersson 2001, s. 109ff. 
27 Thomas 1991, s. 142. 
28 Ibid., s. 135-147. 
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Orsaken till konflikter mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter är enligt Thomas att det 
är svårt att entydigt dra en gräns mellan bibliotekarieuppgifter och kanslistuppgifter, eftersom 
så många arbetsuppgifter går in i varandra och utförs av den som finns tillgänglig just då. Hon 
skriver:  
 

Kvalificerade och rutinerade kanslister känner sig frustrerade över att inte få arbetsuppgifter 
som svarar mot deras förmåga. Bibliotekarierna å sin sida uppfattar att deras arbetsområde 
ifrågasätts. Denna motsättning kan mycket väl bottna i osäkerhet om yrkesidentiteten hos 
bibliotekarierna. En osäkerhet som ger näring åt revirtänkandet.29 

 
En författare med liknande tankar är Mats Greiff, professor i historia vid Malmö Högskola, 
som i boken Villkor i arbete med människor: En antologi om human servicearbete diskuterar 
huruvida konstruktionen av det traditionellt manliga och det traditionellt kvinnliga fortfarande 
är synlig och hur den samspelar med könssammansättning av arbetskraften inom ett yrke i 
skapandet och upprätthållandet av en yrkeskultur.   
 
Han skriver om hur olika yrken skapar olika yrkeskulturer. Yrkeskulturerna överförs och 
transformeras från en generation till en annan i första hand genom utbildningssystemet och 
socialisering på arbetsplatsen. De är inte statiska, men förändringarna sker långsamt, kulturel-
la förändringar utmärks ofta av en långsamhet. Det innebär att många företeelser som etable-
rades under yrkets formeringstid har kunnat leva kvar mer eller mindre starkt under lång tid. 
Det är också ett rimligt antagande att inslag av äldre yrkeskulturer lever kvar starkare bland 
äldre yrkesutövare och i motsvarande grad svagare hos de yngre.30   
 
Andrew Abbott, professor i sociologi på University of Chicago, har forskat kring professio-
nernas roll i det moderna arbetslivet. Förutom advokater och psykoterapeuter har han bland 
annat intresserat sig för bibliotekarieyrket i sin bok The Systems of Professions: An essay on 
the Division of Expert Labor. Ett viktigt begrepp hos Abbott är jurisdiktion; länken mellan en 
profession och dess yrkesutövning. 31 Vi återkommer till Abbott i kapitel 3.1.  
 
I uppsatsen Fokus på folkbibliotekarien: Ett arbetslivsperspektiv berör författarna Magdalena 
Göransson och Annika Jarnbjer till viss del relationen mellan bibliotekarier och biblioteksas-
sistenter. De har upplevt att många idag ofta blandar ihop bibliotekarier med biblioteksassi-
stenter på folkbibliotek, och har själva erfarenhet av en osäkerhet om med vem man talar. 
Författarna är noga med att poängtera att de inte förringar en biblioteksassistents kompetens, 
då dessa kan vara utomordentligt skickliga i sitt yrkesutövande, men påpekar att risken är att 
man kan gå miste om bibliotekariernas kompetens, då man inte alltid vet ur vilken yrkes-
grupp personen man talat med kommer. De antar att bibliotekarien har särskilda kunskaper 
och färdigheter efter att ha gått en utbildning på universitetsnivå.  
 

Författarna ställer också frågan om bibliotekariers status, och de hävdar utifrån sin undersök-
ning att biblioteksassistenternas åsikter angående bibliotekariernas status är blandade. Förfat-
tarna misstänker att assistenterna har svårt att svara på statusfrågan, då de själva möjligen 
känner sig i underläge, status- och lönemässigt sett. De har också iakttagit att det kan finnas 
en viss spänning mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter och tycker sig se en viss hie-
rarki bland bibliotekspersonalen. Denna spänning och hierarki antar de bottna i en osäkerhet 
över bibliotekarierollen.32 
 

                                                 
29 Ibid., s. 144. 
30 Greiff 2006, s. 111ff. 
31 Abbott 1988. 
32 Göransson & Jarnbjer 2001. 
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I uppsatsen Bibliotekarie på 2000-talet: En studie av bibliotekariens förändrade yrkesroll och 
professionalism av Anette Carlsson och Sofia Nordell, behandlas frågan om bibliotekarieyr-
kets professionella status. De anser att om man ser bibliotekarieyrket som en profession, så 
kan andra yrkesgrupper som exempelvis datatekniker och biblioteksassistenter konkurrera 
med bibliotekarierna på deras arbetsfält. De menar att om professionen är stark och välorgani-
serad står den emot konkurrensen. Om inte, försvagas den till förmån för andra yrkesgrupper. 
De hänvisar till Abbott som menar att konflikter kan uppstå om en profession håller på att för-
lora kontrollen över sin jurisdiktion. Enligt Abbott har bibliotekarieyrket en svag jurisdiktion 
då bibliotekarierollen är bunden till en institution; biblioteket.33  
 
Syftet med magisteruppsatsen Vad gör de egentligen?: En undersökning av bibliotekariers 
arbetsuppgifter av Marie Eslon och Maria Ljungdahl var att undersöka vilka arbetsuppgifter 
som ett urval svenska bibliotekarier utför och hur de kan analyseras. De menar att kunskaps-
organisation kan vara bibliotekariers jurisdiktion. Författarna för en diskussion kring bibliote-
kariers låga status, och ger förklaringen att denna bland annat kan bero på den vaga profes-
sionsanknytningen, kvinnodominansen samt oklarheter kring arbetsuppgifter och kompetens. 
De hävdar också att många delar av bibliotekariernas arbetsuppgifter inte framgår för allmän-
heten, vilket bland annat gör att yrket anses ha låg status.34 
 
I uppsatsen Från bisyssla till yrke : Folkbibliotekariernas professionaliseringssträvanden un-
der första halvan av 1900-talet tar Emma Oskarsson sin utgångspunkt i professionaliserings-
forskning och använder sig av teorierna kring social utestängning och alliansstrategier när hon 
beskriver och analyserar folkbibliotekariernas strävan att uppnå status som ett självständigt 
och kvalificerat yrke under de första decennierna av förra århundradet. 
 
Hon kommer fram till att folkbibliotekarierna under tidigt 1900-tal använde sig av alliansstra-
tegin när folkbibliotekariekåren vid bildandet av Sveriges allmänna biblioteksförening, (SAB) 
beslöt att även de vetenskapliga biblioteken skulle ingå. Samgåendet i en förening var ett 
slags alliansstrategi från folkbibliotekariernas sida, då de vetenskapliga bibliotekarierna redan 
var en etablerad yrkeskår med lång yrkestradition och med respekterade användare från sam-
hällets högre klasser. Hon hittade också exempel på social utestängning i professionalise-
ringssträvandena under undersökningsperioden. Den första fackföreningen för folkbiblioteka-
rier, Svenska Folkbibliotekarieföreningen, använde sig av dubbel stängning; dels utestäng-
ningsstrategin riktad mot dem som saknade den särskilda bibliotekarieutbildningen och dels 
inträngande strategi riktad mot arbetsgivarna.35 

2.3 Biblioteksassistentperspektivet  
 
Under 1980- och 1990-talet gavs det ut en tidskrift med titeln Kultur-Ella. Den riktade sig till 
kulturarbetande SKTF-medlemmar, som till exempel biblioteksassistenter och museipersonal. 
I denna tidskrift fördes en livlig debatt kring relationen mellan biblioteksassistenter och bibli-
otekarier. Denna debatt visar att frågorna inte är nya, utan att de levt under en längre period 
och kan ge en bakgrund till den empiriska undersökningen som redovisas i kapitel 5. Tidskrif-
tens syfte var bland annat var att tillvarata biblioteksassistenternas intressen, vilket färgat de-
batten. 
 

                                                 
33 Carlsson & Nordell 2004. 
34 Eslon & Ljungdahl 2006. 
35 Oskarsson 1999. 
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Anne Goulding, forskare på Department of information and library studies vid Loughborough 
University, Storbritannien, skrev 1996 boken Managing change for library support staff. Bo-
ken fokuserar på biblioteksassistenternas (på engelska “library support staff”) situation och på 
hur externa, samhälleliga förändringar och interna organisationsförändringar påverkar denna 
yrkesgrupp.36  

2.3.1 Debatten i Kultur-Ella  
 
Kerstin Ullander beskriver i en artikel från 1985 arbetslivets specialisering och drar paralleller 
till hur olika uppgifter fallit på olika yrkeskategorier inom vård och omsorg och bibliotek: 
sjukvårdbiträden tvättade, bäddade och rakade, sjuksköterskorna gav sprutor och medicin, och 
läkarna ställde diagnos, opererade och ordinerade. På biblioteken blev det kontoristernas upp-
gift att låna ut, kräva, sköta hantering av böcker medan bibliotekarierna fick hand om innehål-
let i böckerna, informationen och litteraturpedagogiken. Denna uppdelning, menar Ullander, 
tar inte hänsyn till informella kunskaper och detta drabbar både de som arbetar, i det att de 
inte får användning för sina kunskaper, och de som är mottagare av tjänsterna, som inte får 
den bästa servicen. Ullander ser lösningen på dessa problem att yrkesrollerna ska breddas, 
men inte slätas ut. Hon menar att kunskaper aldrig ska behövas hållas tillbaka och att man inte 
utvecklar de professionella kunskaperna genom att markera revir, utan genom att dela med sig 
av dem till sina arbetskamrater. Samtidigt måste man ha respekt för kunskaper som inhämtats 
på andra sätt än den traditionella yrkesutbildningen. Det krävs dock att alla anställda har en 
helhetssyn på verksamheten och känner sig delaktiga i den.  
 
Ullander frågar sig varför detta väcker så starka känslor. Svaret på det, menar hon, är att det 
handlar om trygghet, att bibliotekarieyrket är relativt nytt och att det har varit svårt att hävda 
som profession. Dessutom är det så att kontorister ofta saknar grundutbildning men ändå både 
har kunskapen att utföra, och ibland även innehar, tjänster som innehåller en del biblioteka-
rieuppgifter. Till denna problematik läggs även att bibliotekarien ofta kommer nyutexamine-
rad till en främmande ort där det finns kontorister med lång erfarenhet och lokal förankring.37 
 
I artikeln ”Arbetslag på bibliotek” beskriver Birgitta Vinnå och Ulla Rönnström38 verksamhe-
ten som olika cirklar, där en cirkel består av expeditionsarbetet och bokuppsättning, kravhan-
tering med mera, en annan cirkel består av vuxenbibliotekarierna som har bokmöten, planerar 
programverksamhet och bokurval. I den sista cirkeln håller barnbibliotekarierna sagostunder, 
köper in böcker och har bokprat. Fördelen med detta är att alla vet vilket jobb man förväntas 
göra, det ger en trygghet, men enligt författarna innebär det också begränsningar. Nackdelen 
är att många får blåmärken när de stöter sig mot cirkelns gränser. Kanslisterna förväntas inte 
hitta böcker fast de satt upp dem på hyllan, och bibliotekarierna häcklas för de inte kan kon-
torsrutiner. Man saknar överblick och vet ungefär vad de andra gör, men inte hur och varför. 
Ingen annan än den som har befogenhet får ta initiativ till att förbättra verksamheten.  
 
Som en motbild på hur det istället kan se ut, ger författarna bilden av ett bibliotek där man har 
en gemensam planering. Det som författarna har upplevt när de arbetat med tillfälliga projekt 
och i arbetslag är att motsättningarna mellan personalkategorierna har blivit mindre. Arbetet 
har blivit intressantare, och man har blivit generösare mot sin omgivning. De ser att de kon-
flikter som fortfarande finns är då mellan personer, inte yrkeskategorier. Detta arbetssätt ut-
mynnar i en större arbetsbörda på lånedisken, och det kräver också att bibliotekarierna tar an-
svar för helheten och rycker in vid lånedisken när det behövs.39  
 
                                                 
36 Goulding 1996. 
37 Ullander 1985, s. 4f. 
38 Förmodligen Rönström.  
39 Vinnå & Rönnström 1987, s. 8. 
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Eva Viirman, som är initiativtagare till en lokal utbildning för assistenter, berättar att hon från 
kanslisthåll upplevt ett behov av utbildning, och tror att den utbildning som genomförts har 
förstärkt kanslisternas engagemang och yrkesroll. Hon säger att biblioteket har råkat ut för 
många omplaceringsfall, både av rationaliseringsskäl, men också av sociala skäl. Som exem-
pel nämner hon chaufförer med dåliga ryggar som blivit omplacerade till en kanslisttjänst. 
Detta, förutom avsaknaden av utbildning, har bidragit till en otrygghet hos kanslipersonalen, 
som har sneglat på bibliotekarierna och tänkt att ”vårt arbete är inte lika mycket värt som de-
ras”. Utbildningen hon tagit initiativ till har däremot gett yrkesrollen en fastare förankrad 
identitet och en större yrkesstolthet, menar hon.40  
 
Monica Olsson hävdar i en debattartikel att bibliotekariekåren inte har något större förtroende 
för kontoristerna och menar att de bör tillmätas så mycket omdöme att de kan vidarebefordra 
frågan till bibliotekarien om de inte skulle klara av den. Hon önskar att biblioteken skulle vara 
bättre på att tillvarata kontoristernas kompetens eftersom många av dem är duktiga personer 
med specialkunskaper som skulle kunna vara till nytta för både låntagare och organisation. 
Hon har en känsla av att man i hennes organisation ska hållas tillbaka, att man inte bör använ-
da sina kunskaper som kontorist och att informationen om vad som händer inom förvaltningen 
inte kommer till kontoristernas kännedom. I slutet av artikeln säger hon dock att alla bibliote-
karier inte har denna inställning gentemot kontorister, men att det ändå är alltför många som 
inte kan eller vill samarbeta. Detta gör att man fastnar i ett föråldrat och ineffektivt arbetssätt, 
anser hon.41  
 
I svar på denna artikel, under rubriken ”Kanslister – sök till BHS!”, ger en bibliotekarie som 
kallar sig Inga K uttryck för att Monica Olsson har mindervärdeskomplex och borde söka in 
till BHS. Hon menar att det är viktigt att formell kompetens betonas och nämner problemet 
med äldre kanslister som visar sin överlägsenhet gentemot nya bibliotekarier, och kanslister 
som letar fel hos nya bibliotekarier för att visa sin egen präktighet. Hon jämför det med sjuk-
vården där hon aldrig hört talas om någon sköterska som på grund av personliga resurser fått 
räknas som läkare eller läkarassistent.42 
 
I repliken till detta debattinlägg svarar Monica Olsson att det som upprör henne är att det svar 
man får av bibliotekarierna när man vill diskutera yrkesroller är ”Sök till BHS!”. Hon är inte 
ute efter detta, utan vill se att kanslisterna ska ha ett människovärde och få utvecklas i sitt 
yrke, inte att de ska räknas som bibliotekarier. Olsson tror att personalutveckling och vidare-
utbildning för båda personalkategorierna skulle öka förståelsen för varandra så de tillsammans 
kan kämpa mot målet, som är ett aktivt och bra bibliotek.43  
 
I oktober 1987 drog SKTF igång ett projekt för att undersöka utvecklings- och utbildningsbe-
hov bland personalen på Stockholms stadsbibliotek. I artikeln "Lagarbete och inlärning hand i 
hand" beskrivs kontoristyrket som en återvändsgränd:  
 

Som kontorist sänker man förväntningarna, man säger att man inte ”vill” avancera, fast i 
själva verket är det så att man inte har någon möjlighet. Det är ett sätt att skydda både sig 
själv och varandra från känslan av mindervärde. Det bildas vad man brukar kalla en anti-
framgångskultur; kontoristerna blir duktiga på sociala relationer och värnar om arbetsge-
menskapen. 44 

 
Dessutom sägs det att kontoristernas rutinarbete är av sådan karaktär att ju bättre det utförs, 
desto mindre märks det. Som bidragande orsak till svårigheterna för avancemang nämns de 
                                                 
40 Biblioteket – vår resurs! Säger Eva Viirman 1986, s. 10f. 
41 Olsson 1985, s. 13. 
42 K., Inga 1986.  
43 Olsson 1986, s. 16. 
44 Lagarbete och inlärning hand i hand 1989, s. 6. 
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skarpa gränserna mellan yrkena inom biblioteken, och det förklaras att bibliotekariernas revir 
är grundmurade och inte ruckas på i en handvändning. Ett förslag om att arbeta i arbetslag la-
des fram. Detta skulle bidra till en förändring i en arbetsorganisation som man upplevt präg-
lats av dålig effektivitet, dålig service, misstänksamhet och rivalitet mellan yrkesgrupperna. 
Införande av arbetslag skulle få till följd att man skulle lära sig mer av varandra och på det vi-
set skapa en generösare organisationskultur. Det skulle även bidra till att det skulle bli lättare 
att få prova på mer avancerade arbetsuppgifter och att den överordnade slipper värna om sin 
prestige som chef, och den underordnade om varje liten arbetsuppgift.45  
 
Att bli chef är ofta den enda karriärmöjligheten för bibliotekarier. Det blir som en belöning 
för lång och trogen tjänst. Personalen blir fastlåst i sina befattningsbeskrivningar och kontoris-
terna blir hänvisade till monotona arbetsuppgifter. I en inventering visade det sig att en tredje-
del av kontoristerna hade högre utbildning, ofta i språk. Ulla Rönström, bibliotekarie och an-
svarig för projektet, påpekar att det är mycket frustrerande att ha själv ha kunskaperna och se-
dan se någon annan ”göra fel” utan att få göra något åt det. Istället för att duktiga personer blir 
chefer kan de arbeta som specialister inom olika områden. Det ger möjlighet till avancemang 
utan att behöva ta ett ledaransvar.46 

2.3.2 Managing change for library support staff  
 
Anne Gouldings bok baseras på intervjuer av bibliotekspersonal på olika nivåer på nio eng-
elska folkbibliotek. I boken ger hon en inblick i hur biblioteksassistenternas arbete ser ut, vil-
ka de är, vad de tycker är mest och minst tillfredsställande med sitt arbete och hur förändring-
ar i arbetet påverkar deras arbetssituation. Hon diskuterar sedan vilka strategier ledningen kan 
använda för att hantera förändringseffekterna som biblioteksassistenterna utsätts för och för 
att säkra en produktiv arbetsmiljö.47 Den personal som arbetar ”på golvet” måste göra verk-
lighet av de förändringar som dirigerats uppifrån och är enligt Goulding därför särskilt utsatta 
för effekterna av omorganisation och förändring.48  
 
Den engelska termen ”library support staff” har ingen motsvarighet i svenskan. Arbetar man 
på folkbibliotek i Sverige är man för det mesta antingen bibliotekarie eller biblioteksassistent, 
medan det i England finns ett antal olika titlar för icke bibliotekarieutbildad personal, som 
med ett samlat begrepp kallas ”library support staff” eller ”non-professionals”. Termen ”non-
professional” vill Goulding helst avskaffa, eftersom den ger negativa associationer och anty-
der brist på kompetens och på kvalificerade arbetsuppgifter. Istället förordar hon termen ”pa-
raprofessionals”, som ungefär betyder en kvalificerad assistent till en yrkesutbildad person. 
Termen används bl.a. i USA, Canada och Australien för att beskriva den andra av tre nivåer 
av bibliotekspersonal. Överst finns ”professionals” d v s bibliotekarierna, och nederst finns 
”non-professionals”, såsom kontorspersonal och vaktmästare. Den högre graden av ”support 
staff” har oftast genomgått någon form av utbildning och hjälper bibliotekarierna att tillhan-
dahålla informationstjänster och har uppsikt över andra medlemmar av ”the support staff”.  
  
Anledningen till att "paraprofessionals" inte finns i Storbritannien kan bero på att biblioteka-
rier är rädda för att deras kunskaper då skulle bli mindre värda, menar Goulding. Det finns 
inte någon assistentutbildning i Storbritannien som motsvarar den ”library technician qualifi-
cation” som finns i Nordamerika, Australien och Östeuropa. Däremot finns det på de flesta 
bibliotek en tredelad hierarki, där utbildade bibliotekarier står överst, ”senior support staff” är 
under dem, som i sin tur övervakar de biblioteksassistenter som står under dem.49  

                                                 
45 Ibid. 
46 Vinnå & Rusk 1990, s. 14. 
47 Goulding 1996, s. 9. 
48 Ibid., s. 1. 
49 Ibid., s. 14ff. 
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När det gäller relationen mellan biblioteksassistenter och bibliotekarier skriver Anne Goul-
ding att det faktum att de två yrkesgrupperna delar många arbetsuppgifter men betraktas helt 
olika av arbetsgivaren har lett till förbittring hos biblioteksassistenterna. Att många arbets-
uppgifter överlappar varandra leder till att assistenterna känner sig orättvist behandlade och 
orättvist lönesatta, medan bibliotekarierna känner sig frustrerade. Dessutom kan en brist på 
informationsflöde mellan grupperna orsaka missmod och splittring bland personalen. Det har 
talats om att bibliotekarier och assistenter ofta missförstår varandras roller. Medan assistenter 
inte verkar förstå omfånget av en bibliotekaries ansvarsområden och upplever att de gör sam-
ma jobb, kan bibliotekarierna misstolka förbittringen assistenterna känner, behandla dem ned-
låtande och undervärdera deras engagemang i biblioteket.  
 
Omorganisation kan enligt Goulding ha en gynnsam effekt på relationen mellan assistenter 
och bibliotekarier då kommunikationen mellan olika avdelningar och personalnivåer ökar och 
gränslinjen mellan bibliotekarier och assistenter blir mindre tydlig.50 Lagarbete, där arbetsla-
gen består av både bibliotekarier och assistenter som uppmuntras att delta och bli mer invol-
verade i skötseln av biblioteket ökar kommunikationen mellan grupperna, vilket i sin tur i 
många fall kommer att förbättra relationerna grupperna emellan, tror Goulding. Team-
building kan skingra missnöje och ge signaler till bibliotekarierna att vidgandet av assisten-
ternas yrkesroll inte är ett hot, utan kan vara till deras fördel, då det gör det möjligt för dem att 
utföra arbetsuppgifter som är anpassade efter deras utbildning. 
 
Även om det är önskvärt att personalen är villig att ta på sig uppgifter som ligger utanför ar-
betsbeskrivningen när behovet uppstår, så ska man inte förvänta sig att de ska fortsätta med 
det under någon längre tid. Ofta skulle verksamheten inte fungera om grupperna inte var be-
redda att utföra varandras arbete då och då, men personalen bör inte utföra arbete som ligger 
utanför deras ordinarie bara för att hålla verksamheten igång. Förutom att det är en oekono-
misk lösning, är det också oklokt och ineffektivt ledarskap, anser Goulding.  
 
Att som chef involvera assistenter mer i arbetsuppgifter som tidigare varit förbehållet biblio-
tekarier, och att rådfråga dem i frågor som rör driften av biblioteket, visar ett erkännande som 
kommer säkerligen att ha god effekt på deras inställning till sitt arbete. Att erkänna erfarenhe-
ten och kunskaperna som många assistenter har, att betrakta dem som en del av ett team och 
att involvera dem i så många aspekter av driften av biblioteket som möjligt kommer att hjälpa 
till att övervinna motstånd mot förändringar av ansvarsfördelningen mellan assistenter och 
bibliotekarier. Personalen ska uppmuntras att erkänna varandra som ett team som arbetar mot 
samma mål och att acceptera arbetsfördelning, uppgifter och roller. Bibliotekarierna måste 
övertygas om att det ligger i deras intresse att assistenterna tar över några av de administrativa 
uppgifter de utfört tidigare och uppmuntras att se att assistenter ibland kan utföra dessa upp-
gifter bättre. 
 
Även om oklara uppgifter och roller kan orsaka problem i början, så kommer det, när persona-
len anpassat sig till de nya positionerna, att uppstå ett nytt samarbete där individerna erkänner 
att de olika arbetsuppgifterna och nivåerna alla har sitt värde och sin roll att spela i verksam-
heten i dess helhet, menar Goulding.51 

                                                 
50 Ibid., s. 83f. 
51 Ibid., s. 85ff. 
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2.4 Konflikter  
 
Under denna rubrik har vi samlat material som fokuserat på konflikter i en bibliotekskontext. 
 
Richard Olorunsola är "senior librarian" vid Ilorin university i Ilorin, Nigeria. Han konstaterar 
att konflikter och konflikthantering är ett populärt ämne i managementlitteraturen, men att 
man i bibliotekslitteraturen inte finner mycket skrivet i detta ämne. Han menar att konflikter 
lever och frodas på bibliotek såsom inom alla andra komplexa organisationer, och tror att näs-
tan alla inom biblioteksvärlden har personliga erfarenheter av konfliktsituationer. 
 
Olorunsola har i en undersökning på universitetsbiblioteket i Ilorin koncentrerat sig på interna 
personalkonflikter. Han har genomfört en enkätundersökning och ett antal mindre intervjuer 
bland personalen. Med utgångspunkt i resultaten från undersökningen beskriver han olika or-
saker till konflikter på bibliotek. Förhållandet mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter 
kan vara en källa till konflikt, enligt Olorunsolas undersökning. Undersökningen visar att alla 
de tillfrågade assistenterna tycker att uppdelningen leder till ett kastsystem och till en ojäm-
likhet som, enligt dem, inte kan rättfärdigas av de faktiska arbetsvillkoren. Åtta av elva biblio-
tekarier anser att uppdelningen är nödvändig vad beträffar utbildning och kvalifikationer. 
 
Från intervjuerna kan man utröna att assistentgruppen upplever den hierarkiska uppdelningen 
av personalen som exploaterande och som en orsak till förbittring. Assistenterna hävdar att 
några av dem har nästan lika mycket ansvar som bibliotekarierna men med halva lönen, bara 
för att de inte har tagit en examen. Samtliga bibliotekarier i undersökningen erkände dock den 
viktiga roll som assistenterna utför i biblioteket, och menar att om de inte skulle visa respekt 
för sina assistentkollegor, skulle en allvarlig konflikt vara oundviklig.  
 
Olorunsola hänvisar till Jo Bryson som säger att konflikter kan vara ett sundhetstecken. Hon 
menar att om konfliktsituationer inom en organisation inte uppstår, skulle den stagnera, och 
att konflikter i en biblioteksorganisation kan vara av godo eftersom frågor tas upp som annars 
inte skulle ha kommit upp till ytan.52 
 
Jo Bryson, managementforskare inom biblioteksvärlden, talar i sin bok Effective library and 
information centre management om hur själva företagskulturen påverkar arbetet inom organi-
sationen. Starka kulturer ger en känsla av att vara en del av informationsservicen och huvud-
organisationen, och leder till större engagemang och motivation hos personalen. Det är dock 
ingen garanti för att man lyckas göra ett bra jobb bara för att organisationskulturen är stark, en 
kultur kan vara stark men ändå ohälsosam och dysfunktionell. Detta visar sig i att man snarare 
fokuserar på internpolitik än hur man bäst servar sina klienter.53  
 
Individer och grupper inom en organisation har ofta olika värderingar och intressen. Även om 
allas intressen tas tillvara, upplevs det som att vissa individer, grupper eller avdelningar be-
handlas mer förmånligt än andra. Det är oundvikligt att man tolkar fakta i skenet av den egna 
gruppens intresse och behov och man arbetar därför mot att den egna gruppen ska få en högre 
nivå av erkännande, resursfördelning, makt eller inflytande än andra grupper.54  
 
Ett visst mått av konkurrens kan vara till nytta för organisationer då det för organisationen 
framåt, men risken är att personalen tappar riktningen i sitt arbete eller spenderar för mycket 
tid på att lösa problem istället för att sträva mot organisationens målsättning. Rivalitet mellan 

                                                 
52 Olorunsola 1997, s. 331. 
53 Bryson 1999, s. 128. 
54 Ibid., s. 133. 
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avdelningar och konflikter bör lösas så att kreativiteten inte hämmas.55 Kreativitet föder för-
ändring, vilket i sin tur föder konflikt. Anställda måste övertygas att acceptera förändring och 
vara redo att uppfatta den som en möjlighet snarare än ett hot. De flesta människor är vane-
djur och motsätter sig förändring då de ser det som ett hot mot sin existens. Det krävs god le-
darskapstalang för att skapa en miljö där förändring är accepterat som norm.56  
 
Konflikter mellan grupper kan också skapas när en grupp upplever att de hindras av en annan 
grupp från att nå sina mål. Vid en allvarlig konflikt kommer sammanhållningen inom den 
egna gruppen att öka, medan kommunikationen grupperna emellan kommer att minska. Grup-
pen som förlorar konflikten kommer också att förlora sin sammanhållning. Därför är det vik-
tigt att konflikter löses snabbt och på ett sådant sätt att båda grupper kan känna sig som vinna-
re. Detta kan ske med hjälp av bra förhandling och ett överordnat mål som kan uppnås med 
båda gruppernas samverkan.57  
 
Conflict management for libraries: Strategies for a positive, productive workplace av Jack G. 
Montgomery & Eleanor I. Cook är en konflikthanteringsbok utgiven av American Library As-
sociation. I den har författarna koncentrerat sig på konflikter som kan uppstå på bibliotek. 
Från en undersökning där över 500 personer med biblioteksanknytning svarat på en enkät har 
författarna hämtat olika typer av konfliktteman, och presenterar olika konfliktscenarior och 
möjliga lösningar på dessa. Författarna ger slutligen olika verktyg för att hantera och förebyg-
ga konflikter på bibliotek, främst med utgångspunkt i teorier om emotionell intelligens. Syftet 
är alltså att ge ett redskap för främst bibliotekschefer att hantera arbetsplatskonflikter. 
 
Ett av de scenarier som beskrivs behandlar relationen mellan bibliotekarier och biblioteksassi-
stenter. Scenariot går ut på att en ny avdelningschef frågar biblioteksassistenterna om deras 
åsikter i ett förändringsarbete. Ingen av assistenterna säger något, och när han undrar varför, 
får han till svar att assistenterna vid andra tillfällen blivit tillfrågade av bibliotekarierna angå-
ende deras åsikter i olika ämnen, men att de aldrig fått något tack för sina råd och att man 
ändå inte tagit hänsyn till deras åsikter.58 
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3 Teori 
 
I detta kapitel redovisas de teorier som är utgångspunkten för tolkningen av materialet, och 
som varit till hjälp vid formulerandet av intervjuunderlaget. Först ut är professionsforskningen 
och professionaliseringsstrategier, därefter konfliktteorier och sist gruppsykologi.  

3.1 Professionsforskning och professionaliseringsstrategier  
 
Vi anser det viktigt att vara medveten om professionssträvanden och professionsstrategier då 
man utför en undersökning som berör två skilda yrkesgrupper som delar samma sfär och ar-
betsplats. Genom att belysa olika upplevelser, åsikter och uttalanden med teorier hämtade från 
professionsforskningen skapas en djupare förståelse av de situationer där man tar spjärn mot 
andra för att hävda sin egen profession. Tolkningen av intervjumaterialet med avseende på 
professionsteorier utförs i kapitel 6.1. 
 
Det är i huvudsak inom sociologin man har forskat om professioner och professionalisering. 
En del forskare har fokuserat på att skilja de professionella yrkena från andra yrkesgrupper. 
Detta har man gjort genom att genom att ställa upp ett antal kriterier som ska uppfyllas för att 
ett yrke ska räknas som en profession, vilket var huvudintresset för professionsforskningen 
från 1930-talet till 1970-talet.59 
 
Forskarna A M Carr-Saunders och P A Wilson redovisade i sitt verk The Professions från 
1933 sin genomgång av ett trettiotal yrken, som enligt dem allmänt uppfattades som profes-
sioner. De menade att en profession är ett yrke som är baserat på specialiserat intellektuellt 
studium och som samtidigt har ett hantverksinslag i tillämpandet av den förvärvade kunska-
pen. De hävdade också att en profession bara kan existera om det finns ett sammanhållande 
band, i form av en formell sammanslutning, mellan dem som utövar yrket. Carr-Saunders och 
Wilsons efterföljare har försökt specificera de egenskaper som utmärker den typiska profes-
sionen. Idealtypen är för de flesta läkaryrket, men även advokater, präster och militärer brukar 
räknas in bland dem. Yrkesgrupper som vanligen uppfattas ligga längre ifrån den idealtypiska 
professionen är sjuksköterskor, socialarbetare, lärare och bibliotekarier.60  
 
Från 70-talet och framåt har man varit mer intresserad av professionaliseringsprocessen, det 
vill säga vilka strategier som yrkesgrupper använder för att uppnå en samhällelig status som 
professionella yrkesgrupper. Yrkesgrupperna strävar efter att uppnå monopol för sin verk-
samhet och använder sig då av strategier för stängning, ett begrepp som kommer från sociolo-
gen Max Weber. Detta avser hur medlemmarna tas upp i yrkesgruppen, hur yrkeskunskapen 
skyddas, hur tillgång till utbildningen styrs och hur andra konkurrerande yrkesgrupper stängs 
ute från yrket. Att studera både yrkesgruppers strategier för att upprätthålla sin dominans och 
andra gruppers strategier att göra motstånd mot denna dominans är en uppgift för modernare 
professionsforskning.61  
 
Den så kallade nyweberianska professionaliseringsforskningen har betonat utbildnings- och 
yrkesmässiga gruppintressen samt själva professionaliseringsprocessen. Frank Parkin tilläm-
pade i boken Marxism and class theory från 1979 den weberianska idén om social stängning. 
Parkin använder begreppen ”exclusion” och ”usurpation” för att tydliggöra olika delar av 
stängningsprocessen ytterligare. Exclusion, att utestänga andra, gör man till exempel genom 
att ta kontroll över utbildning och legitimation. Läkare har använt sig av denna strategi för att 
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61 Sundin 2003, s. 47f. 
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markera sitt eget revir och därmed utestänga andra. Dessa utestängda grupper kan å sin sida 
använda sig av en usurpationsstrategi, det vill säga att försöka tränga in i det område som av-
gränsats och ta det i besittning för egen del.62  
 
Enligt Andrew Abbott förs en professions anspråk fram på tre arenor: den formella juridiska 
arenan, arbetsplatsen, och den offentliga arenan.63 Olof Sundin, som i sin doktorsavhandling 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter: En studie av sjuksköterskors relation till fackin-
formation vid arbetsplatsen hänvisar till Abbott, nämner hur professionen kan påverka bilden 
av densamma på den offentliga arenan genom att driva frågor i media. På den formella juri-
diska arenan driver professionen legitimeringsfrågor kring yrke, utbildning och kunskap ge-
nom att till exempel påverka lagstiftningen. På arbetsplatsarenan driver yrkesutövarna frågan 
om den faktiska kontrollen över arbetet i den vardagliga interaktionen med medlemmar från 
andra yrkesgrupper på arbetsplatsen.  
 
Ett viktigt begrepp hos Abbott är jurisdiktion. Jurisdiktion är det kunskapsområde eller revir 
som kontrolleras av en profession och som beror på det arbete som professionen utför.64 På 
den offentliga och formella juridiska arenan är gränsen för professionens jurisdiktion vanligt-
vis tydlig, medan den på arbetsplatserna är mer flytande.65 Jurisdiktionen förändras också i 
takt med yttre förändringar och i interaktionen mellan olika professioner.66 Abbott säger också 
att det kan ske en kunskapsöverföring från en profession till andra på en arbetsplats, särskilt 
vid arbetsplatser med stor arbetsbörda. De intilliggande yrkena, som inte har någon formell 
utbildning, lär sig ändå hantverket genom att arbeta nära gruppen med formell utbildning. 
Trots att gruppen saknar den teoretiska utbildning som berättigar till medlemskap i professio-
nen, kan enskilda individer ur den underordnade gruppen ändå överträffa de sämsta ur den 
överordnade gruppen.67 
 
Medlemmar i olika yrkesgrupper verkar oftast i organisationer tillsammans med andra profes-
sioners medlemmar där de jurisdiktionella anspråken görs i förhållande till dessa. Här sker 
ständiga förhandlingar mellan professionerna om vem som får göra vad och på vilket sätt. Det 
är alltså skillnad mellan den offentliga bilden och lagstiftningen kring yrket och det som sker 
på arbetsplatsen. På den offentliga arenan lyfts ofta professionens abstrakta kunskap och for-
mella utbildning fram, men professionens teoretiska utbildning behöver inte enbart vara direkt 
relevant för praktiken utan tjänar också ett legitimerande syfte. Strävan efter jurisdiktion in-
nebär att yrkesgrupperna strävar efter självbestämmande och kontroll över sitt arbete och 
denna strävan alltid görs i relation till andra, konkurrerande grupper.68  
 
För att få en överblick över de olika professionaliseringsstrategierna som används i tolkningen 
av materialet, beskriver vi dem kort nedan.  Definitionerna har vi hämtat från den brittiska so-
ciologen Anne Witz, författare till boken Professions and patriarchy.  
 
Utestängningsstrategi - Exclusionary strategy: Utestängning har som målsättning att få 
kontroll över angelägenheter inom yrkesgruppen för att trygga, upprätthålla eller förstärka 
tillgång till de resurser och möjligheter yrkesgruppen besitter. Denna strategi syftar till att 
skapa ett monopol över kunskaper och färdigheter. 
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68 Sundin 2003, s. 50. 
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Inbegripande strategi - Inclusionary strategy: En inbegripande strategi beskriver gensvaret 
från underordnade social- eller yrkesgrupper, som försöker bli inkluderade i det område de 
utestängts från.  
 
Avgränsande strategi - Demarcationary strategy: En avgränsande strategi syftar till ska-
pandet och kontrollerandet av gränser mellan yrken. Som exempel kan ges läkare som inte 
bara har ett yrkesmässigt monopol, men som också står i en dominant position till besläktade 
och näraliggande yrken inom den medicinska världen. 
 
Dubbel stängning - Dual closure: Dubbel stängning är ett begrepp som visar på en strävan 
att dels nå en högre status genom inträngning, där man jämför sin yrkesgrupp med andra yr-
kesgrupper i fråga om arbetsvillkor och lön och driver dessa frågor gentemot arbetsgivaren, 
och dels att stänga ute yrken med lägre status från reviret, genom krav på speciell utbildning 
eller legitimering.  
 
Inträngande strategi - Usurpationary strategy: En inträngande strategi beskriver ett mobi-
liserande av en underordnad grupp med syfte att inta ett område som en grupp med högre sta-
tus besitter för att få tillgång till dennas förmåner och tillgångar.69 
 
Man kan också tala om ett förvetenskapligande av yrken, snarare än att tala om professioner, 
vilket Staffan Selander, numera professor i didaktik och pedagogik vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, föredrar att göra då han anser att professionsbegreppet hör till en tidigare period i 
de industrialiserade ländernas historia.  
 
Tendensen att yrken förvetenskapligas visar sig genom att allt fler utbildningar förläggs till 
högskolenivå och att högskoleutbildningarna ska vila på vetenskaplig grund. Detta betyder att 
allt fler yrken successivt får en systematisk såväl som abstrakt kunskapsbas, och att de strävar 
efter att själva producera den kunskap som rör deras yrkesutövning.70  
 
Utbildning kan också ses som en facklig kärnfråga då det i de fackliga strävandena hos en yr-
kesgrupp finns ett element som innebär att definiera och slå vakt om det egna arbetsområdet, 
med andra ord; att skapa och hävda ett revir. Yrkesbevakning och professionalisering är nära 
sammanlänkade. Professionaliseringen är alltid positiv för den enskilda yrkesgruppen. Det 
finns därför starka drivkrafter mot ökad professionalisering lika väl som skilda professioner 
slår vakt om uppnådda positioner.71  

3.2 Konfliktteori  
 
Själva ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder tvist, motsättning, eller 
sammanstötning. En konflikt uppstår "...vid en sammanstötning, en kollision eller annan oför-
enlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig 
stil.”72  
 
Då vi upplevt att det är kan förekomma konflikter mellan yrkesgrupperna bibliotekarier och 
biblioteksassistenter, presenterar vi här teorier som vi tror är särskilt viktiga för att förstå kon-
fliktorsaker mellan olika yrkesgrupper på en arbetsplats. Arne Maltén, som är universitetslek-
tor i pedagogik och utgår från ett socialpsykologiskt och pedagogiskt perspektiv, har en väl 
utbyggd teoretisk ram som omfattar flera olika typer av konflikter, som kan förekomma på en 
 
                                                 
69 Witz 1992, s. 44ff. 
70 Selander 1989, s. 111ff. 
71 Westerlund 1986, s. 12f. 
72 Maltén 1998, s. 145. 
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arbetsplats. Vi kommer sedan att använda oss av dessa i kapitel 6.2 där vi diskuterar vilka av 
dessa konflikttyper vi tycker oss se i intervjumaterialet.   
 
Konflikter finns på tre olika huvudnivåer:  
 
1. Individnivå – Inom individen – Intrapersonellt  
2. Gruppnivå – Mellan individer – Interpersonellt  
3. Organisationsnivå – Mellan idé och verklighet – System, struktur, lojalitet 
 
Konflikter på individnivå handlar om oförenligheter inom en och samma individ. Det kan gäl-
la förväntningar som kan vara givna av andra, men också förväntningar man har på sig själv, 
förväntningar på yrkesrollen eller privatpersonen. Om man ställs inför en situation där två 
motsatta förväntningar uppstår, hamnar man i en konflikt med sig själv i sina olika roller.  
 
Konflikter på gruppnivå handlar om oförenligheter mellan människor och bottnar ofta i makt-
frågan, vem som bestämmer. Dessa konflikter kallas för pseudo-konflikter eller kommunika-
tionskonflikter. I pseudokonflikter ligger missförstånd till grund för konflikten och dessa 
missförstånd kan bero på en mängd olika saker, men grunden ligger i kommunikationspro-
blem, att man inte förstår varandras uttryckssätt. Det kan gälla allt från oklarheter i beskriv-
ningen av mål och medel och bristfällig information, till dålig verbal förmåga och tvetydigt 
kroppsspråk.  
 
Orsaken till konflikter på gruppnivå kan handla om sakfrågor, roller, intressen, värde och vär-
deringar samt strategier. 
 
I en sakkonflikt kan man vara oenig om många olika saker, till exempel hur olika resonemang 
och fakta ska värderas, exakt vad som är problemet i den specifika frågan, hur man ska lägga 
upp arbetet och vilka spelregler som ska gälla. Rollkonflikter kan gälla bristande överens-
stämmelse mellan faktiskt och förväntat beteende, identiteter, solidaritet och lojalitet som 
ställs mot varandra, vem som ska göra vad och oklara revirgränser.  
 
Intressekonflikter inträffar bland annat när intressen, behov, förväntningar och krav drar åt 
olika håll, eller när enskilda eller grupper ensidigt ser till sina egna intressen.  
 
Värde- och värderingskonflikter utgör den kanske mest svårhanterliga interpersonella kon-
flikttypen, eftersom kompromisslösningar sällan kan accepteras. Denna typ av konflikter kan 
gälla etiska och moraliska dilemman, eller dåligt genomdiskuterade och definierade mål, eller 
olika grundinställningar hos skilda generationer.  
 
Strategikonflikter kan gälla valet av vägar eller medel i aktuellt målarbete, eller olika krav på 
hastigheten i ett förändringsarbete, eller divergerande syn på innehåll och uppläggning av en 
fortbildning av personalen.  
  
På den tredje nivån, som benämns organisationsnivå, föranleds konflikter av att samhällets el-
ler organisationens idéer och mål inte uppfattas stå i överensstämmelse med verkligheten. Det 
föreligger alltså en oförenlighet mellan idé och verklighet. Man kan tala om system- och 
strukturkonflikter, samt om lojalitetskonflikter.  
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Systemkonflikter kan bestå i att man i en process går från regelstyrning till målstyrning. Detta 
innebär att reglerna som tidigare strukturerat en arbetsplats och de olika anställdas uppgifter 
byts ut mot mål för organisationen som ska lösas av de anställda. Detta kan innebära svårighe-
ter för personal som är vana vid att följa direktiv ovanifrån. En process där arbetsgruppen 
själva är tvungna att ta fram visioner och mål kan göra att man hamnar i många konfliktsitua-
tioner.73 
 
Strukturkonflikter handlar om när de regler och rutiner som organisationen har upplevs av de 
anställda som ett hinder för en smidig och förnuftig lösning av arbetsuppgifterna.   
 
Vid lojalitetskonflikter upplever man en oförenlighet mellan krav från olika håll. Dels har 
man krav från sin arbetsgivare att man gör sitt jobb på ett visst sätt och samtidigt kan dessa 
krav upplevas som orimliga i relation till de lojaliteter man känner mot exempelvis arbets-
gruppen eller de kunder man ska ge service eller egna inre värderingar.  
 
Det är viktigt att försöka skilja på person och sak i de diskussioner som kan uppstå med kolle-
ger och ledning och avnämare. Det innebär att man kan slåss i sak, men att trots detta kunna 
umgås som vänner. Konflikter får heller aldrig vara ett mål i sig.74  
 
Då man försöker hitta orsaken till en konflikt på en arbetsplats, söker man gärna ett enkelt 
svar på det som händer. Detta innebär att man ofta pekar ut en enskild individ som källan till 
problemet. Detta kallas för att söka en syndabock.75 Ett monotont arbete som känns menings-
löst kan bidra till känslor av maktlöshet eller främlingskap och stora arbetsplatser kan bidra 
till en känsla av anonymitet och att kommunikationen blir dålig. Detta skapar otrygghet, vilket 
i sin tur utgör en grogrund för syndabockstänkande.76 Människor som avviker från gruppen 
löper större risk att stämplas som syndabockar. Avvikelsen kan ligga i att man antingen har 
mycket makt eller lite makt, eller i styrka eller svaghet. Sanningssägare görs också ofta till 
syndabockar, särskilt om de levererar träffsäkra och hänsynslösa åsikter.77 
 
Det kan också finnas en mobbningsproblematik i en konfliktsituation. Malténs definition av 
mobbning lyder: "Mobbning föreligger när en individ (eller flera individer) gång på gång och 
över tid utsätts för kränkande behandling från andra individer som samverkar kring hand-
lingen."78 Mobbning är när en grupp utövar ett konformistiskt tryck på en gruppmedlem som 
inte rättar in sig i ledet. Man mobbar när man känner sig ängslig eller tycker sig ha misslyck-
ats, när man behöver en säkerhetsventil eller syndabock med vars hjälp självföraktet eller ag-
gressionen får en måltavla utanför en själv eller när man känner att gruppgemenskapen är ho-
tad.79  
 
Ett kännetecken hos den som blir mobbad, hackkycklingen, är att den nedvärderar sig själv, 
har dåligt självförtroende och bristfällig identitetsuppfattning. Mobbaren har också dåligt 
självförtroende och är rädd, men låter oron kanaliseras utåt på ett aggressivt sätt. Andra på-
verkas av grupptrycket, och följer med i mobbningen utan att riktigt veta hur och varför. Or-
saker till mobbning på arbetsplatser kan återfinnas i arbetsorganisationen och detta är särskilt 
påtagligt i organisationer som är hierarkiskt uppbyggda. Befattningsbeskrivningar är ibland 
nödvändigt, men kan också bidra till låsta positioner och kan förorsaka mobbning av dem som 
går utanför de uppställda ramarna.80  
                                                 
73 Maltén 1998, s. 157ff. 
74 Ibid., s. 162. 
75 Ibid., s. 175. 
76 Ibid., s. 171. 
77 Lennéer Axelson & Thylefors, s. 171. 
78 Maltén 1998, s. 163. 
79 Ibid., s. 163ff. 
80 Ibid., s. 167ff. 
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Dessa konfliktteorier ger en ram för att förstå var en konflikt har sitt ursprung. Maltén visar på 
olika tillämpningar för att hantera och komma tillrätta med konflikter, och menar att det är 
viktigt att man inte bör blanda samman fall där man tror att problemsituationen orsakas av en 
viss/vissa personer med fall där konfliktorsaken egentligen grundar sig i system- och struktur-
fel inom organisationen. I sådana lägen bör man försöka analysera olika tolkningsalternativ 
och dessas för- och nackdelar, och även erkänna och därmed synliggöra konflikten så att den 
kan göras begriplig. Det är också viktigt att lotsa fram diskussionen till konstruktiva ställ-
ningstaganden så att konflikten inte blir destruktiv.  

3.3 Gruppsykologi  
 
För att ytterligare kunna klargöra relationen mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter har 
vi sett det nödvändigt att även använda oss av teori inom gruppsykologi med fokus på arbets-
grupper. I detta avsnitt utgår vi främst från boken Arbetsgruppens psykologi av Barbro Len-
néer Axelson, psykolog och universitetslektor, och Ingela Thylefors, psykolog och docent. 
Båda författarna arbetar vid Göteborgs universitet.  
 
”Roll” lär härröra från latinets ”rotula” som var den rulle som skådespelare lärde sig sina re-
pliker utifrån. Den definition av "roll" vi använder oss av är den som sociologen Aubert har 
definierat som lyder: ”Roller är summan av de normer och förväntningar som hänför sig till 
en viss uppgift eller position”.81 
 
De förväntningar man har på en roll kan vara av olika slag: de förväntningar som individen 
har på sig själv, de förväntningar som andra personer (eller organisationen) har på individen, 
den uppfattning som individen har om andras förväntningar, och de förväntningar som indivi-
den har på andra.82 
 
Rollupplösning och rollkollision kan bidra till konflikt på arbetsplatsen. Om gränserna i en 
organisation blir mer och mer flytande finns det utrymme för att man trampar in på varandras 
traditionella revir. Rollupplösning är ett sätt att undvika de laddade frågorna om status, hie-
rarki och lönesättning i täta arbetsgrupper vilket innebär att alla i princip delar alla arbetsupp-
gifter oberoende av grundyrke. Denna rollupplösning legitimeras med etiketter som demokrati 
och helhetssyn. Lennéer Axelson & Thylefors menar att man genom att gå in i generalistroller 
förlorar en av finesserna med team och grupper sammansatta av olika kompetenser.  
 
Frågan om gränsöverskridandet dyker då och då upp i tvärprofessionella team. Det handlar 
om i vilken utsträckning andra yrkesgrupper ska få utföra uppgifter som tidigare varit förbe-
hållna en viss profession. Rollupplösningen leder ofta till konflikter, samarbetsproblem och 
maktkamper då allt fler inom organisationen får allt vidare uppgifter och rollerna upplöses. 
Detta fenomen benämns rollkollisioner, och dessa kollisioner uppstår då en organisation blir 
plattare. De förvärras om man misstror varandras kompetens, vare sig det är befogat eller inte. 
När det dessutom finns stora löneskillnader yrkesgrupperna emellan, trots att man till viss del 
gör samma arbete, är det risk för att kollisionerna blir ännu tydligare, då man ofta jämför sina 
 

                                                 
81 Lennéer Axelson & Thylefors 2005, s. 83. 
82 Ibid. 



 27

investeringar och belöningar på jobbet med andras. Angående detta fenomen hänvisar Lenné-
er Axelson & Thylefors till Homans teorier om distributiv orättvisa och till Siegrists ansträng-
nings-belöningsmodell. Med dessa uttryck menas att man jämför sina investeringar och belö-
ningar med andras, och att proportionen mellan ansträngning och belöning bör väga jämnt för 
att det inte ska uppstå ohälsa. Ett visst mått av ansträngning bör belönas med något som man 
anser väga lika tungt som den ansträngning man gjort.83 
 
Olika formella roller som skapar skillnad i status och makt mellan gruppens medlemmar gör 
att det är svårare att kommunicera. För att komma åt detta bör man kommunicera med tydlig-
het och lyhördhet. När parterna bemöter varandra med respekt förhindras olika slags tanke- 
och känsloblockeringar. Att ha en arbetsplats där tystnad råder inte är bra, och det betyder ofta 
att kompetens blir outnyttjad. Människor mår väl av att säga sitt, även om det inte blir någon 
förändring. Det är viktigt att chefen har en tillåtande attityd till att personalen uttrycker sina 
åsikter.84  
 
Dominans är ett sätt för en individ eller subgrupp att markera sin status i gruppen. Reell status 
har sin grund i att en individ eller grupp har en viktig roll för gruppens överlevnad. Det som 
blir problematiskt är när någon försöker inta en mer dominerande roll än det finns täckning 
för. Detta kan ske på olika sätt, bland annat att man tar patent på kommunikationsutrymme, 
uppvisar en besserwissermentalitet, sätter sig på andra för att markera sin position.85  
 
Med dessa teorier som grund anser vi att vi har goda möjligheter att analysera det empiriska 
material som samlats in. Genom att använda teorier med olika perspektiv hoppas vi att meka-
nismerna i samspelet mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter ska klargöras. 

                                                 
83 Ibid., s. 89f. 
84 Ibid., s. 139ff. 
85 Ibid., s. 161. 
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4 Metod  
 
 I detta kapitel redogörs för den metod vi använt i vår undersökning.  

4.1 Urval, avgränsningar och tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med chefer, bibliotekarier och biblioteksassistenter 
för att få svar på våra frågeställningar. Genom att fokusera på mer än en av yrkesgrupperna 
erhålls ett mer varierat urval av tankar och upplevelser, något som är önskvärt vid kvalitativa 
studier.86 Vi ansåg det som värdefullt att även ta del av bibliotekschefernas perspektiv, efter-
som de har ett ansvar för verksamheten och personalen, är arbetsledare och har ett ovanifrån-
perspektiv. Värt att reflektera över är att bibliotekscheferna ofta själva har en bakgrund som 
bibliotekarier. Detta kan göra att cheferna har en syn som ligger närmare bibliotekariers än 
biblioteksassistenters. Vi har avstått ifrån att intervjua övrig personal på bibliotek och kon-
centrerat oss på de yrkesgrupper som är direkt delaktiga i den företeelse vi studerar. I och med 
denna avgränsning har vi genomgående valt ordet "respondenter" för att beteckna de personer 
vi intervjuat, då vi anser att alla, även cheferna, är delaktiga i den företeelse vi studerar. "In-
formanter" betecknar personer som förvisso har något att säga om företeelsen, men själva står 
utanför situationen.87    

Valet av kvalitativa intervjuer som metod föll sig naturligt då dessa är den mest lämpade for-
men för kunskapsinhämtning när man vill försöka förstå människors sätt att resonera eller re-
agera.88 I en kvalitativ intervju får man del av självupplevda berättelser från dem som är di-
rekt berörda av frågan. Den intervjuform vi använt oss av kan man kalla riktad öppen intervju. 
Det är ett mellanting mellan den helt öppna intervjun - där man ställer öppna frågor som in-
formanten får tolka fritt - och den strukturerade intervjun, där intervjuaren fungerar som ett 
”levande frågeformulär” där informanten ska välja mellan fasta svarsalternativ.89 Med en allt-
för strukturerad intervjuform skulle vi riskera att intressanta resonemang förbisågs och vi val-
de därför att utgå från en frågemall men hade möjligheten att ställa följdfrågor med utgångs-
punkt från respondentens svar. Detta gav intervjun både stadga och flexibilitet.  

Vi ser det inte som att respondenterna nödvändigtvis ger oss en objektiv eller "sann" bild av 
verkligheten, och det är inte heller det vi är ute efter, utan de subjektiva upplevelserna. I en 
kvalitativ intervju får man fram personers upplevda verklighet. De ger så att säga sin bild av 
verkligheten. För att värdera de olika bildernas giltighet, eller validitet, behöver man pröva 
dem mot olika teorier. De teorier vi valt för detta ändamål har redovisats i kapitel 3. Då upp-
fattningarna prövas mot ett teoretiskt ramverk bidrar detta till att undersökningen kan uppvisa 
en giltighet utöver det enskilda sammanhanget. 

I vår förberedelse inför intervjuer och sammanställning av frågeformulär läste vi in oss på 
professionsteori, konfliktteori och gruppsykologi. Dessutom läste vi debattinlägg som rörde 
bibliotekarier och biblioteksassistenters yrkesroller och relation. Detta, tillsammans med våra 
egna erfarenheter, gav oss den nödvändiga förförståelsen och hjälpte oss att formulera de frå-
gor som var relevanta för att belysa vårt syfte. Teorierna ligger också till grund för analysen 
av intervjuerna, vilken redovisas i kapitel 6. 

                                                 
86 Trost 2005, s. 117. 
87 Holme & Solvang 1997, s. 104. 
88 Trost 2005, s. 14. 
89 Lantz 2007, s. 31ff. 
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För vår studie ville vi ha bibliotek där det fanns minst en chef samt flera anställda ur yrkeska-
tegorierna bibliotekarie och biblioteksassistent. Vi gjorde en bedömning att vi på huvudbiblio-
tek skulle kunna få fram flesta möjliga upplevelser av yrkesgruppernas relation och har där-
med valt att utesluta små bibliotek och filialer ur vår studie.  

Fem bibliotek valdes ut. Ett av biblioteken fick utgå ur undersökningen då chefsposten under 
undersökningsperioden var vakant.  På grund av konfidentialitetsskäl har vi avstått från att re-
dovisa var biblioteken är geografiskt belägna.   

På kvarvarande bibliotek har vi intervjuat bibliotekschefen, en bibliotekarie och en biblioteks-
assistent. Detta ger fyra personer ur varje yrkeskategori, tolv personer totalt. Vi ansåg att det 
är ett rimligt antal, fler bibliotek skulle enligt vår uppfattning inte bidra med någon nämnvärd 
fördjupning av ämnet. Då vi riktat in oss på en kvalitativ studie är storleken på materialet i sig 
inte särskilt intressant, utan snarare det som kommer ut av materialet och vår förmåga att göra 
detta överskådligt. Få intervjuer att föredra på grund av det mindre materialets överskådlighet 
och hanterbarhet.90  

Vid undersökningen har det varit viktigt för oss att följa vissa etiska riktlinjer. I boken Den 
kvalitativa forskningsintervjun diskuterar Steinar Kvale tre etiska riktlinjer för forskning om 
människor: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke be-
tyder att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, hur 
undersökningen är upplagd i stort, och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade 
med deltagande i forskningsprojektet. Av dessa har vi följt de två första då vi anser att risker 
och fördelar är svåra att förutse.91    

Konfidentialitet i forskning innebär att privata data som kan identifiera undersökningsperso-
nerna inte kommer att redovisas. Att skydda informanternas privatliv genom att förändra 
namn och identifierande drag är ett viktigt inslag i intervjuer.92 Innan intervjuerna började 
gjorde vi därför klart för respondenterna att vi skulle anonymisera deras svar, och att vi inte 
på något sätt skulle avslöja vilka bibliotek vi hade valt att undersöka, eller ens i vilken del av 
landet biblioteket låg. Konfidentialiteten är mycket viktig av två skäl. Dels tillhör det de 
forskningsetiska riktlinjerna att intervjudeltagarnas svar ska anonymiseras. Dels ville vi för-
säkra våra respondenter om att de kunde vara helt ärliga och inte känna att de måste censurera 
sig själva av rädsla för att något de berättar i intervjun skulle kunna kopplas till just honom 
eller henne, något vi försökt lägga oss vinn om i resultatredovisningen. Av konfidentialitetss-
käl har vi därför i redovisningen valt att inte fingera namn, utan låta uttalanden stå för sig 
själva och bara hänvisa till vilken yrkesgrupp uttalandet kommer från. 

Undersökningen genomfördes i följande steg:  

Vi skapade intervjumallar genom att med utgångspunkt från frågeställningarna och teoribild-
ningarna ställa upp ett antal olika huvudteman vi ville ställa frågor kring. Vi formulerade se-
dan två intervjuunderlag; ett underlag riktat till cheferna, ett annat till bibliotekarierna och 
biblioteksassistenterna.  

Därefter skickade vi både ett e-brev och ett vanligt brev till bibliotekscheferna på de utvalda 
biblioteken och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi bad dem även 
att välja ut en assistent och en bibliotekarie ur personalen som kunde vara lämpliga att inter-
vjua. Dessa skulle vara personer med en längre erfarenhet av att arbeta på bibliotek och ha en  
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vilja att delta i undersökningen. Vi ansåg att det var av vikt att tala med personal med lång er-
farenhet för att uppnå syftet med undersökningen. Vi delgav alltså cheferna våra önskemål 
och lät sedan dessa styra urvalet av intervjupersoner. Detta tillvägagångssätt kallas att använ-
da sig av en så kallad "gate-keeper". Trost menar att risken med att använda sig av sådana här 
"gate-keepers", är att de i sin hjälpsamhet styr urvalet genom att välja personer som är ”intres-
santa”, ”har åsikter”, eller ”är kunniga”.93 En annan risk kan vara att chefen väljer personer 
som bekräftar dennes bild av verkligheten. Men vi tror dock, och inte minst i ljuset av de 
genomförda intervjuerna, att cheferna valde personer som de såg som erfarna och kommuni-
kativa, vilket passade våra syften väl.  

Samtliga intervjuer gjordes på respondenternas arbetsplats. Detta gjorde vi för att säkerställa 
att respondenten befann sig i en trygg och känd miljö. Om intervjun sker under förtroendeful-
la former, som den skall, så blir praktiskt taget inget ämne alltför känsligt.94 Därför genom-
fördes intervjuerna på en plats där vi kunde sitta ostörda så att det inte kunde föreligga någon 
fara för social styrning från andra anställda.95 Med social styrning menas att man hämmas av 
att det sitter andra personer i rummet som hör vad man säger, och av den anledningen inte 
känner sig fri att uttrycka sina åsikter. Resultatet av detta kan bli att man väljer att hålla med 
gruppen, eller att vara tyst för att slippa bli ifrågasatt. I våra intervjuer ställer vi frågor om 
konflikter mellan yrkesgrupperna, vilket är ett känsligt tema.   

Vi valde att spela in intervjuerna på band för att sedan kunna skriva ut dem på papper. Förde-
len med att spela in är att man kan gå tillbaka och lyssna på tonfall och även tydligare minnas 
intervjusituationen och vad som faktiskt sades under intervjun. Att få höra intervjun en gång 
till under tiden den skrivs ner på papper kan göra att man upptäcker nyanser och uttalanden 
man kanske missat tidigare. Om man bara är ute efter enkla svar på ett mindre antal frågor 
kan det tyckas vara onödigt att spela in svaren, men om man är ute efter intervjudeltagarnas 
egna ord och söker efter motsättningar, hänvisningar och de personliga tolkningarna så är det 
en fördel att ha tillgång till de hela berättelserna i analysen.96  

För att ha en back-up om tekniken skulle krångla, förde en av oss anteckningar under pågåen-
de intervju. En nackdel som finns med att spela in intervjuerna är att respondenten kan känna 
sig obekväm med att bli inspelad. Innan intervjun började frågade vi alla våra respondenter 
om det var OK att vi spelade in, och det var det i samtliga fall. En annan nackdel är att man 
vid en ljudinspelning inte får med sig ansiktsuttryck och kroppsspråk.97 Emellertid anser vi att 
det kan kännas lite väl krystat och påkostat med en videoinspelning och att en videokamera 
snarare skulle hämma talförheten än gynna den.    

Under intervjuns gång försökte vi vara flexibla och spinna vidare på teman som respondenten 
kommit in på även om vi i vår intervjumanual hade för avsikt att ta upp det temat senare i in-
tervjun. Detta för att inte avbryta en tankegång hos vår respondent.98 Vi valde också att göra 
intervjuerna gemensamt, förutom en gång då en av oss fick förhinder. Det var hela tiden tillå-
tet för den som antecknade att ”lägga sig i” intervjun och att ställa följdfrågor. Vi turades om 
att vara intervjuledare; vem som hade huvudansvaret för frågorna bestämde vi innan inter-
vjuns början så att det inte skulle uppstå någon förvirring hos vare sig oss eller respondenten 
om vem som ledde samtalet.  

                                                 
93 Trost 2005, s. 119. 
94 Ibid., s. 107. 
95 Ibid., s. 46. 
96 Thomsson 2002, s. 90. 
97 Trost 2005, s. 54. 
98 Ibid., s. 66. 
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Med hjälp av teoribildningar hämtade från gruppsykologi, konfliktforskning och professions-
forskning kommer vi sedan att analysera det insamlade materialet. Att använda sig av olika 
teoretiska synvinklar kommer att bidra till en djupare förståelse av problemet. Intervjuerna re-
dovisar vi i kapitlet som följer och analysen av dessa kommer i kapitel 6.  
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5 Resultat  
 
Här nedan presenteras intervjumaterialet som är uppdelat i teman, som är åtta till antalet. Des-
sa teman är: Samarbete och arbetsuppgifter över gränserna; Trivsel och stämning; Bilden av 
assistenter; Bilden av bibliotekarier; Lön och status; Konflikter, Utbildning för assistenter och 
Framtiden. 

För att behålla konfidentialiteten för respondenterna redovisar vi resultaten utan att kategori-
sera vare sig bibliotek eller personer med några beteckningar.  

Varje yrkesgrupp redovisas för sig, under varje enskilt tema. Först redovisas cheferna, sedan 
bibliotekarierna, och sist redovisas biblioteksassistenternas tankar inom respektive tema. Det-
ta ska inte läsas som en rangordning av yrkesgruppernas betydelse, eller att en kategoris åsik-
ter är mer värda än någon annans.  

De citat som förekommer i texten har gjorts om till skriftspråk för att de ska ha större läsbar-
het. Målet har varit att göra detta utan att förvanska innehållet i citaten.  

5.1 Samarbete och arbetsuppgifter över gränserna   
 
Under detta tema finns respondenternas uttalanden om hur arbetet och samarbetet fungerar på 
sina respektive arbetsplatser samlade, samt när och om bibliotekarier och biblioteksassistenter 
utför arbete över de traditionella yrkesgränserna, och hur de tycker att det fungerar. En del av 
de ämnen som framkommer under denna rubrik tangerar konflikttemat, och dessa kommer att 
behandlas mer utförligt i kapitel 5.6.  

5.1.1 Cheferna  
 
När vi ställer huruvida man utför arbetsuppgifter över de traditionella yrkesgränserna, är ar-
betsuppgiften bokuppsättning något som ofta kommer upp. Här berättar cheferna hur de löser 
bokuppsättningen på sina respektive bibliotek. Det visade sig att man löst detta på olika sätt i 
förhållande till yrkesrollerna. På ett av biblioteken är det främst assistenter som sätter upp 
böcker, och det finns en överenskommelse att alla ska göra det vid behov, men bibliotekarier-
na sätter upp under sin yttre tjänst i mån av tid.  

På ett annat bibliotek har bibliotekarierna fått bokuppsättningen schemalagd och sätter, något 
motvilligt, upp böcker. De tycker att de kan göra större nytta genom att göra något annat, sä-
ger chefen där. Traditionellt har finstädning och gallring på de avdelningar man har ansvar för 
alltid legat på bibliotekarierna. På grund av bristande tid och i många fall också bristande in-
tresse, så sköts det inte speciellt bra, berättar chefen på detta bibliotek. ”Det här har varit ett 
ämne som stötts och blötts i oändlighet”, säger hon.  

På ett annat bibliotek har man löst det så att ett av arbetslagen ska sköta bokuppsättningen, 
men det fungerar inte särskilt bra på vuxenavdelningen. På barnavdelningen däremot, sköts 
den av både assistenter och bibliotekarier tillsammans, utan diskussion. På vuxensidan är det 
lite mer luddigt, det blir av när man kommer på det, säger chefen på detta bibliotek.  

En chef ger uttryck för att det skulle vara bra med särskilda bokuppsättare.  

När det gäller arbetet i yttre tjänst, i receptionen och i informationsdisken, har biblioteken löst 
bemanningen lite olika. På ett av biblioteken har man separat informationsdisk och lånedisk, 
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och det vill chefen på sikt ändra på. På ett av planen finns flera olika diskar, och de bör integ-
reras på något sätt, anser hon. Hon tror absolut på gemensam disk, hon har goda erfarenheter 
av det från andra bibliotek hon arbetat på. Men, om man ska hårddra det, så är den springande 
punkten när det gäller en gemensam disk, att assistenterna inte ska känna sig kontrollerade av 
bibliotekarierna, och att bibliotekarierna tänker "’jaha, ska vi nu låna ut böcker och göra assi-
stentjobb, är det därför vi har skaffat oss studieskulder och utbildning’, och det är frågor vi 
måste lösa”. Det gäller för bibliotekarien att ha lite fingertoppskänsla, menar hon. Det beror 
ofta på hur man säger det, inte vad man säger. Innan chefen började på biblioteket hade man 
på försök en informationsdisk som assistenterna bemannade, men vid utvärderingen föll det 
inte riktigt väl ut. Man kom fram till att några assistenter inte riktigt hade klarat av det. De 
trodde att frågan var besvarad när den inte var det och hade inte lämnat frågan vidare. Hon 
menar att det handlar om att assistenterna ska känna var deras gräns går och var deras förmå-
ga slutar, så att de vet när de måste lämna frågan vidare till någon som kan lite mer. ”Det är 
ingen som kräver att de ska kunna det som bibliotekarierna ska kunna, absolut inte”, betonar 
hon.   

Även ett annat av biblioteken har separat lånedisk och informationsdisk, även om avståndet 
mellan diskarna inte är så stort. Ibland kan det uppstå dilemman, berättar chefen där. Bibliote-
karierna är mer rörliga i biblioteket, medan assistenterna oftast finns vid lånedisken, så oftast 
är det assistenterna som möter låntagarna när de kommer. Eftersom låntagarna inte kan se 
skillnad på assistenter och bibliotekarier, så ställer de sina frågor i lånedisken. Problemet, me-
nar chefen, är att det finns de assistenter som är pigga på att göra informationssökningar på 
egen hand men som inte riktigt har kompetensen, och lämnar ibland svar som inte är riktigt 
rättvisande. Eller så påbörjar de en sökning som visar sig mer avancerad än de trott från bör-
jan, och tvingas avbryta och skicka över låntagaren till informationsdisken. Sedan förväntar 
sig assistenterna att bibliotekarierna rycker in och hjälper till i lånedisken när det behövs.    

En del tycker det är helt naturligt, man jobbar som ett lag helt enkelt, man rycker in där, och 
andra gör det inte, utan sitter still på sin stol i informationen och låter assistenten klara sig. 
Och det finns ingen policy till det här, men i och med att man jobbar mycket med samma per-
son hela tiden så vet man ju ungefär hur det fungerar, så den som jobbar med en bibliotekarie 
som säger att ”jag rör inte lånedisken” förväntar sig inget annat.    

En chef berättar att de har haft svårigheter med att få bemanningen i receptionen att fungera. 
På detta bibliotek har man både utlånings- och återlämningsautomater, men eftersom de inte 
kan hantera cd-skivor, filmer och spel, så går låntagarna till lånedisken med alltihop, och då 
kan det bli lite kaos, berättar hon. I samband med att en assistent slutade ville hon ersätta den-
na med en bibliotekarie. Samtidigt fungerade inte bemanningen i receptionen, så det bestäm-
des att man skulle försöka lösa det genom att alla skulle ha arbetspass i receptionsdisken. Det-
ta fungerade inte heller särskilt bra. Chefen gjorde då upp ett schema där alla skulle skriva 
upp vilka pass de ville ta. ”Det gick åt skogen, det höll i en vecka. Det höll inte, det var full-
ständig kaos.” Försöket gavs upp, så för att lösa bemanningsfrågan i disken är det nu några 
bibliotekarier som har några pass där, bland annat hon själv. En del bibliotekarier står utanför 
detta schema. Nu är planen att skaffa en automat som tar emot alla sorters media och på det 
sättet minska behovet av bemanningen. Målet är att det ska räcka med en person i disken, mot 
nuvarande två, så att en kan vara ”ute på golvet” och visa folk rätt.  

När det gäller informationsfrågor, så säger en chef att eftersom det ofta är köer till lånedisken, 
så finns det inget utrymme för att svara på några djupare frågor. Tidigare kunde assistenter 
som både arbetade på en filial och på huvudbiblioteket - och var vana vid att svara på frågor - 
känna att de mycket väl kunde svara på vissa frågor och därmed gå iväg med låntagaren och 
lämna disken tom. Detta ledde till lite gruff, menar chefen på biblioteket i fråga, men nu har 
det problemet blivit mindre tydligt.  
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Ett par bibliotek har arbetslag, där man sköter allt tillsammans. På ett av biblioteken har detta 
bland annat inneburit att assistenterna nu får vara med och diskutera bokinköpen med biblio-
tekarierna. Utvärderingar av arbetslagen har visat att assistenterna tycker att det är positivt att 
de får mer ansvar, berättar chefen.  

På det andra biblioteket som har arbetslag anser chefen att det skapar mer möjligheter än pro-
blem när man går in på varandras arbetsuppgifter. Också här gjorde man en utvärdering, cirka 
ett år efter organisationsförändringarna, och den visade att assistenterna tycker att det är roli-
gare att jobba, när de får göra mer. Förr var de mer satta på vissa arbetsuppgifter, men nu kan 
de styra mer själva, eftersom de kan boka vilka pass de vill ta ”efter intresse och mod”, och 
det tycker de är kul, säger chefen. Några bibliotekarier tyckte dock att det var en brist att man 
inte tog tillvara bibliotekariernas kompetens mer, att de fick lägga tid på sådant som var rutin-
arbete och som inte krävde någon utbildning. En fördel med att arbeta i team är att assistenter 
och bibliotekarier då jobbar närmare varandra och får se vad andra kan, vet och hur de tänker, 
och detta kan jämna ut klyftorna mellan yrkesgrupperna, tror hon.  

En av cheferna berättar om en utbildning som både bibliotekarier och assistenter har gått, där 
man har fått lära sig mer om katalogen, databaser och bemötande, allt för att alla ska få en 
gemensam grund att stå på. För många assistenter har det inneburit att de fått en bättre bild av 
vad jobbet innebär, säger hon. Även om man inte använder kunskaperna så ofta, så får man 
veta vad det handlar om och i vilka situationer man använder vad.   

Men just att få en överblick över databaserna, hur komplext det är, och söksystemen de oli-
ka, det kan jag tycka är rätt bra att visa för all personal. Att man får förståelse på nåt sätt för 
varandras jobb. Men det är inte lätt!   

 

När det gäller samarbetet mellan yrkesgrupperna tycker chefen på detta bibliotek att det fun-
gerar ganska bra i arbetslagen. Hon betonar dock att man måste kunna fråga varandra om 
hjälp. Hur duktig och erfaren man än är som bibliotekarie, så kan man inte ha svaret på allt, 
man måste kunna fråga varandra om råd. Om det sedan är en assistent eller en bibliotekarie, 
det ska inte spela någon roll. Men det är ganska känsligt, har hon förstått. ”Alla bibliotekarier 
klarar inte av att fråga en assistent.” Man diskuterar bemötande mycket på detta bibliotek, och 
i det ligger inte bara hur man tar hand om låntagarna utan också hur man beter sig mot sina 
arbetskamrater. Man måste respektera varandras yrkeskunskaper, menar chefen.  

På ett bibliotek anser chefen att arbetslagen håller sig för sig själva för mycket. De positione-
rar sig, menar hon. När det rör sig om pengar så ser man först och främst till det egna arbets-
laget. Därför tänker de göra om organisationen och arbeta mer i projektform. På ett annat bib-
liotek har man ständigt olika projekt och utvecklingsarbeten där anställda som inte känner att 
de kommer till sin rätt kan utveckla sina tankar och göra sådant som ligger utanför den dagli-
ga driften. Det är mest bibliotekarier som tar chansen att medverka i dessa utvecklingsarbeten, 
och chefen där är osäker på om det finns någon assistent med i någon av bibliotekets projekt-
grupper.  

Ett av biblioteken har inte arbetslag. Dock arbetar chefen på detta bibliotek medvetet med att 
föra samman de två yrkesgrupperna genom att skapa projektgrupper där både assistenter och 
bibliotekarier får samarbeta runt en fråga. När personalkategorierna blandas i en arbetsgrupp 
som har en konkret uppgift och ska jobba för ett gemensamt mål, då är man mindre benägen 
till konflikter, tror hon. Något som hon har lagt märke till är att om hon ger assistenterna mer 
traditionella bibliotekarieuppgifter, till exempel ämnesbevakning, eller inköp av korttidslån, 
så ökar statusen på den tjänsten. Får assistenterna mer avancerade arbetsuppgifter blir de mer 
positivt inställda till jobbet och till sina arbetskamrater. Det är ett strategiskt arbetssätt, och 
håller också konflikterna borta, menar hon.  
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5.1.2 Bibliotekarierna  
 
En bibliotekarie tycker att samarbetet fungerar jättebra i hennes arbetslag. Hon har jobbat i 
många år på filial, och vet att där får assistenter göra alla arbetsuppgifter, även mer traditio-
nella bibliotekarieuppgifter. Inne på huvudbiblioteket är det mer uppdelat, här får de inte göra 
de uppgifterna, säger hon. På huvudbiblioteket jobbar bibliotekarierna i informationsdiskarna 
och assistenterna i receptionen. Det gjordes ett försök att utnyttja personalen så mycket som 
möjligt genom ett schema, där även bibliotekarierna skulle arbeta i receptionsdisken. Det var 
dock aldrig tal om att assistenterna skulle sitta i informationsdisken, varför vet hon inte. Hon 
upplevde att det var ganska turbulent under den tiden, dels blev alla mer uppbundna och dels 
är det svårt att gå in på varandras arbetsområden. Dock tyckte hon att det var ett intressant 
försök, eftersom det gav en tankeställare:  

[…] ibland har man kanske inte riktig insikt i varandras arbetsgöromål och situation över 
huvud taget. Och det gjorde väl det här försöket att bibliotekarierna skulle bemanna recep-
tionen, att det är klart att det öppnar ögonen för många saker. Man kanske får en insikt i vad 
de, nu säger jag de, assistenterna, utsätts för och det är ju inte fel.   

 

På ett av biblioteken sköts bokuppsättningen fortfarande mest av assistenter, enligt biblioteka-
rien där. Men alla sätter upp under öppettider, och de är en stor skillnad jämfört med hur det 
såg ut innan en omorganisation. I övrigt menar hon att det har varit mycket mer strikt indelat 
vilka som skulle göra vilka arbetsuppgifter än vad det är nu. Arbetsuppgifterna är visserligen 
uppdelade, men det är inte längre lika självklart att det bara är bibliotekarier som gör en viss 
typ av arbete och assistenter en annan. Det kan ibland orsaka problem, att det inte längre är 
lika klart vem som ska göra vad. Det finns inte heller några regler för vilka frågor assistenter-
na får svara på, och det kan ställa till problem. Den diskussionen pågår mer eller mindre öppet 
hela tiden, säger hon. Men när hon började jobba på biblioteket fick assistenterna inte svara på 
frågor trots att de kunde svara, "och det var ju lika tokigt det", tycker hon. Hon nämner att 
man också kan se det som en facklig fråga, och ställer sig frågan om det är rätt att personer 
utan bibliotekarieutbildning gör bibliotekariearbete.  

Denna bibliotekarie tycker att samarbetet fungerar bra i hennes arbetslag, och med assisten-
terna överlag. Många assistenter upplever att de fått mer arbetsuppgifter sedan de började med 
arbetslagen, och har mer möjligheter att påverka än tidigare, menar hon. En annan fördel med 
arbetslagen är att alla vågar uttala sig, eftersom det är en mindre grupp. ”Man blir förvånad, 
’oh, hon sade något, vad roligt!’ liksom. Tycker och tänker, det gör ju alla, det vet man ju att 
de gör, men att man vågar säga det också!” Hon tycker att båda yrkesgrupperna behövs på 
biblioteket, men att samarbetet dem emellan kunde vara bättre. Det är något gammalt som 
”sitter i väggarna” som gör att det är svårt, menar hon.  

På ett av biblioteken är det meningen att assistenter och bibliotekarier ska sätta upp böcker 
tillsammans, men det är mer påtvingat att bibliotekarierna ska göra det, och det fungerar "så 
där", säger bibliotekarien på detta bibliotek. En biblioteksassistent har inköpsansvar för en 
avdelning, eftersom det finns ett specialintresse i grunden, annars sköter bibliotekarierna in-
köpen. Fjärrlån får bara de med bibliotekarieutbildning göra. Annars är det inte någon strikt 
uppledning mellan assistenter och bibliotekarier, "bara man inte trampar någon på tårna", sä-
ger han och skrattar till. Assistenter gör informationssökningar efter förmåga, mest för att det 
ska flyta smidigt; sitter man bredvid varandra så känns det inte rimligt att skjutsa folk fram 
och tillbaka, så de hjälper till när bibliotekarierna är upptagna med annat, berättar han. Det 
finns de assistenter som han samarbetar bra med i yttre tjänst, som vet vad som gäller och tar 
de frågor de klarar, och skickar frågan vidare när de inte kan svara, vilket är en trygghet för 
honom. Ibland får man jobba med andra som inte klarar av det lika bra, men som försöker 
ändå, och ger ett svar som inte är så bra, och då blir det lite svårt, tycker han.  
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På ett bibliotek har varje arbetslag huvudansvaret för bokuppsättningen och hyllstädning på 
sina avdelningar. Det anser bibliotekarien fungerar sämre nu än tidigare. När han började på 
biblioteket hade man särskilda personer anställda för att sätta upp böcker. ”Det var några tan-
ter som gjorde det innan biblioteket öppnade och då var allting perfekt. Det är det ju inte 
nu...”    

Han erinrar sig att det tidigare var mycket skarpare gränser mellan bibliotekarier och assisten-
ter, då bibliotekarierna arbetade i informationsdisken och assistenterna i lånedisken. Nu ser 
man, enligt honom, inte längre skillnad på bibliotekarier och assistenter eftersom alla kan stå i 
alla diskar, och det har inneburit ett större tryck på dem som inte har bibliotekarieutbildning. 
Det var en del assistenter som kände sig osäkra på om de skulle klara av att stå i informa-
tionsdisken, berättar han. En del assistenter undviker att jobba på vissa av fackavdelningarna, 
för att man där kan få ganska avancerade frågor, men det kan man ju göra när man själv väljer 
vilka pass man ska ta, konstaterar han. Han ser positivt på att ha flera diskar, med bara två 
diskar blev det långa köer. Och har man många diskar måste man bemanna dem. Nu är det 
mer teamet som gäller än yrkesgrupperna, man sitter och arbetar tillsammans och gör inte 
skillnad på bibliotekarie och assistent, menar han. Han har inga som helst problem att samar-
beta med assistenterna i sitt team. När man arbetar i team måste man ju behärska lite mer, 
konstaterar han, När katalogavdelningen fanns, skötte den iordningställandet av media, men 
sådant sköts numera i teamet. Nu får bibliotekarierna själva stämpla och klistra lappar på de 
media som köps in.    

5.1.3 Assistenterna  
 
På frågan om man går in på varandras traditionella arbetsuppgifter svarar en biblioteksassi-
stent att de ibland måste det eftersom de är så få i hennes team, men annars inte. ”Biblioteka-
rier har sin utbildning och då får de göra sånt som ingår i det, jag menar nånting har ni ju lärt 
er!” I teamet jobbar man tillsammans, och varje medlem har sitt ansvar. Har man ett eget an-
svar för något, så gör man ett jättebra jobb, menar hon. I yttre tjänst skickar biblioteksassi-
stenterna vidare låntagarna i stor utsträckning, det är en policy de har att inte ta de mer djup-
gående frågorna. Hon säger att de haft många diskussioner om vad de får och inte får svara 
på, men ”om någon frågar om öppettider kan vi ju svara, och om någon frågar var Kerstin 
Ekmans böcker finns, så kan vi säga ’de står här’". På detta bibliotek har assistenterna inga 
pass i informationsdisken, ”så långt har vi inte kommit ännu” säger hon och fortsätter:  

Det sades när vi började jobba i arbetslag att assistenter och bibliotekarier skulle komma 
närmare varandra, jobbar närmare varandra, men vi har inte kommit dit. När det är tomt i 
till exempel barndisken frågar man aldrig efter hjälp hos assistenterna. Vi måste jobba på 
det. Vår förvaltningschef tycker att vi har för många diskar, vill att vi ska ha en gemensam 
disk, men jag tror inte att det kommer att ske. Om det kommer att ske måste vi jobba på ett 
annat sätt.  

 

Idealet för samarbetet mellan grupperna vore att yrkesgrupperna jobbar sida vid sida, men att 
de kan gå in på varandras områden. Det måste inte vara vattentäta skott mellan grupperna, an-
ser hon. Det finns de assistenter som vill fördjupa sig, men hon är inte sådan. ”På filialer där 
man är färre kan man göra det, men på huvudbiblioteket går det inte, vi hinner inte och då blir 
det inte bra om vi skulle göra det.”  

Enligt en av biblioteksassistenterna är det nästan oundvikligt att inte lära sig bibliotekariernas 
kunskaper när man jobbat länge: 

[…] biblioteket är ju ett lärcentrum även för dem som jobbar här, man lär sig hela tiden, så 
att man snappar upp lite vad de håller på med, och det tar man till sig, och klarar av en hel 
del, men sen ibland är det en tydlig skiljelinje när det blir lite mer avancerat. […] och efter-
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som jag jobbar som någon amatörbibliotekarie i uppsökande verksamhet, och när jag går 
mina utbildningar så är jag katten bland hermelinerna bland alla bibliotekarier. Så att, jag 
får väl lite bibliotekarieutbildning…  

 

Han tycker att samarbetet mellan yrkesgrupperna fungerar väldigt bra, många har jobbat där 
länge, känner varandra väl och drar åt samma håll. Han tror också att det beror på att det är ett 
lite mindre bibliotek, på större bibliotek är det mer uppdelat, gissar han.  

En av biblioteksassistenterna arbetar både på en filial och på huvudbiblioteket, och på filialen 
gör man allt, berättar hon. Alla läser boklistan och går tillsammans igenom vad som ska kö-
pas. På filialen är det ingen skillnad på bibliotekarie och assistent, på huvudbiblioteket är det 
striktare uppdelat, hävdar hon. Alla assistenterna var inte så positiva till att bibliotekarierna 
skulle jobba i receptionen. Då var det lite snack dem emellan, menar hon: ”’Hmm, ska de vara 
hos oss så blir det så och så!’” och ”’här kommer de och ändrar på saker’”. Samarbetet bland 
assistenterna tycker hon fungerar bra, de har jobbat länge tillsammans och är sammansvetsa-
de. Bland bibliotekarierna finns det ett visst revirtänkande, en uppdelning mellan barn och 
vuxen, tycker hon.  

Biblioteksassistenten på ett av biblioteken berättar att hon har större delen av sina pass i in-
formationsdisken och bara något i receptionsdisken. Hon har även haft ökade ansvarsområden 
på biblioteket under sitt yrkesliv, vilket hon tyckt varit väldigt roligt. Dessa specialuppgifter 
som tidigare sköttes av en person har nu lagts på arbetslag, sedan biblioteket övergick till en 
team-organisation. Dessa team sköter nu de uppgifter som förut lämnades till en assistent. Det 
händer att bibliotekarier plastar böcker, och de mer erfarna av assistenterna har pass i infor-
mationen. Det finns fortfarande de uppgifter som är renodlade assistentuppgifter, som att ma-
gasinera gamla tidskrifter, ”men annars, det är nog väldigt jämlikt, nu med teamen, det händer 
lika ofta att det är en bibliotekarie som lägger in veckans nya tidskrifter som det är en assi-
stent som gör det”, konstaterar hon. Hon tycker att samarbetet fungerar bra mellan yrkesgrup-
perna och ger som exempel att de nyligen gallrat i magasinet, och då har assistent och biblio-
tekarie arbetat sida vid sida och respekterat varandra.  

5.2 Trivsel och stämning  
 
Under denna rubrik berättar respondenterna vad de anser om trivseln och stämningen på ar-
betsplatsen.  

5.2.1 Cheferna  
 
Ibland är det positivt att man känner sig som hemma på sin arbetsplats, men det kan också or-
saka en del problem, anser en chef, och berättar att det lätt blir en massa känslomässigt tyck-
ande. Hon påpekar att det är en kvinnligt dominerad arbetsplats och säger: ”Om man jämför 
med en manlig arbetsplats, så märks det ju att det är mycket kvinnor här, det är inte så mycket 
raka rör, lite mer skitsnack i korridoren, och det är ju inte så bra.” Hon tycker att sådant före-
kommer ganska ofta, och att det är svårt att komma åt.  

Ett par av cheferna har upplevt att det är vanligt att man inte säger vad man tycker och tänker 
i större samlingar, men att man efter mötet kan vädra sina åsikter. Detta är något som gäller 
båda yrkesgrupperna enligt en av cheferna. Däremot pratas det friare i arbetslagen där alla törs 
ge uttryck för sina åsikter. I och med att assistenterna fått en större delaktighet i och med ar-
betslagen har engagemanget för verksamheten spridit sig till ett större antal i personalen.  
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En av cheferna anser att det på hennes bibliotek är en väldigt god stämning, även om man har 
de starkaste bindningarna till den grupp man själv tillhör, och att det råder en viss försiktighet 
i umgänget över gränserna. Hon upplever att det är högt i tak, att man får vara som man är och 
att det är uppskattat med idéer. Det enda hon anser vara lite besvärligt, är att det bland assi-
stenterna finns en stark informell ledare som gärna vill diktera riktningen och ibland får med 
sig de övriga assistenterna. För att få personalen att bli en enhet har hon sett till att mixa folk 
från olika yrkesgrupper i olika arbetsgrupper, så att man får lösa saker ihop, sida vid sida. Hon 
har också medvetet lagt mer avancerade uppgifter på en del assistenttjänster för att öka statu-
sen på dessa. Genom detta får de som innehar dessa tjänster en positivare inställning till övrig 
personal, menar hon. Det håller konflikterna borta och skapar intresse för det man håller på 
med. En annan sak som förbättrat arbetsklimatet är att all personal får bevaka utbudet av kur-
ser som rör det egna ansvarsområdet, och då man deltagit på kurser får man ge tillbaka till öv-
rig personal av det man lärt sig. Detta i sig skapar en generösare inställning till varandra, me-
nar hon.  

I en utvärdering som gjordes på ett av biblioteken framkom det att assistenterna tyckte att det 
var roligare att jobba i team där de fick ett större ansvar och välja arbetsuppgifter efter intres-
se. Chefen på detta bibliotek upplever stämningen som ”jättebra”, och tror att mycket beror på 
att det inte bara är tillåtet att uttrycka kritik, utan att det till och med är efterfrågat från hennes 
håll, och att ingen blir bestraffad för att man är kritisk. Hon ser kritiken som en hjälp till att 
fatta klokare beslut. Det är också av vikt att man jobbar med hur man är mot varandra i en 
grupp, att man tar ett vuxenansvar i förhållande till varandra, och lyfter upp konflikter till 
ytan, säger hon.  

5.2.2 Bibliotekarierna  
 
En av bibliotekarierna berättar om att det är en del revirtänkande och att det är många indivi-
dualister bland bibliotekarierna på sitt bibliotek. Detta bekräftas av ytterligare en bibliotekarie 
som säger att bibliotekarierna ofta håller sig på sina öar. Däremot tycker denne bibliotekarie 
att han har ett gott samarbete med de assistenter han oftast har yttre tjänst tillsammans med.  

En av de andra bibliotekarierna anser att stämningen på biblioteket är dålig efter en omorgani-
sation som håller på att utvärderas. Många mår dåligt och det har dragit ut på tiden, säger hon. 
Samtalsklimatet kunde vara bättre, tycker hon, och berättar att man säger att det ska vara högt 
i tak, men att det ändå snackas i korridoren istället för på mötena. Dock upplever även hon det 
positivt med arbetslagens införande eftersom fler vågar ventilera sina åsikter i den mindre 
gruppen. 

En av bibliotekarierna tycker att det kan vara svårt att accepteras av gruppen av medelålders 
kvinnor, som är i majoritet på biblioteket, då han själv är en ung man som gärna har en lite 
tuffare jargong. Han tycker dock att vissa frågor fungerar jättebra och berättar att personalen 
gör saker tillsammans ett par gånger om året. Skulle det vara några konflikter så är det snarare 
mellan personer, säger han, och härleder inte konflikterna till yrkesgrupperna. Bidragande till 
den goda stämningen anser han vara att man anställt personal som inte hållit starkt på uppdel-
ningen mellan yrkesgrupperna och cementerat rollerna. Han nämner också att storleken på 
biblioteket kan ha sin betydelse för det goda klimatet yrkesgrupperna emellan.  

Ytterligare en bibliotekarie belyser att biblioteket är en kvinnligt dominerad arbetsplats. Han 
hade sett det som en fördel om könsfördelningen hade varit jämnare, och säger att han har en 
känsla av att det blir mer snack bakom ryggen på en kvinnodominerad arbetsplats. Han näm-
ner också att något som påverkar stämningen i en negativ riktning, är att det blivit stressigare 
och att arbetsbördan har blivit tyngre på biblioteket.  
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5.2.3 Assistenterna  
 
En av assistenterna berättar att hon trivs jättebra med sina arbetsuppgifter, och även med sina 
arbetskamrater, både assistenter och bibliotekarier, även om hon inte alltid tycker om deras 
åsikter. Hon poängterar att det är viktigt att skilja mellan sak och person. Däremot har hon 
synpunkter på samtalsklimatet, och även hon tar upp tystnaden som ett problem, ett problem 
som även nämnts av ett par av cheferna och en bibliotekarie. Hon säger att det blivit bättre på 
senare tid, men att det snabbt kan förändras, och hänvisar till att det förekommit harklingar 
och icke-verbala gliringar i form av himlande med ögon och liknande. Hon anser att vissa 
personer behöver dämpa sig, så att de inte säger saker som gör att andra blir rädda för att öpp-
na munnen, eller blir sårade.  

En av assistenterna trivs väldigt bra på sin arbetsplats, och säger att de alltid haft bra chefer 
som lyssnat på personalen. Han anser att storleken på biblioteket, och att ingen håller hårt på 
gränserna mellan yrkesgrupperna, är orsaker till det goda klimat som råder.  

En av assistenterna tycker det fungerar rätt OK på sitt bibliotek, och säger med ett skratt att 
det visst kan vara lite allmänt gagg, men att det inte förekommer några större kontroverser 
mellan personalen. Hon trivs också bra med sina arbetsuppgifter.  

Team-organisationen har bidragit till att jämna ut klyftorna mellan yrkesgrupperna, säger en 
assistent, och hon ser det som positivt. Däremot ser hon stressen och arbetsbelastningen som 
ett stort problem och en källa till missnöje bland personalen. Hon anser att det är alldeles för 
mycket på gång, och alldeles för lite personal, vilket bidrar till att allt man gör blir halvdant 
och att varken personal eller tid räcker till för att göra saker ordentligt. ”Hur mycket man än 
gör så hinner man inte med, och man hinner inte göra det så noggrant som man skulle vilja.”  

5.3 Bilden av assistenter   
 
Under denna rubrik finner vi en sammanställning av respondenternas uppfattningar om hur 
man upplever biblioteksassistenterna som yrkesgrupp, deras attityder, inställningar och bete-
enden. Även assistenternas uppfattningar om sig själva som grupp redovisas här.  

5.3.1 Cheferna  
 
En bild som flera chefer ger av biblioteksassistenter som grupp, är att de hyser en viss skepsis 
mot ny teknik, och är negativt inställda till automatiseringen på biblioteket. Detta förklarar de 
med att assistenterna är rädda om sina arbetsuppgifter, och i förlängningen också om sina 
jobb. Självbetjäning, det vill säga att man lånar och lämnar sina böcker och även hämtar sina 
reserverade böcker själv, kommer att innebära att assistenterna inte kommer att behövas i lika 
stor utsträckning som tidigare. En av cheferna menar att utlån och återlämning inte är särskilt 
kvalificerade arbetsuppgifter och om allmänheten kan sköta det själv så är det bara bra, då kan 
assistenterna ägna sig åt annat:  

Då är det bättre att de assistenter som har jobbat länge, kan mycket böcker, gör andra ar-
betsuppgifter ute på golvet. Sätter upp böcker när vi har öppet, svarar på de frågor som de 
kan, för de kan jättemycket, de har jobbat länge. Men där kan jag möta ett ganska stort mot-
stånd när jag pratar om det. ”Ja men, ska vi inte ge dem bra service, det är väl bra service 
att de får välja?” Jag håller inte riktigt med.  

 

Cheferna tycker sig över huvud taget se att assistenterna är mindre benägna till förändring än 
bibliotekarierna. Deras inställning är mer ”så här har vi alltid gjort och det har fungerat bra”.  
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En chef märker också av assistenternas motstånd mot att folk i alltför stor utsträckning ska 
låna och lämna själva, och tror att detta motstånd bottnar i en oro över att:  

[...] de tänker ”det här är mitt jobb, det är det jag gör, ska jag försvinna?”. Men med tanke 
på att assistenternas arbetsuppgifter försvinner, borde de vara mer villiga att ta på sig nya 
arbetsuppgifter och se möjligheterna i dem. Men de vill gärna köra i invanda spår, och det 
kan leda till problem eftersom det då blir mycket luft i deras tjänster, medan bibliotekarier-
nas arbetsbörda blir tyngre och tyngre.  

 

En annan chef talar också om assistenternas obenägenhet att vilja införa förändringar i arbetet, 
något hon anser att bibliotekarierna har lättare för:  

Assistenterna är lite mer bekväma och kan tycka så här att ”jamen det blir jobbigt, för det 
funkar inte”. Man hittar hinder i förslagen, hinder i form av tid eller ekonomi eller sånt.  

 

Hon kan dock förstå att om man är jättebra på något, kan det vara svårt att säga ”vi struntar i 
det här, vi gör så här istället”. 

En chef tycker att assistenter har svårt att se att förändringarna är för verksamhetens och lån-
tagarnas bästa, och inte för deras egen skull. När man är väldigt känslomässigt styrd, har man 
inte förstått varför man är på jobbet, menar hon. Detta ser hon som en väldigt stor skillnad 
mellan bibliotekarier och assistenter. ”De [assistenterna, vår anm.] kan säga nej, men om man 
säger nej, så måste man tänka på konsekvenserna, eller ha ett eget förslag istället, och det är 
de mycket sämre på än vad bibliotekarierna är.”  

Denna chef förklarar förändringsobenägenheten med att assistenterna inte har valt sitt yrke, 
utan mer hamnat i det av en tillfällighet, ”jobbet är mer ett jobb för dem”, menar hon. Detta 
till skillnad från bibliotekarierna, som valt att gå en utbildning och aktivt valt yrket biblioteka-
rie. De brinner mer för sitt jobb, tror hon. I detta är hon enig med en annan chef, som förklarar 
assistenternas obenägenhet till förändring med ett liknande resonemang. Om man skaffat sig 
en yrkesutbildning har man gjort en större satsning på yrkeslivet över huvud taget, och då 
kanske man har ett större engagemang med sig från början, resonerar hon. Många assistenter 
har jobbat länge och började jobba deltid vid sidan av familjelivet, som var det huvudsakliga. 
De har mer haft arbetet som en bisyssla, och inte lagt ner samma engagemang i arbetet som 
bibliotekarierna har gjort:  

Jag tror att det är fler bibliotekarier som kanske tänker på jobbet när man går hem från job-
bet. Om folk umgås efter jobbet så tror jag att det är mer snack av verksamhetskaraktär 
bland bibliotekarier, för att man har en annan ingång i jobbet, en mer intellektuell, än vad 
många assistenter har.  

 

Denna tanke finns även hos en annan chef. Hon påpekar också att assistenterna ofta är från 
stan medan bibliotekarierna kommer utifrån, något som också pekar på att bibliotekarierna 
gör ett mer aktivt val och söker sig till sitt jobb, även om det betyder att de måste flytta: 

De sade inte när de var sjutton år: ’Jag ska jobba på bibliotek!’ Utan man har hamnat här, 
antingen var det någon som började som prao och så tyckte man det var jättetrevligt och så 
fortsatte man.  

 

En av cheferna tycker att assistenterna är dåliga på att respektera och följa fattade beslut och 
menar att de säger ”ja” men gör i alla fall som de vill och "som de har gjort i tjugo år". Hon 
anser att det hos assistenter förekommer mer känslomässigt tyckande än underbyggda sakliga 
argument, och tycker sig se drag av missunnsamhet hos assistenterna. En av assistenterna på 
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detta bibliotek har startat ett projekt som fått mycket uppmärksamhet och positiva reaktioner 
från andra håll i Sverige. När assistenten blivit beviljad att få jobba hemifrån en timme, tycker 
de att denna får förmåner. De är inte generösa, utan blir avundsjuka och missunnar sina ar-
betskamrater när de får ”credit” för någonting. Då är man inte professionell, då hamnar det på 
det personliga, känslomässiga stadiet, säger chefen.  

Assistenterna uppfattas av cheferna som beroende av regler och rutiner. Enligt en chef säger 
assistenterna ofta ”vi måste veta hur vi ska göra”. Hon brukar då säga att man inte kan ha reg-
ler för varje uppkommen situation, utan man måste tänka på vad målet för verksamheten är 
och försöka applicera det på konkreta situationer. Detta har assistenter svårare för än bibliote-
karier, anser hon. Hon tror också att assistenterna är mer rädda för att göra fel och att detta 
bottnar i en osäkerhet:  

Om man bara liksom kommer in och lär sig jobbet, ja, då lär man sig ju bara det utifrån hur 
de andra gör, som är där. Då har man ju inte själv reflekterat över det på det sättet, och då 
blir det mycket större risk för att man också gör fel, för det är andras ögon som avgör om 
det är rätt eller fel.  

 

Den här underliggande osäkerheten vittnar även en annan chef om. Hon kan inte se att assi-
stenterna är stolta över sitt jobb idag, vilket hon anser att de borde vara. Hon tror att det bott-
nar i en osäkerhet i yrkesrollen och att man inte har den självkänslan man får när man skaffa 
sig en utbildning. Hon berättar att bibliotekarierna har namnskyltar med bibliotekets namn 
och ”bibliotekarie” på. Assistenterna vill däremot inte ha några skyltar. På en tidigare arbets-
plats hade samma fråga kommit upp och en assistent hade utbrustit ”vad jättebra, står det assi-
stent, då vet de att jag inte är bibliotekarie, då kommer de ju inte kräva lika mycket av mig!”. 
Vad gäller kompetens, menar en av cheferna att assistenterna är bra på cirkulationsdelen i ka-
talogen, de kan mycket böcker, för de flesta läser mycket skönlitteratur. De är inte lika bra på 
att söka i databaser, sökstrategier och referensverk som bibliotekarierna, som har bredare 
bakgrund och utbildning.  

Assistenterna kommer enligt cheferna inte särskilt ofta med egna förslag på förändringar på 
arbetsplatsen. När de gör det kan det till exempel handla om att skaffa en ny anslagstavla, el-
ler något som rör personalköket. Bibliotekarierna kommer med förslag av typen att börja ha 
söndagsöppet, eller börja med tjänsten ”Boka en bibliotekarie”. En chef förklarar det med att 
”man blir lite hemmablind, man gör som man har gjort, det är bekvämt, det kräver ju inte så 
mycket”. Enligt en annan chef finns det olika uppfattningar om hur man ska göra vissa saker i 
receptionen, men det är inte så populärt att assistenterna kommer med förslag som rör deras 
eget gemensamma arbete. De tiger och lider hellre än att ta en diskussion, tror hon. Istället för 
att framföra sina idéer gör de sina ålagda arbetsuppgifter. En chef anser detta bero på att assi-
stenterna är äldre och har jobbat längre, och att de då blivit hemmablinda. Det är lättare att 
nyanställda, eller personer som kommer från andra bibliotek, får idéer om förbättringar och 
förslag. Ytterligare en chef menar att det här är en generationsfråga. Nya, yngre assistenter är 
mindre rädda för vad andra tycker, de vågar ta mer initiativ, säger hon.  

Ett par av cheferna menar att assistenterna har en stark gruppkänsla; de gör saker tillsammans 
och träffas privat ibland. När det gäller att framföra synpunkter till chefen, så har en chef lagt 
märke till att när assistenterna kommer med åsikter eller klagar på något, så gör de det gärna i 
grupp. Det har vid flera tillfällen hänt att assistenterna tillsammans har skrivit ett brev till 
henne där de sagt vad de tycker i en fråga. Eller så har de kommit i grupp till henne för att 
framföra sina åsikter. Hon tror att det kanske har med deras inställning till auktoriteter att göra 
eftersom de är äldre. De har ett större avstånd till henne som chef än vad bibliotekarierna har 
och söker stöd i varandra. 
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Inställningen till fortbildning är bland assistenterna inte särskilt positiv, enligt cheferna. En 
chef säger att hon tror mycket på internutbildning och försöker se till att det finns ett kontinu-
erligt utbud av utbildningar som personalen kan anmäla sig till, som till exempel databaser, 
utbildning i bibliotekssystemet, och litteraturmöten. Men hon anser att intresset är ganska 
klent från assistenthåll. ”Det bryr de sig inte om.” De tar inte för sig heller, tycker hon, ”de är 
mer intresserade av att bli av med saker än att stiga i kompetens”. En annan chef ser att de 
yngre är mer intresserade, men de äldre assistenterna som jobbat länge i huset är inte så in-
tresserade, eftersom det ställs krav på dem då. Åker man iväg på en kurs måste man göra en 
motprestation när man kommer hem. De åker emellertid gärna på assistentresor, men bara för 
nöjes skull, menar hon. En annan chef bekräftar den här bilden, och tror att det låga intresset 
för fortbildning har att göra med att assistenterna är lite äldre.    

Assistenterna har inte heller något större intresse av teoretiska kunskaper, enligt en av chefer-
na. Hon berättar att man på biblioteket ibland anordnar träffar för all bibliotekspersonal där 
syftet är att få in mer teori i den praktiska vardagen. Man diskuterar en ny uppsats eller något 
annat med teoretisk anknytning. Träffarna är frivilliga och man går på arbetstid. När man 
skulle börja med träffarna gjorde assistenterna kommentarer som ”Vad ska det vara bra för?” 
och ”Vad ska vi med teorier till, det är väl bara att göra det?”. Det är inte många som kom-
mer, och det har aldrig kommit någon assistent på någon av dessa träffar, berättar hon. Skälen 
till detta tror hon kan vara att assistenterna inte känner sig välkomna för att de inte är teore-
tiskt skolade, och att man inte heller förstår vitsen med teori, vad de ska ha teori till i sitt arbe-
te.  

En chef tror att det hos många människor som inte har högskoleutbildning finns ”en beundran, 
en underlägsenhetskänsla av att de kan en massa saker som jag inte kan”. Men assistenterna 
kan inför bibliotekariers arbete också ha inställningen ”ska det vara så märkvärdigt det där de 
gör”. Hon tror ändå att man i det dagliga livet tänker mer på personen än att det är en biblio-
tekarie. En av cheferna har också stött på assistenter som tycker att de kan lika mycket som 
bibliotekarier. En annan chef tror att bibliotekarier kan tycka att assistenterna har svårt att hål-
la sig till det de kan. Hon betonar att många assistenter är äldre, har stor erfarenhet och är jät-
teduktiga, men gärna tar rollen som informella ledare och tar på sig mer än man behärskar. 
Det tror hon är den gängse bilden av assistenter hos bibliotekarier.  

5.3.2 Bibliotekarierna  
 
Bland samtliga bibliotekarier finns uppfattningen att assistenterna är rädda för förändringar på 
arbetsplatsen. Bilden av assistenter som nej-sägare bekräftas av en av bibliotekarierna: ”Allt-
så, det är lätt att säga nej till någonting. Men vad händer då? Vad kommer då? Man kan inte 
alltid bara säga nej och sen sätta sig ner och tro att det ska komma något annat.” Hon tror att 
förklaringen till det är den otrygghet de känner i att inte veta vart man ska ta vägen i framti-
den. De kommer sällan med förslag som rör hela biblioteket, och är över huvud taget ganska 
tysta. På personalmöten har hon många gånger varit med om att ingen säger någonting när 
man tar upp en fråga till diskussion, men hon vet att de pratar om det sinsemellan när de gått 
ut. Hon upplever att det är mest assistenter som gör på det viset. En av bibliotekarierna känner 
till assistenter som inte vågat komma med förslag för att de har känt sig utsatta. Kommunerna 
skär ner, de är rädda om sina jobb och då vill man inte vara obekväm. En annan bibliotekarie 
tycker att assistenterna trots allt kommer med förslag, men att de är ganska försiktiga när de 
framför dem. Denne tycker sig se att assistenterna har blivit tystare men tycker att de pratar 
mer med varandra än vad bibliotekarierna gör.   

Bibliotekarierna berättar även att assistenter har en stark gruppkänsla. En bibliotekarie säger 
att hon ibland upptäcker, när det är kaffepaus, att det saknas en hel del folk i fikarummet, och 
då är det bara assistenterna som fattas eftersom de har de gått iväg tillsammans till ett kafé. 
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Hon tycker att det verkar som att assistenterna är mer sammansvetsade, och att de behöver 
varandra för att känna sig trygga i sin yrkesroll. Den är lite osäker och framtiden likaså, menar 
hon.  

På frågan hur assistenter ser på bibliotekarier svarar en bibliotekarie att det nog finns assisten-
ter som tycker att de kan göra jobbet lika bra som bibliotekarierna, att bibliotekarieutbildning-
en inte spelar någon roll. Hon tycker samtidigt att det finns ”jättemånga, jätteduktiga biblio-
teksassistenter” som har jobbat länge och nästan gör ett bibliotekariejobb. På frågan hur grup-
perna ser på varandra svarar en bibliotekarie att assistenterna nog kan känna sig nedvärderade. 
Han påpekar att assistenterna vill att man ska vara på sin arbetsplats 40 timmar i veckan. De 
ogillar när någon får arbeta hemma några timmar, eftersom deras arbetssituation inte ser ut på 
samma sätt. Han anser att de har en gammal syn på hur man ska jobba, man ska ”stå och slita 
på golvet”. De märker när alla inte är på plats och ser inte med blida ögon på att man åker på 
möten:  

 ”Jaha, det kostar 200 kr mer om du ska ligga på det hotellet, det är 200 kr dyrare än om du 
hade tagit det.” Men det ligger så långt ifrån där jag ska vara, och 200 kr, det är småpengar, 
men man har inte den stora bilden klar för sig, för dem är det mycket pengar.  

 

Ett annat exempel han ger på deras syn på arbete är att en assistent tycker att chefen är jätte-
bra för att hon hjälper till på golvet, medan han tycker att chefens arbetsuppgifter är att vara 
chef. Hon är inte chef för att sätta upp böcker. Skillnaden i hur man ser på arbete tror han kan 
vara en generationsfråga.  

På ett av biblioteken kan assistenterna alltid anmäla sig till samma utbildningar som bibliote-
karierna, om de har ett specialintresse av något. Men när det gäller inställningen till fortbild-
ning ger bibliotekarien på detta bibliotek, liksom cheferna, en bild av att assistenterna inte är 
så intresserade. Det kan vara så därför att de inte har en rejäl utbildning i grunden och det har 
också med åldern att göra. Nästan alla assistenter på detta bibliotek är över sextio, och då kan-
ske man arbetar av de år man har kvar och ”sedan är det klart”, resonerar bibliotekarien.  

En bibliotekarie gav uttryck för att klyftorna mellan yrkesgrupperna inte längre är så stora, 
men anser ändå att det skulle vara konstigt med en assistent som chef över arbetslaget. Han 
menar att:  

Man satsar ju ändå på en utbildning, och har gått en utbildning, och har en viss position, 
och assistenterna har ju inte samma utbildning trots allt. Så sånt sitter väl i på nåt sätt också. 
Det skulle nog kännas knepigt om en assistent blev chef över en bibliotekarie.  

 

5.3.3 Assistenterna 
 
En assistent konstaterar att det förut var så att när assistenterna har sagt något, betraktades det 
som mindre värt, och att det därför idag sällan kommer förslag från assistenter. Hon tror också 
att den allmänna uppfattningen av assistenter i biblioteksvärlden i stort är att de är mindre 
värda; hon har träffat andra assistenter som klagat på detta. Hon tror dock inte att denna syn 
enbart finns hos bibliotekarierna, den kan finnas hos assistenterna själva också: ”Det ligger 
hos oss själva också att vi kanske tycker att det är mindre värt det vi säger, det är inte lika ’fii-
int’, så att säga.” Hon förklarar var den här inställningen kommer ifrån:  
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[…] om man går jättelångt tillbaka i tiden, de som anställdes här som biblioteksassistenter, 
det var fina fruar som ville ha något att göra, och de ville jobba med kultur. Och det satte 
standarden, man behöver inte kunna någonting och det har hängt med i det här huset. In-
ställningen känner man fortfarande, att man är lite ”B” och jag vill inte att vi ska ha den in-
ställningen. Men jag måste säga att den ligger inte bara hos bibliotekarierna, den ligger hos 
oss också.   

 

Hon berättar att ett av kommunens filialbibliotek, där det bara arbetar assistenter, har en bibli-
oteksassistent som filialföreståndare och de jobbar jättebra tillsammans. Men ledningen tycker 
inte att de är ”framåt” där och det är bara för att filialen leds av en assistent, hävdar hon. Assi-
stenten sökte vid ett tillfälle tjänsten som teamledare, men fick det inte. Chefen var inte mo-
gen att välja en assistent som teamledare, menar hon. När vi undrar varför det tittas snett på 
assistenter, skyller hon på avsaknaden av utbildning för sin yrkesgrupp: ”Vi har ingen grund 
att stå på, ingen plattform.” Och på frågan om hur bibliotekarier ser på assistenter svarar hon:  

Det är fortfarande det här med utbildningen igen, ni har era högskolepoäng, och det har inte 
vi. Ni är akademiker, det är inte vi. Det har mycket med det att göra. Alla kan inte allting, 
det måste finnas någon som kan mer än andra, men vi måste ta hänsyn till varandra och bry 
oss om andra yrkesgrupper, och se att andra kan vara bra på saker. Men till syvende och sist 
så kommer man ändå till det att ni har er utbildning, och det har inte vi.   

 

Även assistenterna på ett par av de andra biblioteken säger att assistenterna känner sig under-
lägsna. En assistent menar att assistenterna inte vågar säga till när en bibliotekarie som jobbar 
i receptionen gör något fel. En annan har uppmärksammat att på större biblioteksmöten sätter 
sig bibliotekarierna från de stora arbetsplatserna för sig och att assistenterna av någon anled-
ning känner sig mindre värda och ”buntar ihop sig” och sätter sig på ett annat ställe, istället 
för att sitta bland de andra och visa vad de kan. Det beror på dålig självkänsla att de sätter sig 
för sig själva, det handlar om något gammalt som sitter i, om att omge sig med ”högskole-
folk” och känna sig underlägsen. Om man är rak och ärlig, inte hycklar och spelar någon an-
nan, då kan man nog sudda bort gruppbildandet, tror denna assistent. Då kan man stärka yr-
keskåren och visa att det inte bara handlar om bokuppsättning och om att låsa och stänga.  

En assistent säger att assistentgruppen är sammansvetsad på arbetsplatsen eftersom de arbetat 
där så länge, och att samarbetet fungerar bra. En annan beskriver samarbetet mellan assisten-
ter som att de resonerar sinsemellan och har assistentmöten där de kan diskutera problem. 
Många saker löser de under dagen när de sätter upp böcker, och behöver inte annonsera möten 
för det.  

5.4 Bilden av bibliotekarier  
 
Under detta tema redovisas hur respondenterna ser på bibliotekarierna som yrkesgrupp. Re-
spondenterna besvarade dessa frågor mycket kortfattat i jämförelse med frågorna kring assi-
stenterna.    

5.4.1 Cheferna  
 
En chef berättar om hur hon tror att de flesta bibliotekarier brinner för sitt jobb i och med att 
de har gjort ett aktivt yrkesval, och hon får medhåll från en annan av cheferna som säger:  

Med bibliotekarierna var det ”Jag vill det här” och det tror jag präglar synen på arbetet. Jag 
tror att väldigt många bibliotekarier vet från början att de vill det här och då genomlider 
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man att man blir hunsad av både den ena och den andra när man är väldigt ung. Nya biblio-
tekarier som kommer till gamla assistenter som kan allt på sina fem fingrar… De här stack-
ars bibliotekarierna vet ju inte vem Margit Söderholm är, såna gamla böcker, det har man ju 
ingen aning om, man har ju inte läst sånt!  

 

Ytterligare en chef säger att hon tror att bibliotekarierna har ett större engagemang i sitt yrke 
eftersom de valt det från början och har en mer intellektuell ingång i jobbet än vad många as-
sistenter har. Någon säger vidare att bibliotekarierna ibland kan vara nog så kritiska mot vissa 
förslag som chefen kommer med, men att de då oftast har andra förslag på hur de tycker att 
det borde vara istället. Detta ifrågasättande har också en annan chef upplevt, bibliotekarierna 
ställer frågan ”varför då?”. Denna kritiskt reflekterande hållning följer på det aktiva yrkesva-
lets engagemang säger en chef, och hon säger sig också förstå bibliotekarierna när de säger att 
de helst inte vill göra assistentuppgifter då de skaffat sig en utbildning och studieskulder, men 
hon framhäver också att verksamheten handlar om att ”få ihop det” så det blir bra för besö-
karna.  

En av cheferna säger att hon tror att det generellt sett är lättare att få bibliotekarierna att inse 
nyttan av ett förslag, och att de förslag som bibliotekarierna själva kommer med oftast rör 
verksamheten i stort:  

Man kan säga att ”det här är ett förslag som kom fram och det här gör vi för att öka till-
gängligheten eller att öka lånen eller nånting”. Då upplever jag att bibliotekarierna har lätta-
re att se det i ett större perspektiv, ”OK, vi kan prova det”.  

 

En chef har synpunkter på att en del bibliotekarier inte har ett välkomnande sätt i informa-
tionsdisken, utan till exempel sitter och läser boklistor. Det anser hon borde vara förbjudet: 
”När man är i yttre tjänst ska man vara till för besökarna.” Dock ser hon bibliotekarierna som 
professionella och duktiga på att söka i databaser, kan sökstrategier och har kunskap om refe-
rensverk, eftersom de har en bred utbildning och bakgrund. Hon ser också en önskan hos bib-
liotekarierna att lära sig mer för att kunna utveckla sitt jobb.  

En chef tror att det ur assistentsynpunkt finns ett visst missnöje med bibliotekarier. Hon tror 
att assistenterna tycker att bibliotekarierna dumpar de tråkiga uppgifterna på assistenterna och 
glassar runt, går mycket på kurser och att de är lite snobbiga som pratar om märkvärdiga 
böcker och är lite fina i kanten.  

5.4.2 Bibliotekarierna  
 
Bibliotekarien på ett av biblioteken säger med ett skratt att hon tror att assistenterna nog tyck-
er att bibliotekarierna är lite märkliga. Hon säger vidare att en del assistenter kanske tycker att 
de kan göra bibliotekariejobb lika bra som bibliotekarierna och att utbildningen inte spelar 
någon roll. En av bibliotekarierna tror att det finns ett missnöje med bibliotekarier hos assi-
stenter, att bibliotekarierna går på möten och låter assistenterna göra allting. Han tycker själv 
att bibliotekarierna arbetar isolerat från varandra och ofta är på sina ”öar” och gör saker och 
ting.  Enligt honom fungerar inte samarbetet särskilt väl, de flesta arbetar på egen hand. En 
annan bibliotekarie beskriver hur man som yrkesgrupp inte går iväg och fikar tillsammans, 
vilket assistenterna gör.  

Flera av bibliotekarierna uttrycker i intervjuerna att de är en yngre yrkesgrupp än assistenter-
na. Som grupp är de mer intresserade av att diskutera frågeställningar och idéer. De vågar of-
tare än assistenterna ta plats i möten och diskussioner. Vidare menar de genomgående att de 
är välutbildade med en god yrkeskompetens som är viktig för de uppgifter som bibliotekarier 
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na ska utföra. En yrkeskompetens som assistenterna formellt saknar, även om en del av dessa 
har utvecklats inom sitt yrke. En bibliotekarie lyfter fram att just den formella yrkeskompe-
tensen ger ett större självförtroende för yrkesutövning.   

5.4.3 Assistenterna  
 
En av assistenterna säger att bibliotekarierna sällan frågar assistenterna om hjälp och när de 
sitter i informationsdisken och ser att assistenterna har mycket att göra, går de ändå inte och 
hjälper till.  

Då tycker man att det kan väl de också göra, och inte bara sitta där och läsa. Det gör ju inte 
saker bättre, då går ju låntagarna till oss som nickar och hälsar, är vänliga och serviceinrik-
tade. Medan om de går till informationsdisken så sitter de och läser sina listor - jag förstår 
att de måste göra det - stirrar in i skärmen, tittar inte upp. Det har blivit bättre när de har en 
disk som kan höjas upp, där man kan stå upp. Det måste man nu när alla kan söka själva.  

 

Hon tycker sig också märka att det inom bibliotekariekåren inte ses med blida ögon på någon 
som sticker upp och avancerar i hierarkin. Hon menar också att man inte behöver vara en bra 
ledare bara för att man är bibliotekarie.  

När vi frågar hur hon tror att assistenter ser på bibliotekarier så säger hon att ”de är ju ’biblio-
tekarier’!” och säger att assistenterna har förutfattade meningar om dem, men att bibliotekari-
erna också måste jobba med att se att assistenterna också kan någonting.  

En av assistenterna ger uttryck för att bibliotekarierna har sina möten som assistenterna inte 
vet så mycket om och att de ibland tummar lite på uppsatta regler. Detta håller ytterligare en 
assistent med om och påpekar att bibliotekarierna ”släpper lite på regler och sånt som de inte 
tycker är någonting, men det är vi som får det sen”. Hon säger också att bibliotekarierna anser 
sig ha för hög utbildning för att vara i receptionen, men hon tycker inte att det skadar att de är 
där ibland för att få insikt i vad assistenterna gör, ”för att vi gör så mycket som de inte har en 
aning om att vi gjorde”. Hon säger dock att hon varit på bibliotek där assistenter och bibliote-
karier jobbat sida vid sida och där samarbetet fungerat bra, men hon tror också att många bib-
liotekarier anser sig vara lite förmer än assistenter och att de tycker att assistenterna ska sköta 
sitt jobb, och bibliotekarierna sitt.  

Som assistent kan man känna sig lite underlägsen, berättar en av assistenterna, och säger att 
det finns bibliotekarier som demonstrativt visar att de har en högskoleutbildning. Det kan 
dock vara en generationsfråga menar han, och säger att det var värre förr, då satte sig biblio-
tekarierna för sig själva och förde resonemang över huvudet på assistenterna. Idag ser han en 
annan inställning:  

Men de yngre som kommer till av bibliotekarierna, de har ju inte den här gammaldags bib-
liotekarierollen, de jobbar lättare med även outbildat folk, de behöver inte rida på några 
hästar, de har ju lärt sig att alla är människor på nåt sätt. ”Jag behöver inte sätta mig över 
den här assistenten, utan jag kan däremot hjälpa!” Jag vet inte om man lär sig det på skolan 
eller, men jag märker det på de nya som kommer hit här, de lånar ut böcker och ställer sig 
gärna vid lånedisken, så det är som att gränserna är borta där, jämfört med förr. 

  

Även en annan av assistenterna tror att den yngre bibliotekariegenerationen har en mer positiv 
syn på assistenter än vad bibliotekarierna förr i tiden hade. Det hon saknar och ”som jag med 
beundran såg på hos min ungdoms bibliotekarier, det var ju deras otroliga bokkunskap och 
kännedom om skönlitteratur […] och det har försvunnit lite grann”.  
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5.5 Lön och status 
 
Under detta tema finns en sammanställning av respondenternas tankar kring lön och status.  

5.5.1 Cheferna  
 
En av cheferna tycker att lönerna är hyfsat rimliga, men anser att bibliotekarierna borde ligga 
högre, med tanke på den långa utbildningen. En annan chef tycker att löneläget för bägge 
grupperna är för lågt. Hon vill särskilt höja lönerna för assistenterna, som hon tycker ligger 
lite väl lågt. Bibliotekariernas löner har ett större spann, beroende på hur mycket ansvar man 
har. Det är lättare för bibliotekarierna att klättra i löneligan, medan assistenternas löner ligger 
mer stilla.  

En chef tycker att lönerna för bägge grupperna är katastrofalt låga. Det är en skam att biblio-
tekarierna efter så många års akademiska studier har så låga löner säger hon, och tillägger att 
det också är en genusfråga. Om man jämför bibliotekarier med andra akademiska grupper så 
är deras jobb oerhört lågt värderat, tycker hon. Med assistenterna är det lite annorlunda, deras 
löner är inte mycket lägre än andra assistenttypers löner i kommunen.  

Det är mer en fråga om vad som är lägsta nivå över huvud taget att betala för ett heltidsjobb 
så att man kan leva på det, det är ju en annan aspekt som inte är specifik för biblioteksassi-
stenterna. De är låga. Man kan undra hur folk drar runt på dem om man är ensam försörjare.  

 

En av cheferna berättar att de för några år sedan hade policyn att när assistenter slutade, vilket 
de väldigt sällan gör, så skulle de ersättas med bibliotekarier för att höja kompetensnivån. 
Detta gjordes under ett par år, men det har de slutat med nu. Hon vill inte betona yrkesgrup-
perna, utan vill hellre se individerna, och tillämpar individuell lönesättning. Man är inte ga-
ranterad en viss summa, utan lönen är avhängig av det jobb man utför. Man tillskansar sig 
kompetens på olika sätt, och den borde värderas på ett annat sätt, menar hon. ”Jag tycker som 
sagt att en assistent utan tvivel kan ha en högre lön än en bibliotekarie för att de gör ett jobb 
som värderas på ett högre sätt”, betonar hon, och berättar att det finns exempel på detta på 
biblioteket ifråga.  

Kompetens är inte bara kopplad till utbildning, man kan ha skaffat sig värdefulla erfarenheter 
och kunskaper på andra sätt, menar hon, och nämner kön och etnicitet som värdefulla kompe-
tenser. Det handlar också om människors energi och intresse för att ta till sig kompetensut-
veckling. Det kan mycket väl vara så att en assistent lämpar sig mer för en viss kvalificerad 
arbetsuppgift. Assistenter kan vara nog så värdefulla som bibliotekarier, menar hon. Hon tror 
också att biblioteket behöver personal med olika kompetenser, och är öppen för att ta in andra 
yrkeskategorier beroende på vad som behövs på biblioteket. Vidare menar hon att om det går 
att kombinera med högskoleutbildning är det bra, då man genom den får en analytisk förmåga 
och en teoretisk grund.  

Omvärldens syn på biblioteksarbete är felaktig, tycker en av cheferna. Många vill praktisera 
på bibliotek eller jobba där för att man har fått ont någonstans, säger hon. När hon frågar var-
för de vill praktisera eller jobba där, blir de chockerade och svarar ”'ja, därför att jag läser 
mycket böcker!'”. När hon då säger att det inte är säkert att man passar att arbeta på ett biblio-
tek för att man läser mycket böcker, då tycker de att man är hemsk, utbrister hon.  

En annan av cheferna berättar om liknande erfarenheter. I denna kommun har det länge varit 
så att om man ska anställa en assistent, så ska det vara ett omplaceringsfall. Det får följden att 
man hellre ansöker om att få anställa en bibliotekarie, för att slippa få någon som kanske job-
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bat som assistent i kommunen men som inte kan någonting om biblioteksarbete, även om de 
alltid lånat böcker. ”Vi vill inte ha någon som någon annan inte vill ha”, konstaterar chefen. 
Även assistenterna tycker att det här kan vara besvärligt och de tänker säkert ”’nu tänker de 
pracka på oss någon här’”, tror hon. Hon berättar att förr fick man inte ha några kompetens-
krav alls när man skulle anställa en biblioteksassistent. Det enda man fick kräva var grundsko-
la. Då var det ju inte så konstigt, menar hon, att:  

[...] de försökte flytta över både den ena och den andra som då var utbränd eller hade ont i 
ryggen och kunde jobba på biblioteket. Man ska sätta upp en förfärlig massa böcker på ett 
bibliotek, man kan inte ha ont i ryggen! Det var en väldig diskussion med personalavdel-
ningen om vad det var för krav man kunde ställa. Det har man ju ändrat på nu, nu får man 
ställa vissa krav. Men det hänger ju med rätt länge om man säger så, de som anställdes för 
25 år sen är ju kvar. Man växer ju med jobbet, men man hade kanske inte anställt just dessa 
personerna om man hade kunnat välja någon annan.   

 

Förr fick man inte annonsera, utan:  

[...] man skulle titta på den ene och den andre, ”vi kan inte, vi vill inte, det går inte!” Man 
kan inte ha alla omplaceringar på ett ställe, det blir inte bra! Det blir jättebesvärligt, därför 
att det nöter väldigt mycket på alla andra, om det är någon som inte kan lyfta eller inte kan 
göra det eller det. Det blir ingen kvar som orkar med.  

 

Hon menar att det nu har blivit lättare att anställa assistenter, för nu får man kräva lite mer, 
men "man får alltid fruktansvärt många ansökningar”. Hade det funnits krav på yrkesutbild-
ning hade man kunnat sålla bort vissa på en gång, men nu måste man titta på alla ansökningar, 
säger hon. Detta tycker hon inte är bra, att det finns en kategori som är ”liksom allmän sådär”, 
där det är svårt att avgöra vad de egentligen kan. Man vet bara att de vill jobba på bibliotek, 
och "det vill alla för att det är så trevligt", avslutar hon.   

5.5.2 Bibliotekarierna 
 
Det är inte många av bibliotekarierna som är nöjda med sina löner. En av dem menar att bib-
liotekarielönerna rent generellt är för dåliga. Hon tror inte heller att assistenterna är nöjda med 
sina löner. När vi frågar en av bibliotekarierna om han är nöjd med sin lön, skrattar han och 
säger: ”Nej! Nej, det är jag inte, och det ska man väl inte vara när man har det här yrket höll 
jag på att säga! Nej, nej, nej…” Han tycker inte att lönen motsvarar hans arbetsuppgifter och 
utbildning. Han utbildar sig varje år, och tar på sig nya arbetsuppgifter, men det har inte gett 
något utslag i lönen. En av bibliotekarierna som arbetat på ett bibliotek i nästan trettio år säger 
att han ligger nästan tretusen under riksgenomsnittet, och det gör många andra också, berättar 
han. Han menar att kommunen är ökänd för sina låga löner.  

En bibliotekarie berättar om att det blev en kontrovers för några år sedan då bibliotekarierna 
föreslog att de skulle sätta skyltar vid diskarna där det stod i vilken disk man gjorde vad. Det-
ta förslag bottnade i en önskan om en större tydlighet så att låntagarna skulle veta till vilken 
disk man skulle gå när man till exempel ville ha lånekort, och till vilken man skulle gå om 
man sökte information om en fackbok eller hade en fråga om skönlitteratur. Detta togs inte 
väl emot av assistenterna som enligt bibliotekarien såg det som en arbetsbeskrivning på vad 
de gjorde, så det förslaget blev nerröstat och sen rann det hela ut i sanden. Hon tror inte att de 
meningsskiljaktigheter som förekommer yrkesgrupperna emellan har någon grund i att man 
tjänar olika, utan tror att det snarare är bibliotekarierna som ställer sig frågan varför de har 
skaffat utbildning och studieskulder om man egentligen kan göra samma jobb utan högskole-
utbildning.  
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5.5.3 Assistenterna  
 
En av assistenterna är ganska nöjd med sin lön, och säger att assistenterna på just detta biblio-
tek ligger ganska bra till, om man jämför med andra län. Hon tycker att hennes lön är ganska 
bra för att vara assistent och bibliotekarierna tjänar ju inte så väldigt mycket mer, säger hon. 
En annan assistent är inte lika nöjd. Han tycker att glappet är för stort mellan en assistent som 
jobbat länge och en nyutbildad bibliotekarie. Eftersom han menar att han fungerar som en 
”amatörbibliotekarie” tycker han att det borde märkas lite mer på lönen. En assistent tycker att 
hennes lön är ganska rimlig, det finns de assistenter som ligger sämre till och som inte kan 
försörja sig på sin lön. En av assistenterna vågar nästan inte tala om för oss vad hon tjänar, ef-
tersom hon tycker att hon har alltför låg lön efter att ha arbetat i många år. Hon har skaffat sig 
mycket odokumenterad utbildning under åren, som inte syns i lönen, så hon tycker att hennes 
lön borde ligga någonstans mellan en assistentlön och en nybörjarlön för bibliotekarier.  

En assistent för ett resonemang om att bibliotekarier kan göra arbetsuppgifter som kräver lite 
mer, med tanke på bibliotekariernas utbildning, men säger att assistenternas arbete är nog så 
viktigt. Det är viktigt att hålla i minnet att man har olika arbetsuppgifter som assistent och 
bibliotekarie, och att en assistent inte behöver vara en "B-bibliotekarie", utan kan vara en "A-
assistent". Hon beskriver assistenternas arbetsuppgifter:  

Jobbar man som assistent gör du ett jättejobb, du ska vara serviceinriktad, kunna jätte-
mycket, veta mycket, kunna språk. Då gör man det som assistent, medan bibliotekarierna 
gör andra saker. De behöver inte skriva ut lånekort, det kan assistenterna göra. Det ena 
måste inte vara bättre eller sämre än det andra.    

 

Assistenten säger sedan att hon är lite "lat" och gärna skickar frågorna vidare till bibliotekari-
en, så att hon själv kan göra det hon är bra på och ta hand om de roliga uppgifterna, som till 
exempel att visa besökarna saker, som släktforskarapparaterna, eller tala med låntagare i tele-
fonen. Hon säger att det är bättre att assistenterna finns till för låntagarna för det som de är bra 
på och tycker är roligt. Ibland ser hon dock att arbetet får karaktären av en privat sfär, och vill 
påminna om att de inte är där för nöjes skull, utan att de får betalt för att arbeta, att de har ett 
uppdrag och att de får lön.  

På en del håll har assistenterna fått mer kvalificerade uppgifter och en av assistenterna berät-
tar att det upplevs som positivt av de flesta, men att det finns en eller två som säger att de inte 
gör vissa saker för att de inte har betalt för det. När de fått internutbildning för att klara av ett 
informationspass var det någon som undrade hur mycket mer i lön de skulle få. Svaret blev att 
lönen skulle vara oförändrad, vilket resulterade i att de ifrågasatte varför de då skulle göra det. 
Själv anser hon att det ligger en glädje i att få större ansvar och mer avancerade uppgifter, och 
säger att hon kanske varit lite "dum" som gjort saker för att det är roligt och för att det ger 
henne någonting, Hon ser sitt yrke nästan som ett kall och en livsuppgift att sprida kunskap 
och hjälpa människor att hitta det de söker.  

5.6 Konflikter  
 
Under denna rubrik presenteras respondenternas uppfattning om vad de upplever som kon-
fliktartat på arbetsplatsen och vad de ser som typiska problem mellan yrkesgrupperna.  
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5.6.1 Cheferna  
 
Två av våra chefer talar om outtalade konflikter, konflikter som är svåra att ta på. En av che-
ferna påpekar att det är ”lite glidande, lite snack, men inget uttalat. Det är mycket kvinnor, 
mycket prat” och säger att det nog finns någon konflikt någonstans i bakgrunden.  

Chefen på ett av biblioteken talar om att det alltid varit en delikat balans mellan yrkesgrup-
perna och hänvisar till att ”den ena gruppen är ’finare’ än den andra, den ena gruppen har ut-
bildning, det har inte den andra, den ena gruppen tjänar bättre än den andra”, och ser det som 
en självklarhet att det därför lätt blir en motsättning yrkesgrupperna emellan. ”Speciellt bland 
äldre assistenter som tycker de har ett livs erfarenhet, och så kommer det nyutbildade biblio-
tekarier.”  

En annan chef tycker att det i det dagliga arbetet flyter på rätt smärtfritt mellan yrkesgrupper-
na, men berättar också om att det ibland uppstår tydliga intressekonflikter, särskilt när det 
gäller lönesättningen:  

När vi har revisionsförhandlingar, det är till exempel ett sådant läge när skillnaderna upp-
märksammas eftersom det finns en löneskillnad. Och då uppstår också diskussioner om 
”vad är vårt arbete värt i förhållande till deras?” och ”Jag har jobbat här si och så länge och 
ska inte det värderas mer än en relativt nyutbildad bibliotekarie som får högre lön än jag?” 
och då blir det ju lite laddat alltså, så är det ju.  

 

När hon ställs inför den frågan av personalen, förklarar hon att hon tillämpar individuell löne-
sättning. Hon säger sig ha hört beskrivningar från andra bibliotek där det är mycket större 
skillnad mellan yrkeskategorierna och där det inte är tal om att en assistent skulle bemanna en 
informationsdisk. Hon tror att uppdelningen mellan personalkategorierna finns på många håll 
men i olika grad, och ser det som ett långvarigt utvecklingsarbete att bryta barriären mellan 
assistenter och bibliotekarier.   

Något som också kan vara en källa till konflikt är då bibliotekarierna och assistenterna ska 
samsas i en gemensam disk. Låntagaren som kommer fram till disken vänder sig till den som 
inte är upptagen för tillfället, och då spelar det ingen roll om det bara gäller att lämna eller 
låna en bok, eller om det rör sig om en komplicerad fråga. Bibliotekarierna ställer sig frågan 
vad det är för mening med att ha skaffat sig en utbildning och studieskulder när de får utföra 
en hel del okvalificerat arbete. Denna konflikt nämner alla chefer vi talat med. En av cheferna 
säger att bibliotekarierna har varit tveksamma till gemensam disk på grund av denna fråga. 
Dessutom är det en källa till konflikt att bibliotekarierna ibland upptäcker att en assistent tror 
att en fråga är färdigbesvarad trots att den inte är det. ”Några assistenter har inte den kollen att 
veta när de ska lämna frågan vidare och känna sina begränsningar och skicka över frågan till 
bibliotekarierna” säger hon. En chef beskriver hur det kan gå till när en ovetande allmänhet 
kommer in på biblioteket och ställer en fråga:  

Går de då till lånedisken först och ställer en fråga så är det en del av assistenterna som är 
väldigt pigga på detta, men inte riktigt har kompetensen och kan lämna svar som inte alltid 
är rättvisande, eller börja på en sökning som det visar sig är betydligt mer avancerad än 
man sett från början och då får skicka låntagaren mitt i… […] Och assistenterna förväntar 
sig att bibliotekarierna ska gå över och ta assistentuppgifter när det gäller utlån och åter-
lämning när det blir köer.  
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Hon berättar att det enligt hennes erfarenhet, både på det bibliotek hon jobbar på nu och på 
andra hon tidigare varit på, väldigt ofta finns assistenter som inte håller gränsen gentemot bib-
liotekarierna utan gärna går in på deras områden. Detta anser hon vara ett problem och säger 
att det leder till irritation. ”En vanlig låntagare har oftast inget begrepp om att det i den ena 
disken sitter assistenter och i den andra bibliotekarier”, säger hon.  

Chefen på detta bibliotek tror dock på en gemensam disk, men hon anser att den springande 
punkten är att dels lösa frågorna om att assistenterna inte ska känna sig kontrollerade av bibli-
otekarierna så att de ”svarar rätt” och att bibliotekarierna inte ”tar över” frågan, och dels att 
bibliotekarierna inte ska uppleva att deras utbildning inte lönar sig. Dessa två frågeställningar 
är de som hon upplever vara de viktigaste att lösa för att yrkesgrupperna ska kunna samarbeta 
sida vid sida.  

Ett ämne som belyser detta på ännu ett sätt, och som en annan chef tar upp, är detta med 
bokuppsättningen. Hon säger att det är ett ämne som är känsligt att diskutera och att det är en 
källa till konflikt. Många bibliotekarier anser att de kan göra bättre nytta än att sätta upp 
böcker, särskilt som det är ganska hög arbetsbelastning på bibliotekarierna. Assistenterna har 
markerat tydligt att de ”är rätt trötta på att gå här och plocka på våra hyllor”, så bibliotekarier-
na har också fått bokuppsättning som en del i sina arbetsuppgifter på detta bibliotek. Bristen 
på tid och intresse för bokuppsättning hos bibliotekarierna gör dock att det inte sköts speciellt 
bra, menar hon. Ytterligare en av cheferna vittnar om att det ”ibland inte är en människa som 
sätter upp en bok!”  

En av cheferna tar som exempel på en konflikt när gruppen som jobbade i receptionen splitt-
rades. Då upplevde hon ett starkt motstånd hos den del av personalen som var van vid att ”sty-
ra och ställa” över receptionsdisken. De sade att det var dömt att misslyckas eftersom de an-
såg att det behövdes så mycket specialkunskaper för att ta hand om receptionen.  

Det uppstår också en oro när någon i personalen ska sluta och ny personal ska anställas. Led-
ningsgruppen gör en analys av vad organisationen behöver, och ofta görs tjänsterna om, berät-
tar chefen. Detta kan upplevas konfliktfyllt eftersom man känner en lojalitet med den som slu-
tar istället för att se till verksamhetens bästa. Vid sådana tillfällen väcks frågan hos kvarva-
rande personal både om hur personen som slutade värderas och hur de själva värderas. Ar-
betsplatsen blir då en familjär inrättning där man frångår det professionella synsättet, säger 
chefen, men påpekar samtidigt att hon tycker det är bra att man har kul på jobbet. Ibland tän-
ker hon dock att det kan bli för trevligt och att det familjära inte får ta överhand över verk-
samhetens intresse.  

Detta tema tas även upp av en annan chef som ställer frågan vilket uppdrag biblioteket har, 
och varför man jobbar där. Hon svarar själv på det genom att säga att de är där för att förvalta 
de medel de fått, skattebetalarnas pengar, på bästa möjliga sätt. Ansvaret att göra detta ligger 
inte bara på chefen utan på alla i personalen. ”Och då kan vi inte hålla på och tjabba inbördes 
om vem som ska göra vad.”  

5.6.2 Bibliotekarierna  
 
En av bibliotekarierna vittnar om att det förr var en väldigt skarp gräns mellan bibliotekarier 
och assistenter. Han berättar att han i början av sin karriär satte upp böcker en gång, trots att 
det var sagt att bibliotekarierna inte skulle göra det. Detta fick till följd att en äldre biblioteka-
rie blev väldigt irriterad, och underlät att hälsa på honom en vecka efter den händelsen. Han 
säger att han inte gillar den hierarki som finns mellan personalgrupperna, men ger ändå ut-
tryck för att det skulle vara underligt om en assistent var ledare för ett arbetslag, med tanke på 
skillnaden i utbildning mellan grupperna. Nuförtiden upplever han inte att det är några speci-
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fika konflikter mellan yrkesgrupperna på det bibliotek han jobbar på, och säger att om det blir 
konflikter nu så är det mellan personer, och hänvisar till en konflikt bibliotekarier emellan.  

När bibliotekarierna började arbeta i receptionsdisken blev det turbulent, berättar en av biblio-
tekarierna som menar att det alltid är svårt när man ska gå in på varandras områden. Särskilt 
konfliktfyllt blev det när någon bibliotekarie kom med förslag på hur man kunde förändra ar-
betet. Då kände sig assistenterna hotade, även om förslagen gavs i all välmening, och de me-
nade att bibliotekarierna inte kunde veta hur receptionspersonalen ville jobba. Sedan dök ock-
så frågan upp hos assistenterna om varför bibliotekarierna skulle gå in på assistenternas ar-
betsuppgifter, men inte vice versa.  

En bibliotekarie säger att det nuförtiden kan vara ett problem att det inte är ”klart” vem som 
ska göra vad, och att den oklarheten kan orsaka konflikter. Det finns inga regler om vad assi-
stenterna får och inte får göra, och det upplever hon kan vara problematiskt, särskilt när det 
kommer in nya assistenter som ser hur mycket de äldre assistenterna kan svara på, assistenter 
som jobbat i tjugo, trettio år. De nya kan då känna ett inre krav på sig att kunna lika mycket, 
och lämnar inte frågor vidare som de borde. Hon känner att det skulle vara svårt att träda in 
och tillrättavisa, eller upplysa om att ”det där borde du ha lämnat vidare”, då andra, äldre assi-
stenter klarar av att svara på frågorna. Hon har ibland i efterhand hört någon säga att de inte 
kunde hitta det de letade efter när de gjort en sökning i katalogen och inte fått någon träff. 
”Oh, hjälp, tänker man, varför skickade du inte över det till mig?!” säger hon. Likadant är det 
med telefonfrågor; bibliotekarierna undrar var informationsfrågorna tar vägen, om de kopplas 
vidare i tillräckligt hög utsträckning och om de som ringer får tillräckligt utförliga svar. Hon 
tror att det finns en rädsla för att ta tag i konflikterna överlag, och att det är viktigt att cheferna 
på biblioteken vågar ta tag i frågor som denna, men hon tror att det oftast bara rullar på i gam-
la hjulspår.  

I detta får hon medhåll från en annan bibliotekarie, som nämner chefernas oförmåga att hante-
ra konflikter, och som också talar om assistenter som gärna svarar på informationsfrågor. Han 
poängterar att det är olika för olika personer, en del skickar över frågan om de inte kan svara 
på den, medan andra inte gör det, och ”då blir det lite svårt”. Han kan också känna ett visst 
missnöje när han till exempel får ta hand om kassan när en assistent står och gör informa-
tionssökningar. Då ställer han sig frågan om han har studerat på högskolan för att göra den ty-
pen av uppgifter. Även om han ser att det inte alltid är så smidigt att lämna över frågan tycker 
han ändå att det är bättre att assistenterna gör det, eftersom bibliotekarierna har en utbildning i 
informationssökning och därmed kan ge låntagaren bättre service. 

Den största konflikten han har varit med om har dock rört bokuppsättningen. Assistenterna 
var trötta på att sätta upp böcker och ville att bibliotekarierna också tog del i bokuppsättning-
en. När de gjorde det så var det ändå en källa till missnöje att bibliotekarierna satte upp böck-
er under öppettiderna, och inte innan biblioteket öppnade, så som assistenterna var vana vid 
att göra. Han säger dock med självrannsakan i rösten att det inte riktigt fungerar helt som det 
ska med bokuppsättningen.  

Ytterligare en av bibliotekarierna säger att hon tycker det blir fel när köerna växer i recep-
tionsdisken för att det görs sökningar, då personer med snabba ärenden får stå och vänta. Hon 
anser att konflikten mellan yrkesgrupperna främst rör informationsarbetet, men upplever att 
det aldrig diskuteras öppet, utan talas om mer i antydningar. Hon tror att det hade varit bra om 
man rensade luften och blev riktigt arga på varandra och alla hade sagt vad de tyckt. Om det 
skulle ske så krävs det också att man har tid och ork att ta hand om det som sagts. Det får inte 
bli så att man bara vräker ur sig, det ska komma någonting bra ut av det också, säger hon. 
Även hon upplever att man ställer sig frågan varför man tagit studielån och vad ens utbildning 
egentligen är värd när utbildad och outbildad personal gör samma saker.  
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5.6.3 Assistenterna  
 
En av assistenterna berättar om upplevelsen av att när assistenterna har sagt något på möten 
och liknande, så har det varit lite mindre värt än det bibliotekarierna har sagt. Hon säger att 
den åsikten inte bara har funnits hos bibliotekarierna utan även hos assistenterna själva. Assi-
stenterna kommer sällan med förslag eftersom det ”tittas snett och det ojas”. Hon upplever att 
det har blivit lite bättre när det kom in lite yngre bibliotekarier på arbetsplatsen, men säger att 
det har varit mycket sidoblickar, hostningar och harklingar med innebörden att ”nu säger de 
nåt dumt igen”. Det har gjort att många är tysta och inte vågar säga något och att stämningen 
kan ha varit lite tryckt på fikarasterna.  

Något som också skapar missnöje är bibliotekariernas ovilja att hjälpa till med bokuppsättning 
när det är mycket att göra i receptionsdisken, trots att det är lugnt i informationsdisken, berät-
tar en assistant. 

När det gäller informationsfrågor upplever hon en konflikt i det att en del bibliotekarier anser 
att assistenterna inte bör ta informationsfrågor, trots att de mycket väl vet svaret. Hon berättar 
att i en diskussion med en av de yngre bibliotekarierna hade bibliotekarien sagt att assisten-
terna bör lämna frågan vidare, även om frågan enbart rör sig om var böckerna av en viss för-
fattare står. Hon förklarar:  

Det är i mötet med allmänheten, det är då vi krockar. Det förstår inte ju allmänheten, vi kan 
ju inte ha en schism inför låntagarna. Det har ju varit mycket värre. Det har funnits biblio-
tekarier som läxat upp biblioteksassistenter i receptionen under öppettider med fullt med 
låntagare, det är inte acceptabelt! Så gör man inte, inte någonstans! Ett fel kan begås från 
bägge sidor, men det får man ju ta sedan, inte inför våra låntagare, de som vi lever på egent-
ligen. Det har ju hänt här, det var inte så hemskt länge sedan. Det var vissa assistenter som 
inte vågade svara tillbaka. Det var en form av trakasseri, mobbning. 

  

Just frågan om hur man ska jobba gemensamt upplever hon som infekterad, och säger att den 
frågan är det som diskuteras minst av just den anledningen. Det kommer aldrig så långt att det 
blir en diskussion, att den konflikten tas, och det anser hon inte vara bra. Hon fortsätter:  

Vi måste ju nån gång börja diskutera med varann, bibliotekarier och assistenter. Det får väl 
bli högt i tak, vi får skrika åt varandra och tycka fel och tycka att nån är dum, men det mås-
te ligga på en bra nivå, ingen smutskastning.  

 

Hon har hört om ett bibliotek där man skulle ta in en konsult för att man inte jobbade bra 
ihop, och säger att det är bra att man gör något åt det, men tycker att man borde kunna komma 
dithän genom att sätta sig ner och prata med varandra, utan att behöva ta in konsulter. Hon 
påpekar att det handlar om ett arbete, och att man inte jobbar för sitt nöjes skull och upplever 
att arbetsplatsen för vissa plötsligt blivit en privat sfär trots att den inte är det. ”Vi får betalt 
för detta, vi har ett uppdrag, vi får lön. På något sätt stupar det redan där.”  

En av assistenterna tycker att det på hans bibliotek fungerar bra mellan yrkesgrupperna, och 
det enda han har upplevt som skapat irritation är att bibliotekarierna kan vara lite släpphänta 
med regler när de lånar ut böcker och inte kräver lånekort eller legitimation om de känner till 
låntagaren. Detta tar även en annan assistent upp och hänvisar till assistenternas yrkesstolthet. 
När då en bibliotekarie klampar in och förändrar eller tar lätt på uppsatta regler, så blir det 
konflikt. Hon säger att det inte handlar om någon ovänskap, men att det inte känns riktigt bra 
för någon att bibliotekarierna står i receptionen och försöker ändra på inarbetade rutiner.  
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En assistent ser att relationen mellan yrkesgrupperna har förbättrats. Förr var assistenterna 
inte med på bokmöten och hade inte en aning om varför en viss bok inte köpts in när en lånta-
gare frågade efter den. Tidigare markerade bibliotekarierna tydligare sin yrkesroll och sin sta-
tus. Han berättar att när han är ute på länsträffar så hör han om ställen där det är lite ”kirr” 
mellan grupperna, och tror att det beror på att de arbetsplatserna är lite större och att det då 
blir större avstånd mellan personalgrupperna.  

Flera av assistenterna tycker att det är ett mildare klimat mellan yrkesgrupperna idag än det 
var förr, när assistenterna inte fick svara på frågor. En av dem berättar att när hon i början på 
70-talet undertecknade fjärrlånsansökningarna till ett större länsbibliotek, blev hennes chef 
uppringd av det långivande biblioteket som hade känt igen hennes namn och visste att hon var 
en assistent. ”Ni kan ju inte ha en assistent till att skriva under fjärrlåneansökningar!” Frågan 
löstes med att hon lämnade in fjärrlåneansökningarna till en bibliotekarie som skrev under 
dem innan de skickades iväg. Hon berättar att det på 60-talet var otänkbart att man som assi-
stent satte sig på en stol i lunchrummet där en bibliotekarie brukade sitta, och man var inte 
”du” med varandra yrkesgrupperna emellan.  

Eftersom denna assistent har haft en hel del kvalificerade uppgifter i sin tjänst, har hon blivit 
beskylld för att ”’leka bibliotekarie’, och det har jag aldrig försökt göra!” säger hon med ett 
skratt, och förklarar att den bibliotekarien som beskyllde henne för det nog mådde mest dåligt 
själv. I och med att hon rört sig mer bland bibliotekarierna har hon inte umgåtts så mycket 
med sin egen yrkesgrupp. Hon berättar att hon aldrig var med när övriga assistenter drack kaf-
fe och hade det lite extra festligt en gång i veckan, eller när de gick ut tillsammans. Hon näm-
ner också ett projekt som hon upplevde att hon inte fick vara med i på grund av att hon var 
just assistent, trots att hon ansåg sig ha ganska goda kunskaper i ämnet och själv var initiativ-
tagare till projektet.  

5.6.4 Övriga konflikter  
 
Under intervjuerna har det framkommit källor till konflikter som inte har med yrkesgrupperna 
att göra. Något som en av cheferna nämner är spänningen mellan filial och huvudbibliotek 
och konflikten mellan det stora och det lilla.  

Revirtänkande mellan avdelningar och arbetslag kan också förekomma, tydligast i relationen 
mellan barn- och vuxenavdelningen. En chef säger att det på hennes bibliotek förmodligen har 
en lång historia då de två avdelningarna låg på skilda våningsplan och berättar att det varit 
väldigt starka barnbibliotekarier som har värnat om och bevakat sin verksamhet stenhårt. Det-
ta förhållande nämns också av en assistent och bibliotekarie som menar att det finns en del re-
virtänkande mellan arbetslagen, arbetslag som består både av bibliotekarier och assistenter.  

Åldersskillnad kan också skapa konflikter, något som en av bibliotekarierna nämner som en 
påtaglig orsak till konflikt, och en av cheferna säger att de yngre assistenterna vågar ta mer 
initiativ och är inte lika rädda för vad andra tycker som de äldre assistenterna är. En annan 
chef säger att yngre människor har lättare att framföra kritik på ett självklart sätt och tycker att 
konflikterna mellan generationer är större än den mellan yrkesgrupper, men påpekar också att 
medelåldern är yngre bland bibliotekarier än assistenter. Ytterligare en bibliotekarie nämner 
polariseringen mellan yngre och äldre, och hänvisar till att man är mer beroende av tekniken 
idag än man var förr och säger att de yngre är mer insatta och pigga på teknik.  
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5.7 Utbildning för assistenter  
 
För närvarande (2008) finns det inga planer på någon ny utbildning för assistenter. Nedan re-
dogör respondenterna för vad de har för uppfattningar om behovet av en sådan. Det finns både 
de som är för och de som är emot en assistentutbildning.  

5.7.1 Cheferna  
 
En av cheferna tycker absolut att en utbildning för assistenter behövs och säger att det är för-
skräckligt att det inte finns någon. Hon har försökt propagera för en KY-utbildning, men ing-
en har nappat på den idén. Hon menar att den behövs eftersom assistenternas bakgrund ser så 
väldigt olika ut, en del har akademiska studier bakom sig, och en del har ingen utbildning alls. 
En annan chef tyckte att det var väldigt positivt så länge det fanns en assistentutbildning, och 
hon säger att det är underligt att den planerade utbildningen i Örebro inte fullföljdes.  

En av cheferna tycker inte att det är aktuellt med en ny utbildning:    

Nej, antingen ska man ha en ordentlig akademisk utbildning där man framför allt lär sig… 
alltså… poängen med akademiker är den analytiska förmågan, förmågan att tillämpa teorier 
och så. Det andra kan man lära sig. Det blir en halvmesyr.  

 

I detta får hon medhåll från en annan av cheferna som anser att så som arbetet på bibliotek ser 
ut nu, och med tanke på utvecklingen på biblioteken, så kommer behovet av assistenter att 
minska i framtiden.  

5.7.2 Bibliotekarierna  
 
Även bland bibliotekarierna finns båda uppfattningarna representerade. En av bibliotekarierna 
kan inte se något behov av en assistentutbildning och har svårt att se vad en sådan skulle in-
nehålla. Han tror att biblioteksassistenter är ett begrepp som kommer att försvinna, allt efter-
som självbetjäningen ökar. Vill man ha bibliotekskunskaper kan man läsa bibliotekarieutbild-
ningen, den ställer inte så stora krav, menar han. Däremot kan han se högskolornas poäng 
med att anordna en utbildning; ju fler utbildningar en skola har, desto mer pengar får den. 
Detta betyder dock inte att man inte kan ha annan utbildad personal i biblioteket.  

De andra bibliotekarierna i undersökningen är mer positiva, och har mer inställningen att ut-
bildning ”aldrig är fel”. En av bibliotekarierna ser det från två aspekter; dels tror hon att det 
hade ökat självkänslan hos assistenterna som yrkeskår om de hade en utbildning att falla till-
baka på. Dels hade det underlättat vid rekryteringen av assistenter. När man ska utannonsera 
en biblioteksassistenttjänst kan vem som helst söka. Kommunen vill väldigt gärna omplacera 
folk från andra förvaltningar på biblioteket eftersom det finns en uppfattning att biblioteket är 
en lugn och avslappnad miljö som passar om man t ex fått någon stressjukdom:     

Men hade det funnits en utbildning så hade det varit lätt att hävda att det finns krav på det 
här arbetet. Vilket det ju gör egentligen, men det finns inga formella krav på en biblioteks-
assistenttjänst och det kan jag se som ett stort problem. Vi kan inte ta hand om alla utbrända 
förskollärare på vår förvaltning. Det går liksom inte! De kan vara hur duktiga som helst, 
men biblioteket är inte den platsen som många som inte besöker det tror.  
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En av bibliotekarierna är positiv till utbildning i allmänhet och menar att den stärker individen 
och ökar kunskapen. Utbildning ger alltid en större sfär och kunskap ger individen en platt-
form att stå på. Hon tycker att bibliotekarier och assistenter ser saker ur olika synvinklar. Ut-
bildning ger ett större perspektiv, och med en utbildning i botten kanske man ser på en liten 
fråga i ett större perspektiv. Vidare funderar hon på vad det skulle innebära om assistenter 
skulle utbildas på högskolan. "Var ska man då dra gränsen?", frågar hon sig. "Då kan man 
kanske lika gärna bli bibliotekarie? Kanske all bibliotekspersonal ska vara bibliotekarier?"  

5.7.3 Assistenterna  
 
Biblioteksassistenterna är inte heller eniga i frågan. Det är endast en av assistenterna som 
verkligen brinner för att det ska bli en ny biblioteksassistentutbildning, och hon säger sig ha 
kämpat för en i många år. Hon erinrar sig planerna på utbildningen i Örebro, som till hennes 
stora besvikelse inte blev till verklighet. SACO:s argument att biblioteksassistenter skulle 
komma att anställas istället för bibliotekarier för att de är billigare, tycker hon är ”en förfärligt 
konstig inställning”. Hon menar att bibliotekarier och assistenter har olika arbetsuppgifter, 
men att ha ”en gemensam plattform att stå på som är gemensam för allihop skulle ta udden av 
jättemycket”. Hon tror att framtiden för biblioteksassistenter helt och hållet hänger på utbild-
ningen. ”Utbildning säger jag, det måste till en utbildning!” Hon är säker på att assistenterna 
kommer att försvinna om det inte blir någon utbildning.  

De andra assistenterna i vår undersökning är mer tveksamma. Att en utbildning skulle jämna 
ut klyftan tror även en av de andra assistenterna, men hon vet inte riktigt vad en sådan utbild-
ning skulle innehålla. Hon ser inte något behov av en utbildning för assistenter eftersom hon 
tror att man inte kommer att anställa så många assistenter i framtiden, utan det är biblioteka-
rieutbildningen som gäller. En annan av assistenterna ser inte heller någon framtid för assi-
stenter, "på framtidens bibliotek ska man vara bibliotekarie eller informatör", gissar han. En 
assistentutbildning skulle enligt honom vara en halvmesyr.  

5.8 Framtiden  
 
Här redovisar vi hur respondenterna ser på framtiden för biblioteket med avseende på dess 
personalsammansättning. Trender i materialet visar att ingen tror på en framtid där bibliote-
kets personalsammansättning ser ut som den gör idag.  

5.8.1 Cheferna  
 
En av cheferna säger att hon vill se fler bibliotekarier och färre assistenter på biblioteket efter-
som hon anser det vara en nackdel att de är få bibliotekarier på huvudbiblioteket. Assistenter-
na behövs, men kanske inte i lika stor utsträckning som nu. Hon ser det också som en nackdel 
att de inte har bibliotekarier på alla filialer.  

En annan av cheferna går ännu längre och säger att hon tror att assistenterna på sikt är på väg 
ut och säger att man i fortsättningen bara kommer att bemanna med bibliotekarier då detta 
kommer att ge en större smidighet i systemet. Som det är nu måste man bemanna med både en 
assistent och en bibliotekarie i disken. Hon tar också upp det faktum att assistenterna är äldre 
och snart kommer att gå i pension, och att de arbetsuppgifter som inte blivit rationaliserade 
ställer större krav. Hon säger att hon ser framför sig ”ett bibliotek med bibliotekarier och det 
säger assistenterna själva också: ’Vi är de sista, vi är ett utdöende släkte’”.   



 57

Ett tema som återkommer hos tre av cheferna är tanken om att det på framtidens bibliotek 
kommer att finnas andra personalkategorier än bibliotekarier och assistenter. Som förslag ger 
en av cheferna IT-bibliotekarier, personer som jobbar med webben, litteraturpedagoger, dra-
mapedagoger, språkmänniskor. En chef säger:  

Jag vill att vi inte bara ska rekrytera akademiker som har gått bibliotekshögskolan, vi behö-
ver mer av andra kategorier också. Verksamheten behöver det, vi behöver möta andra som 
har andra utgångspunkter än vad vi själva har, det finns för stor likriktning i tänkandet inom 
bibliotek över huvud taget. […] Blandning av kompetenser, blandning av olika synsätt och 
perspektiv, det tror jag är jätteviktigt.  

 

Dock tror hon att biblioteken framöver kommer att ha uppgifter som inte kräver akademisk 
utbildning, så assistenter kommer att behövas i framtiden också.  

Två av cheferna ger uttryck för att de nya assistenterna ska vara mer specialister och kunna 
vissa saker lite bättre än andra, som till exempel vissa dataprogram. Tanken på assistenter 
som odefinierad grupp tror de kommer att försvinna.  

Ett tema som återkommer är bibliotekets automatisering, att låntagarna i framtiden i högre 
grad kommer att klara sig själva när det gäller utlån och återlämning. Detta kommer att med-
föra mindre av diskbundet arbete. En chef hänvisar till danska bibliotek, där man har flera 
mindre höj- och sänkbara diskar som man kan bemanna med olika antal personal beroende 
folktillströmningen under dagen. Detta arbetssätt bygger på att man får bort all hantering av 
böcker från disken och låter låntagarna själva hämta sina lån. Personalen får då en mer vägle-
dande funktion som visar hur låntagarna ska göra. Hon ser också en poäng med att böckerna 
sätts upp på hyllorna under öppettid och säger:  

Idag är det så att det ska vara snyggt på biblioteket, hyllorna ska vara… Böckerna ska stå i 
fina rader när vi öppnar. Vi ska inte sätta upp en bok när vi har stängt, vi ska sätta upp när 
vi har öppet, för då får man frågor när man är vid hyllorna. För det vet ju alla som är ute 
sätter upp böcker, att då kommer folk och frågar, man tycker "Äh, min fråga är så liten, jag 
går inte och ställer mig vid en disk eller går fram och besvärar den som sitter där och ser 
lite upptagen ut".  

 

En av cheferna anser att det behövs fler män på biblioteket och menar att hur professionell 
man än är vid inköp så märks det i hela verksamheten att könsfördelningen är ojämn. Hon ger 
exempel på hur sned fördelningen är i beståndet mellan signumen Qc och P99, ämnen som tra-
ditionellt har uppfattats som kvinnliga respektive manliga.  

5.8.2 Bibliotekarierna  
 
När vi frågar en av bibliotekarierna hur hon ser på framtiden för yrkesgruppen biblioteksassi-
stenter, säger hon att kommunernas ekonomi sätter stopp för ett bibliotek med endast biblio-
tekarier. Det blir för dyrt att ha bibliotekarier på alla tjänster, menar hon. Bibliotekarien vid 
ett annat bibliotek säger att hon tror att assistentgruppen kommer att minska, eftersom många 
rutinuppgifter försvinner i och med självbetjäningen, och att det kommer att ställas andra krav 
på den yrkeskåren än det gjort tidigare. Hon tror att man i framtiden kanske snarare anställer 
en bibliotekarie än en assistent eftersom en bibliotekarie kan göra ”både och”.  

                                                 
99 Qc är signumet för ”Hem och hushåll” och P är signumet för ”Teknik, industri och kommunikationer”. 



 58

En annan bibliotekarie tror att begreppet assistent kommer att försvinna, då självbetjäningen 
på biblioteken utvecklas. Han tycker sig se att vissa av assistenterna inte vill utvecklas i sitt 
arbete, och tror att denna inställning bidrar till att många assistenter har svårt att se hur deras 
roll kommer att se ut i framtidens bibliotek. Han menar att ansvaret för detta problem ligger 
hos cheferna, som han anser inte diskuterar konsekvenserna av självbetjäningen med persona-
len, och hur dessa konsekvenser kommer att påverka assistenternas arbetssätt.  

Även han tror, liksom de flesta av cheferna, att nya personalgrupper kommer att behövas på 
biblioteket, och att det kommer att bli andra titlar på tjänsterna. Han säger att många av 
svenskarna är välutbildade, och att det nu finns ett större utbud av personer med högskoleut-
bildning och andra bakgrunder än bibliotekshögskola för cheferna att anställa. Han anser att 
cheferna bör våga anställa annan, och yngre personal för att utveckla biblioteket och ”våga 
sluta ge de över 67 förlängd arbetstid”. Som exempel på en ny yrkesgrupp på biblioteket 
nämner han att en fritidsledare skulle kunna fungera som barnbibliotekarie, och tror att det 
skulle innebära en bättre service till allmänheten. Det viktiga är att se på vad organisationen 
behöver och vilken kompetens som saknas på biblioteket, ”och samhällsvetare och humanister 
är rätt billiga i drift”, säger han.  

Han vill också i framtiden se en rörligare arbetsplats med mindre diskbundet arbete, och att 
man ska ”inse att bibliotekariens roll är ett socialt yrke där man måste prata med folk”. Han 
vill också se att det skapas förutsättningar för att utveckla biblioteksarbetet genom att använda 
mer modern teknik, som till exempel bärbara handdatorer med trådlös uppkoppling, så att 
man hela tiden kan komma åt informationen var man än befinner sig i biblioteket.  

5.8.3 Assistenterna  
 
En av assistenterna hävdar med emfas att det måste till en utbildning för att assistenterna ska 
överleva som yrkesgrupp. Hon tror att båda yrkesgrupperna kommer att finnas kvar, men an-
ser att de i framtiden måste komma bättre överens.  

Assistenten vid ett annat bibliotek säger däremot att han tror att självbetjäningen gör att assi-
stenterna kommer att bli överflödiga i framtiden. Han tror också att det kommer att bli fler 
och andra personalkategorier på biblioteken, personal med akademisk bakgrund och mer spe-
cialiserad personal. Han menar att som assistent kanske man kan svara på hälften av frågorna, 
men när det blir mer avancerat så är man tvungen att slussa vidare låntagarna till bibliotekari-
en och det ser han som ett problem: ”Det är inte bra, man ska kunna gå till en person och få 
hjälp där.” En assistent tror att den generation assistenter som jobbar nu, är den sista. För bib-
liotekarierna ser hon dock en framtid som vägledare till trovärdiga källor för information, och 
hänvisar till det enorma informationsflödet. Hon säger dock att många knappt behöver en bib-
liotekarie idag då ”många som har något i huvudet kan leta sig fram själva”.  

En av assistenterna tror att skillnaderna mellan yrkesgrupperna kommer att plana ut i framti-
den, om det blir en utbildning för assistenter. Hon tror inte att assistentbegreppet kommer att 
leva kvar. Bokuppsättning kan skötas av skolungdom, och alla andra kommer att kallas biblio-
tekarier. Hon anser att det överhuvudtaget är tufft för biblioteken, och nämner privatisering 
som en möjlig framtid. Hon tror dock att biblioteken kommer att finnas kvar, men att persona-
len kommer att bestå av specialiserade fackbibliotekarier.  
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6 Analys  
 
I denna del analyseras och diskuteras de teman som redovisats i kapitel 5 med utgångspunkt 
från professionsteori, konfliktteorier och gruppsykologi som presenterats i kapitel 3. Inom 
professionsteorin kommer vi främst att använda oss av olika professionaliseringsstragier så-
som avgränsande och inträngande strategier och dubbel stängning. Konfliktteorierna använder 
vi främst som redskap för att se på vilket plan en konflikt hör hemma. Arne Maltén talar om 
tre huvudnivåer när det gäller konflikter: konflikter på individnivå, på gruppnivå och på orga-
nisationsnivå. För gruppsykologin tar vi hjälp av Lennéer Axelson & Thylefors. Detta sista 
stycke är dock inte lika utförligt då dessa teorier främst ska ses som ett komplement till de två 
ovanstående.  

6.1 Professionsteori  
 
Inom biblioteksvärlden är det i högsta grad aktuellt att man hävdar sina jurisdiktionella an-
språk i förhållande till andra yrkesgrupper som finns inom verksamheten. Oftast handlar det 
om att assistenter inte bör svara på informationsfrågor och att bibliotekarier anser sig ha för 
hög utbildning för att utföra rutinartade uppgifter, som exempelvis bokuppsättning. Yrkes-
grupperna strävar efter självbestämmande och kontroll över sitt arbete, ett självbestämmande 
och en kontroll man blir tvungen att släppa på vid arbete i team eller arbetslag, en organisa-
tionsform som blivit vanligare. 

Denna organisationsform bidrar enligt några av respondenterna till en arbetsplats med bättre 
stämning, exempel på detta är positiva uttalanden om arbetslag och att man inte håller på 
gränserna mellan yrkesgrupperna. När assistenter får möjlighet att utföra fler kvalificerade 
uppgifter blir det enligt en chef bättre stämning på arbetsplatsen. Detta är något som Anne 
Goulding också betonar i sin studie från engelska folkbibliotek. När biblioteksassistenternas 
kombinerade inbegripande och inträngande strategier ger resultat, sker alltså en tydlig föränd-
ring i organisationens klimat. Biblioteksassistenternas strävanden är inbegripande i den be-
märkelsen att assistenterna vill inkluderas i vissa av de arbetsuppgifter som tidigare varit för-
behållet bibliotekarier, och inträngande genom att man visar missnöje som skapar dålig stäm-
ning på arbetsplatsen. Missnöjet används som ett maktmedel för att uppnå målet för sina 
strävanden. Detta behöver inte vara en medveten handling, men kan likväl vara ett uttryck för 
en önskan om statushöjning av det egna yrket. 

En av assistenterna anser att själva samarbetet yrkesgrupperna emellan inte blivit mycket bätt-
re trots införandet av arbetslag. Hon exemplifierar detta med att man inte låter biblioteksassi-
stenterna sitta i barninformationen även om det är kort om bibliotekarier. Möjligheten att assi-
stenter ska kunna sitta i informationsdisken är ett exempel på en inbegripande strategi från as-
sistenthåll. Att inte låta assistenter sitta i barninformationen kan ses som en utestängningsstra-
tegi av barnbibliotekarierna för att värna sitt jobb och sin status i förhållande till assistenterna. 
Om man låter en assistent sitta i barninformation men inte i vuxeninformationen gör man en 
skillnad på uppgifterna vilket kan bli problematiskt i fråga om vad vars och ens kompetens är 
värd, och varför det krävs bibliotekarieutbildning i den ena disken men inte i den andra. 

En av bibliotekarierna tror att vissa assistenter inte tycker att den utbildning bibliotekarierna 
har är så märkvärdig. Denna åsikt kan vara en del i en inträngande strategi från assistenthåll. 
Genom att avdramatisera utbildningens betydelse jämnas klyftorna ut och ställer yrkesgrup-
perna närmare varandra ur statushänseende.  
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Att ha en arbetsledare med annan och - i de flesta fall vad gäller assistenter - lägre utbildning 
än dem som de ska leda verkar vara en svår tanke för bibliotekarier. Detta är något som både 
en assistent och en bibliotekarie nämner. En assistent som chef blir ett hot mot bibliotekarier-
nas dominanta position, och motarbetas genom utestängningsstrategier. En assistent menar att 
en del bibliotekarier inte är öppna för att det bland assistenterna finns kompetenta människor.  

En av bibliotekarierna anser att frågan om vem som ska göra vad, är en facklig fråga. Att häv-
da att det är en facklig fråga är ett exempel på en dubbel stängningsstrategi, då man dels i för-
hållande till arbetsgivaren trycker på sin utbildning och kompetens, och dels stänger ute assi-
stenterna från sitt revir som i detta fall består av rätten att sitta i en informationsdisk. På den 
offentliga arenan lyfter man gärna fram professionens abstrakta kunskap, trots att den teore-
tiska utbildningen inte nödvändigtvis är direkt relevant för praktiken. Den tjänar däremot ett 
legitimerande syfte, enligt Abbott. 

En assistent säger att bibliotekarierna är ovilliga att hjälpa assistenterna när dessa har mycket 
att göra. Detta kan bero på en rädsla att gå in på en annan yrkesgrupps revir, men också vara 
ett uttryck för en avgränsande strategi, då man vill distansera sig från uppgifter som tillhör en 
grupp med lägre status. Det är ju inte bara bibliotekarierna som hävdar sitt revir, utan även 
biblioteksassistenterna har ett revir som de vill slå vakt om genom att motsätta sig förändring-
ar av de positioner de uppnått och de arbetsuppgifter de har. Däri kan en del av den omvittna-
de förändringsobenägenheten hos denna yrkesgrupp ligga, då många av de förändringar som 
genomförs på biblioteket ofta påverkar just assistenternas arbetsuppgifter. 

Ett förslag om att all personal skulle bära namnskyltar möttes av motstånd hos assistentgrup-
pen. Detta motstånd kan grunda sig i att man anser att skyltarna skulle definiera det hierarkis-
ka förhållandet mellan personalen. Kanske skepsisen mot biblioteksassistentskyltar grundar 
sig i att bli tydligt definierad av sina kollegor och att det ligger en värdering i detta. I och med 
det mindre aktiva yrkesvalet vill man inte bli definierad av, eller identifierad med sitt yrke, 
medan en bibliotekarie oftare kan uppleva sig ha en bibliotekarieidentitet. 

En kontrovers som vi hänför till statusfrågan är när man från bibliotekariehåll ville sätta upp 
skyltar vid de olika diskarna. Det motstånd förslaget mötte från assistenterna kan tolkas som 
en del i ett professionssträvande. Bibliotekarien som berättade om denna episod tolkar det 
som att assistenterna såg skyltarna som en arbetsbeskrivning på vad som assistenter respekti-
ve bibliotekarier gör, en beskrivning assistenterna uppenbarligen inte höll med om, ville kän-
nas vid eller definieras av. Den strategi som används här är en inbegripande strategi där assi-
stenterna, genom att inte låta sig etiketteras, aktivt hindrar ett försök till en avgränsande stra-
tegi från bibliotekariehåll. På detta sätt kan de inkluderas i den allmänna bibliotekspersonalen, 
utan att behöva definieras som en grupp med lägre status.  

Den reaktion förslaget mötte behöver inte bero på att biblioteksassistenterna vill bli betraktade 
som bibliotekarier, utan bottnar möjligen i en önskan att betraktas som en grupp som också 
utför kvalificerade uppgifter i den inre tjänsten, och som besitter ett kompetensområde som 
inte enbart består i att låna ut böcker och utfärda lånekort. Denna tanke stöds också av att en 
assistent uttrycker en önskan om att assistenterna ska betraktas som "A-assisten-ter" och inte 
som "B-bibliotekarier", något som även kommer fram i den debattartikel ur Kultur Ella som 
vi redogjort för i kapitel 2, där en assistent menar att assistenterna ska få utvecklas inom sitt 
yrke, inte räknas som bibliotekarier.100   

                                                 
100 Olsson 1986. 
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Abbott talar om kunskapsöverföring mellan yrkesgrupper som arbetar nära varandra, och att 
intilliggande yrken som inte har någon formell utbildning lär sig hantverket genom att arbeta 
nära gruppen med formell utbildning. Detta bekräftas av en assistent som menar att det är 
oundvikligt att lära sig bibliotekarieuppgifter när man arbetat länge på bibliotek. Det här kan 
bidra till en rollupplösning som kan leda till konfliktsituationer på arbetsplatsen, något som vi 
återkommer till i kapitel 6.3. 

Bibliotekarier har av tradition tagit spjärn mot assistenter för att höja sin status. Utestäng-
ningsstrategin verkar ha pågått under lång tid, en slutsats vi drar när vi ser tillbaka på den ti-
digare forskningen. Statuskampen har dock oftast bara förts på arbetsplatsen och i biblioteks-
pressen, men inte i samhället i stort. Allmänheten skiljer inte på assistenter och bibliotekarier, 
och de flesta möter bara assistenter som lånar ut böcker. Att man behöver högskoleutbildning 
för detta är naturligtvis något om allmänheten förvånas över, då man tror att all biblioteksper-
sonal är bibliotekarier. I skenet av detta är det inte svårt att förstå att yrkets status inte är spe-
ciellt hög i samhället i stort, eftersom bibliotekariernas professionssträvanden sällan rört sig 
på den offentliga arenan.  

Respondenterna menar att det hos allmänheten finns en uppfattning om att vem som helst kan 
jobba på bibliotek. Varken allmänhet eller politiker vet exakt vad som försiggår på bibliotek 
och tydligast blir detta när man ser uttalanden om biblioteken som en plats för omplacerings-
fall inom kommunen. Uppfattningen att biblioteket är en lämplig plats att placera människor 
som inte fungerar på andra ställen reflekterar den status biblioteket har i politikers och tjäns-
temäns ögon.  

Tanken på en fastslagen utbildning är ett tydligt strävande mot en ökad professionalisering för 
assistentgruppen. Förslaget om en akademisk assistentutbildning möts av både positiva och 
negativa kommentarer från bibliotekariehåll. En negativ hållning kan vara ett uttryck för en 
utestängningsstrategi. Man vill värna om sin egen position och inte ha en alltför närliggande 
akademisk grupp att förhålla sig. Frågan om revir och gränser blir än mer flytande då det finns 
två akademiska grupper med väldigt liknande arbetsuppgifter. De bibliotekarier som ställer 
sig positiva till utbildning ser utbildningen som statushöjande för assistenternas yrkesgrupp 
och detta bidrar till en statushöjning för hela organisationen. Genom krav på utbildning för as-
sistenter slipper organisationen ta emot omplaceringsfall i lika hög utsträckning.  

Något som följer med högre utbildning är oviljan att utföra okvalificerade rutinuppgifter. En 
av assistenterna tänker sig att bokuppsättning skulle kunna utföras av skolungdom och att öv-
rig personal skulle kallas för bibliotekarier. En intressant fråga som vi inte tänkt på att ställa är 
om de yrkesverksamma bibliotekarier vi intervjuat skulle kunna tänka sig att utföra rutinupp-
gifter som tidigare legat på assistenter. Bokuppsättning är en het fråga, och det verkar bli van-
ligare och vanligare att även bibliotekarierna får detta som arbetsuppgift.  

6.2 Konfliktteori   
 
Den mest komplexa och konfliktfyllda situation vi funnit i intervjumaterialet rör arbetsuppgif-
ter och revirgränser. Historiskt sett kan det ha legat en strukturkonflikt i botten, som i dagslä-
get är i avtagande. En av bibliotekarierna berättar om att reglerna förr var sådana att assisten-
terna inte fick svara på några frågor alls, trots att de kunde svaret på frågan. En strukturkon-
flikt uppstår när de regler som råder inom organisationen hindrar en förnuftig lösning av ar-
betsuppgifterna. En assistent som nyligen hanterat en bok borde rimligtvis kunna visa låntaga-
ren rätt, utan att detta upplevs som ett problem.  
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Det är främst när låntagarnas frågor blir mer komplexa som andra konflikter dyker upp till 
ytan. Både cheferna och bibliotekarierna hyser ett misstroende mot vissa av assistenternas 
förmåga att se var sin egen kompetensgräns går. En av biblioteksassistenterna säger att assi-
stenterna har som policy att skicka de djupare frågorna vidare till bibliotekarierna. Den upp-
levda verkligheten hos bibliotekarierna och cheferna är dock att detta inte inträffar i så stor ut-
sträckning som är önskvärt. De vill att man ska ge allmänheten den bästa service man kan, 
något som de anser inte alltid sker då vissa assistenter väljer att göra informationssökningar. 
Då kan en lojalitetskonflikt framträda hos bibliotekarien som upptäcker detta, när denne kän-
ner kravet att ge låntagaren den bästa möjliga service, men samtidigt känner en ovilja att stöta 
sig med en assistentkollega. Denna konflikt ligger alltså först och främst på organisationsnivå 
då det är lojaliteten med organisationen som blir konfliktfokus.  

Om bibliotekarien sedan väljer att ta upp problemet med assistenten kan konflikten förflyttas 
till gruppnivå och bli en interpersonell konflikt med en kombination av rollkonflikt och sak-
konflikt. Rollkonflikten kommer ur diffusa revirgränser och sakkonflikten består i att någon 
anser att alla informationssökningar bör utföras av en bibliotekarie, och någon annan anser att 
en assistent mycket väl kan göra informationssökningar. 

Detta scenario kan skapa en konflikt på individnivå hos en biblioteksassistent när förvänt-
ningar från allmänheten krockar med egna förväntningar och bibliotekariers förväntningar. 
Enligt vår erfarenhet, vilket bekräftats av andra vi talat med, tror allmänheten att alla som 
jobbar på bibliotek är bibliotekarier. Assistenter förväntas därför kunna utföra en bibliotekari-
es arbetsuppgifter.  

I något fall har bibliotekarierna gått in på assistenternas område vilket också skapat irritation 
på olika sätt. När detta sker är det möjligt att det uppstår en sakkonflikt, då man är oense om 
hur arbetet bör utföras. En assistent berättar om att assistenterna kan uppleva att bibliotekari-
erna inte riktigt förstår hur viktigt det är att följa uppsatta regler när de hamnar i en situation i 
lånedisken. Det blir alltså en sakkonflikt i frågan hur man hanterar regelverket. En annan sak-
konflikt som uppstått är hur bokuppsättningen ska gå till på ett av biblioteken. Assistenterna 
förväntade sig att bibliotekarierna skulle sätta upp böckerna på morgonen före bibliotekets 
öppnande, vilket de själva gör, medan bibliotekarierna valde att göra det under öppethållan-
det.  

En rollkonflikt av historisk karaktär uppstod då en bibliotekarie gjorde en traditionell assi-
stentuppgift, nämligen satte upp böcker. Bibliotekarien blev tillrättavisad av en äldre kollega 
som ansåg att denna arbetsuppgift inte låg inom bibliotekarierollen. I dagsläget skulle detta 
handlande förmodligen inte orsaka så starka reaktioner som det gjorde i detta fall, då den äld-
re kollegan inte hälsade på den yngre på en vecka.  

En assistent säger att det hos assistenterna finns en känsla av att vara mindre värd än bibliote-
karierna. Assistenterna har också varit utsatta för mobbning av en del bibliotekarier. Det ver-
kar ha funnits ett behov hos vissa bibliotekarier att visa vem som bestämmer, inte bara i orga-
nisationsfrågor, utan de har också i det dagliga arbetet gett uttryck för att de är lite förmer än 
assistenterna. Dessa typer av konflikter ligger på gruppnivå och bottnar ofta i frågan om vem 
som bestämmer, enligt Maltén.  

En bibliotekarie tycker att det är lite snack bakom ryggen, och härleder detta till att det är en 
kvinnodominerad arbetsplats, vilket även en av cheferna gör. En annan bibliotekarie upplever 
att han har svårt att bli accepterad av de medelålders kvinnorna som är i majoritet på bibliote-
ket. Frågan är om resonemanget om en kvinnodominerad arbetsplats är en alltför förenklad 
förklaringsmodell och egentligen är en variant på syndabockstänkande, där man skyller på 
kvinnogruppen som orsaken till problemet. 
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Omorganisationer är också tillfällen som kan vara en källa till konflikter, något som blir tyd-
ligt när man splittrar inofficiella maktfaktorer, som till exempel starka grupper som jobbat 
länge tillsammans. På ett bibliotek var receptionsgruppen, alltså en subgrupp i organisationen, 
måna om att hävda sitt revir när ett förslag som skulle orsaka att denna grupp splittrades, lades 
fram. I detta fall ligger det en strategikonflikt i grunden, då ett förändringsarbete som, enligt 
ledningen, skulle ge biblioteket en bättre organisationsstruktur, möttes av motstånd hos den 
del av personalen som skulle tappa i makt och inflytande. Man kan även se denna specifika 
konflikt som en systemkonflikt, då man går från ett mer regelstyrt arbete där alla har sin spe-
cifika roll i organisationen, till ett målstyrt arbete där varje team formar sitt arbete efter mål 
man ställer upp. Att själva forma och fatta beslut över sitt arbete kan vara konfliktskapande då 
man är van vid att följa direktiv uppifrån, enligt Maltén.  

En bibliotekarie nämner också en omorganisation som orsak till dålig stämning. Detta pro-
blem verkar vara av komplex natur eftersom bibliotekarien, trots upplevelsen av dålig stäm-
ning, ger uttryck för att stämningen yrkesgrupperna emellan har blivit bättre i och med arbets-
lagens införande. För att analysera denna konflikt i grunden krävs förmodligen mer informa-
tion om hur omorganisationen gått till och vad den inneburit för de anställda. Att det till stor 
del rör sig om en strategikonflikt, där valet av vägar i ett målarbete, eller hastigheten på för-
ändringar inom organisationen splittrar personal och ledning, är dock möjligt. 

En sak som påverkar stämningen i negativ riktning är stress och tung arbetsbörda, något som 
både en bibliotekarie och en assistent upplever. Detta är ett exempel på en konflikt på organi-
sationsnivå, och bottnar främst i en lojalitetskonflikt, då de upplever en oförenlighet mellan 
olika krav; dels kravet på att göra sitt jobb ordentligt och noggrant, dels kravet på effektivitet 
från arbetsgivarens håll.   

Övriga konflikter som framkommit i intervjumaterialet är revirkonflikter, som hamnar under 
intressekonflikter i Malténs modell, då man ensidigt ser till sitt eget intresseområde. Dessa 
konflikter kan uppstå mellan barn- och vuxenavdelningen eller mellan huvudbibliotek och fi-
lialbibliotek. Åldersskillnad mellan de anställda kan också bidra till konflikter. Dessa hör 
förmodligen hemma under värde- och värderingskonflikter. På bibliotek kan det bland annat 
röra sig om vilken syn de olika åldersgrupperna har på teknik och på hur man hanterar kritik. 
Dock kan åsikten om ålderskillnader även vara ett syndabockstänkande, att man skyller vissa 
problem på personal med högre ålder. 

 6.3 Gruppsykologi  
 
En trend i materialet är att respondenterna ger uttryck för att de båda yrkesgrupperna närmat 
sig varandra. En orsak till detta kan vara införandet av arbetslag och teamarbete. På ett flertal 
håll har biblioteksassistenterna fått fler avancerade uppgifter än de haft tidigare, vilket av che-
ferna ses som positivt för yrket, stämningen och självkänslan.  

Förr skolades man in i assistentyrket av dem som arbetat länge. Detta sätt att lära sig yrket 
fortsätter även i dag, då det inte finns någon nationell assistentutbildning, men med den skill-
naden att biblioteksassistenterna nu också samarbetar med bibliotekarier på ett sätt som var 
otänkbart förr i tiden. Biblioteksassistenterna drar alltså till viss del nytta av bibliotekariernas 
kunskaper, då de i det dagliga arbetet lär sig en del av de traditionella bibliotekarieuppgifter-
na.  

I många fall för alltså detta arbetssätt grupperna närmare varandra, men det går inte friktions-
fritt. Den rollupplösning som sker när gränserna mellan yrkesgrupperna suddas ut och organi-
sationen blir plattare, kan skapa nya konflikter. Finessen med arbetslag är att de innehåller  
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personer med olika kompetenser och det som är tänkt att bli ett närmande av yrkesgrupperna 
kan istället bli en källa till konflikt, särskilt om man misstror varandras kompetenser och strä-
var efter att alla ska bli generalister, enligt Lennéer Axelson & Thylefors. 

Något som kan äventyra samarbetet är skillnaden i status och makt mellan yrkesgrupperna. 
Biblioteket är en plats som definieras av bibliotekarier, som genom sin högre status som ut-
bildning ger, står i en dominant position gentemot assistenterna. Att leva sitt yrkesliv i en mil-
jö som ständigt definieras av den dominanta gruppen torde vara påfrestande för yrkesidentite-
ten, som vi ser det. Denna skillnad gör det också svårare att kommunicera yrkesgrupperna 
emellan. På ett bibliotek uppstod en kontrovers angående skyltning vid låne- respektive in-
formationsdiskarna. Som nämnts i kapitel 6.1 kan motståndet mot skyltarna ligga i ett profes-
sionssträvande från assistenthåll, men det kan också bero på att bibliotekarierna inte fört dis-
kussionen med lyhördhet eller tydlighet i fråga om skyltarnas fördelar och nackdelar. Kom-
munikationen kan i detta fall ha hindrats genom känsloblockeringar, så att det som var tänkt 
som ett förslag till smidigare ärendehantering möttes av ett känslomässigt motstånd då försla-
get kom från gruppen med högre status.  

En assistent, som i de allra flesta fall har en lägre lön än en bibliotekarie, ser en orättvisa när 
man genom sin erfarenhet har lärt sig, och även utför, det som traditionellt har varit bibliote-
kariernas arbetsuppgifter, men inte får lika hög lön för likadant arbete. Denna situation kan 
hänföras till Siegrists ansträngnings-belöningsmodell, som Lennéer Axelson & Thylefors 
hänvisar till. Det kan vara så att assistenten varit länge i organisationen och lärt sig mer kvali-
ficerade arbetsuppgifter över tid. Detta ser vi också i intervjumaterialet då en assistent, som 
upplevde sig ha goda kunskaper i ett ämne, inte fick vara med i det projekt som hon själv var 
initiativtagare till. Hennes tanke om detta var just att hon blev förbigången på grund av att hon 
var assistent och hon upplevde ett misstroende mot sin informella kompetens. Som assistent 
kan det vara svårt att få växa i sina uppgifter om gränserna mellan kvalificerat och okvalifice-
rat arbete blir för skarpa, och det finns då en risk att man anser sina ansträngningar inte står i 
paritet med de belöningar man erhåller i form av lön eller erkännande.   

En konsekvens av oskarpa gränser kan vara att man som bibliotekarie får utföra många okva-
lificerade arbetsuppgifter. Då en bibliotekarie tänker på hur mycket tid och pengar som inve-
sterats i utbildningen, och jämför med vad en assistent lagt ner, så kan upplevelsen bli att de 
ansträngningar man gjort inte står i paritet med de arbetsuppgifter och den lön man har. Det 
kan finnas en risk att yrkesgrupperna hamnar i ett ömsesidigt förakt för varandra, där personer 
ur den ena gruppen av vissa anses vara inkompetenta på grund av avsaknaden av formell ut-
bildning, och personer ur den andra gruppen anses vara uppblåsta och märkvärdiga när de lu-
tar sig mot en utbildning som vissa menar inte har någon större relevans för det dagliga arbe-
tet.   

Tystnaden är ett problem som bidrar till, eller är ett resultat av, dålig stämning. En av assisten-
terna beskriver en mobbningssituation där det förekommit harklingar och icke-verbala 
gliringar från bibliotekariehåll om någon assistent yttrat sig på ett möte. Detta dominansbete-
ende är enligt Lennéer Axelson & Thylefors ett sätt att markera sin status eller position i 
gruppen, vilket man gör genom att uppvisa en besserwissermentalitet eller genom att sätta sig 
på andra. Resultatet blir då tystnad från assistenterna. Man väljer då att istället vädra sina tan-
kar i en mindre grupp av likasinnade, där man känner sig trygg. Till viss del verkar dock ar-
betslagen ha bidragit till ett öppnare samtalsklimat genom den mindre gruppens tryggare 
sammanhang.   



 65

7 Slutsatser och diskussion 
 
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser med utgångspunkt i våra tre huvudfrågeställningar 
angivna i kapitel 1.   
 
Därefter diskuterar och resonerar vi kring de tankar och funderingar som vårt arbete har väckt. 
Några avslutande reflektioner följer, och till sist ger vi några förslag till vidare forskning.  

7.1 Slutsatser  
 
Vad gäller hur bibliotekarier och assistenter uppfattar varandra som yrkesgrupper visar vår 
undersökning att grupperna ibland har en ganska negativ bild av varandra. Bibliotekarierna 
och cheferna betraktar i viss utsträckning assistenterna som en äldre yrkesgrupp med dålig 
självkänsla, otrygga i sin yrkesroll och förändringsobenägna. De menar att det är en grupp 
som gjort ett passivt yrkesval, vilket resulterar i att de inte hyser lika stort engagemang i yrket 
som bibliotekarierna. De anses också ha litet intresse för fortbildning och att stiga i kompe-
tens. Bibliotekarierna och cheferna menar att assistenterna har en stark grupptillhörighet men 
att gruppen samtidigt lider av dålig självkänsla och underlägsenhetskänslor, vilket till viss del 
även bekräftas av assistenterna själva.  

Vi ser dock ytterligare en bild av assistentgruppen i vårt material. Den visar en ambitiös, en-
gagerad yrkesgrupp som vill avancera och vill ha fler kvalificerade arbetsuppgifter. De har 
ofta stor informell kompetens, såsom kännedom om skönlitteratur, vilket nämns av både che-
fer och bibliotekarier.  

Bibliotekarierna är en yrkesgrupp med många individualister, enligt både assistenterna och 
bibliotekarierna. De utför ogärna arbetsuppgifter som tillhör assistenternas område, och håller 
en viss distans till dem. När bibliotekarierna väl går in på assistenternas område i yttre tjäns-
ten, så ignorerar de regler och rutiner och är släpphänta vad gäller bestämmelser, enligt vissa 
assistenter. Cheferna anser överlag att bibliotekarierna är duktiga yrkesmänniskor som känner 
engagemang för sitt arbete och är intresserade av kompetensutveckling. Bibliotekarierna har 
uppfattningen att assistenterna ser på dem som en grupp som anser sig vara "finare". Själva 
ser de sig som en grupp med en utbildning som är viktig för bibliotekets uppgift, en utbild-
ning som ger självförtroende.  

När det gäller samarbetet mellan bibliotekarier och assistenter visar vår undersökning att för-
hållandet mellan yrkesgrupperna fortfarande kan vara spänt, men att arbetsklimatet blivit mil-
dare efter införandet av team och arbetslag. Hierarkin är inte lika synlig som den var för tjugo, 
trettio år sedan. Denna organisationsform för yrkesgrupperna närmare varandra vilket bidrar 
till att assistenterna känner sig mer delaktiga i organisationen och gör att konflikterna mellan 
bibliotekarier och assistenter minskar.  

Något som framkommer i intervjumaterialet är att risken med arbetslag kan vara att det istäl-
let uppstår en konkurrenssituation arbetslagen emellan. En vanlig stötesten är bokuppsättning-
en, en uppgift ingen vill göra och som det är svårt att samarbeta kring på de bibliotek vi un-
dersökt. Biblioteken har försökt lösa frågan på olika sätt men ingenstans fungerar det helt till-
fredsställande.    
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De professionaliseringsstrategier vi särskilt uppmärksammat som biblioteksassistenterna an-
vänder sig av är av inbegripande och inträngande karaktär. Bibliotekarierna använder sig i sin 
tur av utestängningstrategier, i vissa fall av en dubbel stängningsstrategi, främst riktad mot as-
sistenter och mot arbetsgivarhåll. Det finns även exempel på avgränsande strategier från båda 
yrkesgrupperna.  

Vi ställer oss också frågan om det idag finns en konflikt mellan yrkesgrupperna, och hur kan 
den i så fall förklaras. Vi har kommit fram till att det finns konflikter yrkesgrupperna emellan 
och att dessa har olika orsaker. Konflikter uppstår tydligast vid rollkollisioner och i yrkes-
gruppernas professionssträvanden. Det kan till exempel skapa irritation hos bibliotekarierna 
när assistenter tar informationsfrågor. Bibliotekarierna anser att assistenterna inte alltid har de 
kunskaper som krävs för att göra en bra informationssökning, vilket de menar går ut över lån-
tagaren. När assistenterna försvinner iväg med låntagare får bibliotekarierna ta över assisten-
tens uppgifter, något flera bibliotekarier i undersökningen anser vara resursslöseri. Assisten-
terna bör veta var den egna kompetensen slutar och det är när detta är oklart som det blir pro-
blematiskt, enligt bibliotekarierna. Att överskrida, eller för den delen "underskrida" den för-
väntande rollen - som grundas i utbildningsnivån - är konfliktskapande.    

I ett fall har bibliotekarierna utsatt assistentgruppen för mobbning. Bibliotekarierna har här 
känt ett behov av att dominera gruppen, kanske beroende på en önskan att hävda sin status, 
som i övriga akademikervärlden är ganska låg. Det finns också exempel på att bibliotekarier-
na är släpphänta med regler, vilket är en sakkonflikt på gruppnivå. Teamarbete och arbetslag 
verkar bidra till förståelse för varandras arbetsuppgifter, minskar konflikter yrkesgrupperna 
emellan och skapar ett mer harmoniskt arbetsklimat.     

I den sista frågeställningen undrar vi hur dagens bibliotekspersonal tror att biblioteken kom-
mer att se ut i framtiden med avseende på yrkeskategorier och arbetsuppgifter. Vid en sam-
manställning av respondenternas åsikter framträder en bild av framtidens bibliotek som en 
plats där fler och andra yrkesgrupper än dagens kommer att arbeta.  

Assistenterna kommer enligt vissa att försvinna, eller utvecklas till att ha tydligare definierade 
specialistkompetenser med en akademisk utbildning. En nationell utbildning för assistenter är 
enligt vissa av respondenterna en nödvändighet för yrkesgruppens överlevnad och enligt 
andra ointressant eller en halvmesyr.      

7.2 Diskussion    
 
Tanken om utbildning för assistenter och denna grupps fortlevnad har diskuterats tidigare vil-
ket vi kan se i debatten i Kultur Ella. Biblioteksassistenterna har kämpat i motvind med sina 
professionssträvanden när det gäller utbildningsfrågan. De har å andra sidan lyckats i sina 
strävanden på arbetsplatsen genom att närma sig bibliotekariernas sfär, något som främjats av 
arbetslag och teamarbete. Att assistenterna idag genom teamarbete får större ansvar och får 
fler kvalificerade arbetsuppgifter bidrar till en statushöjning av yrket vilket i sin tur ger ett 
mer harmoniskt arbetsklimat, något Anne Goulding också anser.  

Det finns få karriärmöjligheter för bibliotekarier, och ännu färre för assistenter. Detta kan bi-
dra till låsta positioner, och begränsade möjligheter till utveckling kan leda till en känsla 
maktlöshet över arbetet. Förändringsobenägenheten och ointresset för fortbildning som flera 
chefer vittnar om kan kanske förklaras av en brist på motivation som orsakas av denna låsta 
position. Man hamnar i en ond cirkel av passivitet orsakad av uppgivenhet.   
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En reflektion vi gjort är att teamarbete främjar biblioteksassistenternas professionssträvanden 
men kan utgöra ett hinder för bibliotekariernas; det kan finnas en risk att legitimiteten urvatt-
nas när okvalificerad personal gör kvalificerade uppgifter eller vice versa. Blir yrkesgränserna 
blir alltför otydliga kan det leda till maktkamper och samarbetsproblem, enligt Lennéer Axel-
son & Thylefors. Då man till viss del gör samma arbete, är det risk för att kollisionerna blir 
ännu tydligare, särkskilt då det är stora löneskillnader yrkesgrupperna emellan. För att behålla 
sin legitimitet bör bibliotekarierna inmuta nya områden för sin jurisdiktion eller koncentrera 
sig på att utveckla biblioteket istället för att upprätthålla verksamheten.  

Från bibliotekariehåll skulle ett sätt att stärka sin makt över organisationen vara att helt avstå 
från att ha assistenter på biblioteken. Frågan är då om man som bibliotekarie är beredd att ta 
över de rutinmässiga uppgifterna från assistenterna för att hävda sitt territorium, eller om man 
föredrar en organisation där man samexisterar, och, med nödvändighet kompromissar om för-
delningen av arbetsuppgifterna.   

I intervjumaterialet har det givits uttryck för att assistenterna haft önskemål om att biblioteka-
rierna ska delta i bokuppsättningen och man har uppfattningen att en bra chef är en som arbe-
tar på golvet. Flera chefer och bibliotekarier har också upplevt ett förringande av bibliotekari-
ernas utbildning från vissa assistenter. Detta tolkar vi som att denna grupp i vissa fall har gett 
upp sina professionssträvanden och flyttat fokus till att snarare ”dra ner” bibliotekarierna till 
sin nivå än att höja sin egen. När assistenter ger uttryck för att "det där kan jag göra lika bra" 
kan detta betyda att de inte riktigt vet vad bibliotekarierna egentligen gör. Olika arbetsuppgif-
ter behöver inte värderas olika. Vi anser att en bibliotekarie ska kunna ägna sig åt biblioteka-
rieuppgifter utan att man för den skull tycker att assistenternas uppgifter är sämre eller mindre 
värda.  

En tanke som flera av våra respondenter har, är ett införlivande av andra personalkategorier 
på framtidens bibliotek. Ett inlemmande av andra yrkesgrupper med akademisk bakgrund i 
organisationen skulle kanske vara ett sätt att höja statusen på själva biblioteket, och därmed 
även på bibliotekarierna. Detta kan dock skapa nya problem med tanke på yrkesroller och ar-
betsuppgifter. Värt att reflektera över är hur bibliotekarierna skulle hantera dessa nya yrkes-
grupper. Skulle man känna sig hotad av dem och använda sig av utestängningsstrategier, eller 
skulle man visa dessa nya grupper en respekt man ofta inte förmått visa assistenterna? Hur 
skulle dessa nya yrkesgruppers arbetsuppgifter se ut? Som morgondagens barnbibliotekarier 
skulle en av de intervjuade bibliotekarierna gärna se personer med fritidsledarutbildning. Vår 
erfarenhet är att barn som inte har någon annanstans att ta vägen ofta vistas mycket på biblio-
teket och att det på barnavdelningen därför behövs någon som kan sysselsätta dessa barn. Där-
för kan en fritidsledare säkerligen fylla en funktion på biblioteket.  

7.3 Avslutande reflektioner  
 
I analysen har vi haft god hjälp av de teorier som vi valt som analysverktyg. Genom att utgå 
från tre olika teoribildningar, nämligen professionsteori, konfliktteori och gruppsykologi, har 
vi fått en fullödigare bild av den situation vi skildrat än om vi utgått från endast en teoribild-
ning.  
 
I de slutsatser vi nu drar är det viktigt att komma ihåg att vi är färgade av våra erfarenheter, 
direkta och indirekta, att vi studerat vid Bibliotekshögskolan i Borås och dessutom arbetat på 
olika bibliotek de senaste åren. Vi anser oss själva tillhöra gruppen bibliotekarier då vi gått 
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utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Under flera år har vi dock inte haft nå-
gon fast anställning utan vikarierat under längre tidsperioder, och har därför känt en viss di-
stans till och inte varit fullt ut delaktiga i de organisationer vi arbetat. Det har enligt vår me-
ning gjort oss något mer frikopplade från de sammanhang vi nu studerat.  

Vi kunde ha frågat bibliotekarierna om de skulle vara beredda på att sköta allt sorts arbete 
själva, för att bli ensamma herrar på täppan i organisationen, eller om de föredrar en organisa-
tion med två yrkesgrupper.  

Vi hade också kunnat lägga större tonvikt vid olika organisationsstrukturer för att upptäcka 
skillnader och likheter mellan dessa med avseende på konflikter och stämning på arbetsplat-
serna.    

Intervjuer med IT-tekniker och vaktmästare hade kunnat bidra med ett utifrånperspektiv på 
relationen mellan bibliotekarier och assistenter. Vid ett informellt samtal med en IT-tekniker 
vid ett av biblioteken visade det sig att även han lagt märke till en spänning mellan yrkes-
grupperna. Förmodligen hade intervjuer med dessa grupper bara bekräftat det vi kommit fram 
till och antagligen inte bidragit nämnvärt till undersökningen.   

7. 4 Förslag till vidare forskning  
 
Som förslag till vidare forskning skulle vi gärna se en undersökning om hur vanligt förekom-
mande det är med konflikter på bibliotek. Då tidigare forskning inte bidragit med några studi-
er över relationen mellan yrkesgrupperna i Sverige kan denna uppsats möjligen användas som 
underlag för en framtida kvantitativ undersökning. 

Det skulle vara intressant att se hur stor del av svenska folkbibliotek som upplever en konflikt 
mellan yrkesgrupperna, och dessutom få en uppfattning om i hur hög grad man anser att det 
påverkar arbetet och servicen till låntagarna. Det skulle också vara spännande att se om man 
brottas med samma sorts problem på bibliotek utanför folkbiblioteksvärlden.  
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8 Sammanfattning 
 
Med den här uppsatsen har vi velat ge en bild av hur relationen mellan bibliotekarier och bib-
lioteksassistenter ser ut på folkbibliotek. Att relationen mellan yrkesgrupperna kan vara spänd 
har varit känt länge i biblioteksvärlden, men det har inte gjorts några tidigare studier i ämnet i 
Sverige. 
 
Syftet har varit att studera relationen mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter på folk-
bibliotek med avseende på hur de båda yrkesgrupperna upplever samarbetsklimat, status och 
arbetsfördelning. Vi har intresserat oss för hur yrkesgrupperna uppfattar varandra, hur samar-
betet fungerar dem emellan, huruvida det föreligger en underliggande konflikt mellan yrkes-
grupperna och hur den i så fall kan förklaras. Vi ställer också frågan hur dagens biblioteksper-
sonal tror att biblioteken kommer att se ut i framtiden med avseende på yrkeskategorier och 
arbetsuppgifter.    

De teorier vi använder som analysverktyg är professionaliseringsstrategier, såsom utestäng-
ningsstrategier, inträngande strategier och avgränsande strategier, och konfliktteorier. Kon-
flikter kan röra sig på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Vi har också hämtat teo-
rier från gruppsykologin, vilka används som ett komplement till de två andra teorierna. Några 
begrepp inom gruppsykologin är rollupplösning och rollkollision, fenomen som kan orsaka 
konflikter inom en arbetsgrupp.  

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på fyra folkbibliotek. Vi intervjuade bibliotekschefen, 
en bibliotekarie och en biblioteksassistent på varje bibliotek, alltså sammanlagt tolv intervju-
er.  

Redovisningen av intervjumaterialet är uppdelat i åtta teman: Samarbete och arbetsuppgifter 
över gränserna; Trivsel och stämning; Bilden av assistenter; Bilden av bibliotekarier; Lön och 
status; Konflikter, Utbildning för assistenter och Framtiden. Varje yrkesgrupp redovisas för 
sig inom varje tema. Därefter analyseras intervjumaterialet med hjälp av teorierna. Dessa ana-
lyser är strukturerade efter respektive teori: professionsteori, konfliktteori och gruppsykologi. 

Det framkom att assistenterna har en stark grupptillhörighet men att gruppen samtidigt lider 
av dålig självkänsla och underlägsenhetskänslor. Det finns dock ytterligare en bild av assi-
stentgruppen i som visar en ambitiös, engagerad yrkesgrupp vilken ofta besitter stor informell 
kompetens.  

Bibliotekarierna är en yrkesgrupp med många individualister som ogärna utför arbetsuppgifter 
som tillhör assistenternas område. När detta sker är de dock släpphänta vad gäller regler och 
bestämmelser. Dock anses de vara duktiga yrkesmänniskor som känner engagemang för sitt 
arbete och ser sig själva som en grupp med en utbildning som är viktig för bibliotekets upp-
gift. Bibliotekarierna tror att assistenterna ser på dem som en grupp som anser sig vara "fina-
re".  

En formell utbildning för assistenter är enligt vissa av respondenterna en nödvändighet för yr-
kesgruppens överlevnad och enligt andra ointressant. Många tror att assistentgruppen i fram-
tiden kommer att försvinna eller utvecklas till att inneha tydligt definierade specialistkompe-
tenser. Fler och andra yrkesgrupper kommer också att arbeta på framtidens bibliotek.   
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Vi kan konstatera att det förekommer konflikter mellan bibliotekarier och biblioteksassisten-
ter. Dessa uppstår tydligast vid rollkollisioner och i yrkesgruppernas professionssträvanden. 
Införandet av team och arbetslag bidrar dock till att relationen mellan yrkesgrupperna blir mer 
harmonisk.  
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Bilagor 
 
Intervjumall för bibliotekarier och biblioteksassistenter 

Intervju med....................... vid .................................................bibliotek.    

Ålder:  

Kön:  

Yrkesgrupp:  

Antal år i yrket:  

Antal år på nuvarande arbetsplats:  

Tidigare yrkeserfarenhet och utbildningar:  

Inledande samtal  

Berätta lite om dina arbetsuppgifter!  

Hur mycket tid uppskattar du att du ägnar åt de olika områdena en vanlig arbetsdag? (T ex bokuppsättning, dis-
ken, vägleda låntagare, inre tjänst, yttre tjänst.)    

Trivselfrågor  

Hur trivs du med dina arbetsuppgifter?  

Hur tycker du mötet med låntagare fungerar?  

Hur trivs du med arbetskamraterna inom den egna yrkesgruppen?  

Hur trivs du med arbetskamraterna från den yrkesgrupp du själv inte tillhör?  

Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen? 

Hur tycker du att samtalsklimatet är på arbetsplatsen?  

Samarbetsfrågor  

Hur tycker du samarbetet fungerar inom din egen yrkesgrupp?  

Hur tycker du samarbetet verka fungera inom den andra yrkesgruppen?  

Hur tycker du samarbetet fungerar de två yrkesgrupperna emellan?  

Varför tror du att det är så?    
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Påverkansfrågor  

Hur upplever du att förslag om förändringar av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter tas emot av:  

1) Chefer, 2) arbetskamrater inom din egen yrkesgrupp, 3) arbetskamrater från den andra yrkesgruppen?  

Upplever du att det har någon betydelse från vilken yrkesgrupp förslagen kommer för hur mottagandet av dessa 
blir?  

Vad tror du att det beror på?  

Framtidsfrågor  

Hur ser du på framtiden för ditt yrke?  

Hur ser du på framtiden för den andra yrkesgruppen?  

Hur ser du på bibliotekens framtid? 

Utbildningsfrågor  

Skulle du vilja se en högskoleutbildning för assistenter?  

Hur upplever du möjligheterna till fortbildning för de två yrkeskategorierna?  

Arbetsplatsfrågor  

Svarar assistenter på referensfrågor?  

Upplever du att man på arbetsplatsen umgås med varandra över yrkesgrupperna?  

Konfliktfrågor  

Vad tror du är den allmänna uppfattningen inom biblioteksvärlden angående relationen mellan bibliotekarier och 
biblioteksassistenter?  

Hur tror du bilden av assistenter som yrkesgrupp ser ut hos bibliotekarier?  

Hur tror du bilden av bibliotekarier som yrkesgrupp ser ut hos assistenter?  

Vad har du för uppfattning om de två yrkenas relation till varandra?  
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Intervjumall för cheferna  

Intervju med....................... vid .................................................bibliotek.  

Ålder:  

Kön:  

Antal år i yrket:  

Antal år på nuvarande arbetsplats:  

Tidigare yrkeserfarenhet och utbildningar:  

Inledande samtal  

Hur kom det sig att du blev chef?  

Berätta lite om dina arbetsuppgifter!  

Arbetsplatsfrågor  

Hur många bibliotekarier respektive biblioteksassistenter är anställda på huvudbiblioteket? (Antalet personer 
samt antal tjänster)  

Hur ser bibliotekets organisation ut?  

Upplever du att man på arbetsplatsen umgås med varandra över yrkesgrupperna?  

Går yrkesgrupperna in på varandras traditionella arbetsuppgifter? (tex bokuppsättning, referensfrågor, fjärrlåne-
beställningar, informationsdisk)  Om Ja, skapar det några problem?  

Trivselfrågor  

Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen? 

Hur tycker du samtalsklimatet är på arbetsplatsen?  

Vad anser du om lönenivåerna för bibliotekarierna respektive assistenterna?  

Hur ser du på löneskillnaderna mellan yrkesgrupperna?  

Påverkansfrågor  

Vilken yrkesgrupp kommer oftast med förslag på förändringar av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter?  

Hur upplever du att förslagen tas emot av bibliotekarier respektive assistenter?  

Känner du motstånd från personalen vid förändringar på arbetsplatsen?  

Upplever du att det har någon betydelse från vilken yrkesgrupp förslagen kommer för hur mottagandet blir?     
Vad tror du det beror på?  

Samarbetesfrågor  

Hur tycker du samarbetet fungerar: 1) Mellan bibliotekarier, 2) mellan assistenter, 3) de två yrkesgrupperna 
emellan?  
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Konfliktfrågor  

Vad har du för uppfattning om de två yrkenas relation till varandra?  

Hur tror du bilden av assistenter som yrkesgrupp ser ut hos bibliotekarier?  

Hur tror du bilden av bibliotekarier som yrkesgrupp ser ut hos assistenter?  

Vad tror du är den allmänna uppfattningen inom biblioteksvärlden angående relationen mellan bibliotekarier och 
biblioteksassistenter?  

Har du under din tid som chef (eller under de senaste fem åren) upplevt en konflikt mellan yrkesgrupperna bibli-
otekarie och biblioteksassistent? 

Om "Nej": Vad tror du det beror på?  Om ”Ja”: Gäller det enstaka konflikttillfällen? Pågående konflikt under en 
längre tid? Om "Ja": Har någon gång facket blandats in? En konsult utifrån tagits in?  

Finns det en upprättad plan för hur konflikter på arbetsplatsen ska hanteras?  

Har någon personal slutat p g a konflikt? Om ”Ja”, från vilken yrkeskategori?  

Utbildningsfrågor  

I dagsläget finns ingen nationell utbildning för biblioteksassistenter. Vad tycker du om det?  

Skulle du vilja se en högskoleutbildning för assistenter?  

Utnyttjas assistenternas kompetens i tillräckligt hög grad? Utnyttjas bibliotekariernas kompetens i tillräckligt hög 
grad?  

Hur upplever du möjligheterna till fortbildning för de två yrkeskategorierna?  

Framtidsfrågor  

Hur ser du på framtiden för de två yrkesgrupperna? Anser du att någon av yrkesgrupperna är på väg ut till fördel 
för den andra?  

Om någon slutar, ersätter du den tjänsten med en likadan, eller väljer du då en annan yrkeskategori?  

Är du nöjd med fördelningen av tjänster på biblioteket?  


