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Abstract  
 
Bibliotekarierollen har diskuterats mycket på senare tid. Det tycks vara så att de 
bibliotekarier som arbetar på myndighets- eller företagsbibliotek fått högre löner och 
högre status än till exempel folkbibliotekarier. Jag har därför valt att undersöka hur 
yrkesrollen och professionsutvecklingen ser ut för en speciell grupp myndighets-
bibliotekarier nämligen domstolsbibliotekarier. 
 
Jag ställde upp två inledande frågeställningar: ”Har domstolsbibliotekarierna ett eget 
kunskapsområde?” och ”Är domstolsbibliotekarierna specialister eller generalister?” Min 
undersökning visade, att domstolsbibliotekarierna har ett eget kunskapsområde bestående 
av juridisk terminologi, rättskällor, rättsdatabaser, juridisk informationssökning samt EG-
rätten och dess källor. Domstolsbibliotekarierna har valt både en specialist- och en 
generaliststrategi i och med att de blivit generalister på innehåll och specialister på sitt 
eget kunskapsområde.  
 
Mina huvudfrågeställningar var sedan: ”Kan man kalla domstolsbibliotekarieyrket för en 
profession?” och ”Hur ser professionsutvecklingen för domstolsbibliotekarier ut?” Jag 
tycker mig ha funnit tillräckligt stöd för att kunna kalla domstolsbibliotekarieyrket för en 
profession. Yrkesgruppen uppfyller de i litteraturen uppställda kriterierna på en 
profession vilka är ett eget kunskapsområde, följande av etiska riktlinjer och kåranda. 
Framtiden ser ljus ut för domstolsbibliotekarierna i och med att de i sin professions-
utveckling valt både en generalist- och en specialiststrategi. Som generalister klarar de av 
framtida förändrade arbetsförhållanden medan de som specialister även kan stärka sin 
profession. 
 
 
 
 
Keywords: yrkesroll, domstolsbibliotekarie, myndighetsbibliotekarie, domstolsbibliotek, 
professionsteori, professionsutveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag vill tacka de respondenter som ställt sig till förfogande för min studie. 



 2 

Innehållsförteckning 
 
 
1. INLEDNING ................................................................................... ...  4  

1.1 Förförståelse ...................................................................................  5 
1.2 Syfte och frågeställningar ...............................................................  6 
1.3 Avgränsning ....................................................................................  6 
1.4 Centrala begrepp .............................................................................  6 
1.5 Disposition ......................................................................................  7 

 
2. BIBLIOTEKEN VID SVERIGES DOMSTOLAR  ................................  9 
 2.1 Sveriges domstolar ..........................................................................  9 

2.1.1 Domstolshistorik ...............................................................  9 
2.1.2 Domstolarna idag .............................................................. 11 

2.2 Domstolsbibliotek och –bibliotekarier ............................................ 12 
2.2.1 Domstolsbiblioteken i ett historiskt perspektiv ................ 12 
2.2.2 Domstolsbiblioteken idag ................................................. 13 

2.3 Domstolsbibliotekens samlingar ...................................................... 14 
 
3. TEORETISKT RAMVERK  .................................................................. 16 
 3.1 Professionsteori ................................................................................ 16 
  3.1.1 Professioners kunskapsområde .......................................... 16 
  3.1.2 Kännetecken på professioner ............................................. 17 
 3.2 Bibliotekariers professionella strategier ........................................... 18 
 
4. LITTERATURGENOMGÅNG  ............................................................. 22 
 4.1 Bibliotekariers kunskapsområde ...................................................... 22 

4.1.1 Bibliotekarieutbildningen i Sverige ................................... 22 
4.1.2 Juridiska bibliotekariers ämneskunskaper ......................... 23 

 4.2 Biblioteksarbete och bibliotekarien som specialist/generalist .......... 25 
4.3 Bibliotekarieorganisationer – kåranda .............................................. 28 
4.4 Etiska aspekter på biblioteksarbetet .................................................. 29 
4.5 Bibliotekariers status och professionsutveckling .............................. 31 
4.6 Tankar om framtiden ......................................................................... 34 
 

5. METOD ............................................................................................... 36 
 5.1 Urval av respondenter ....................................................................... 36 

5.2 Genomförande ................................................................................... 38 
5.3 Resultatredovisning och analys ......................................................... 39 

 
6. RESULTATREDOVISNING  ................................................................ 41 
 6.1 Amanda ............................................................................................. 41 

6.2 Bodil .................................................................................................. 43 
6.3 Cecilia ............................................................................................... 46 
6.4 David ................................................................................................. 49 
6.5 Emma ................................................................................................. 52 
6.6 Frida ................................................................................................... 55 
 



 3 

7. ANALYS  ............................................................................................... 59 
 7.1 Domstolsbibliotekariers kunskapsområde .......................................... 59 

7.2 Domstolsbibliotekarien som specialist eller generalist ...................... 61 
7.3 Domstolsbibliotekarieyrket som profession ....................................... 64 
7.4 Domstolsbibliotekariers professionsutveckling ................................. 65 

 
8. SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION  ............................................... 69 
 
 
Källförteckning .......................................................................................... 72 
 
Bilaga: Intervjuguide  



 4 

1. INLEDNING 

 

Bibliotekariernas yrkesroll har diskuterats mycket på senare tid och man har frågat sig om 

bibliotekarierna ska kallas just bibliotekarier eller om de hellre kunde heta 

informationsspecialister eller kanske något tredje alternativ? Den stereotypa bilden av 

bibliotekarien som ställer upp böcker, är klädd i trista kläder, glasögonprydd och har 

håret i en knut, tycks leva kvar hos allmänheten trots att yrket utvecklats mycket. 

 

Utbildningen till bibliotekarie har blivit allt mer forskningsinriktad och detta kan ses som 

ett led i att främja bibliotekariernas professionalisering. Bibliotekariernas arbetsuppgifter 

har även förändrats, och från att bibliotekarierna tidigare främst organiserade de egna 

samlingarna är de numera också specialister på informationssökning och databaser. 

Bibliotekarien har i många organisationer fått en undervisande roll och kan anses vara en 

intermediär mellan informationen och användarna. Speciellt i folkbiblioteksvärlden har 

dock löne- och statusutvecklingen för bibliotekarier gått trögt, och det verkar som om de 

bibliotekarier som arbetar på myndighets- eller företagsbibliotek fått högre löner och 

även en högre status. 

 

Jag är därför intresserad av hur yrkesrollen och professionsutvecklingen ser ut för de 

bibliotekarier som arbetar vid myndighets- eller företagsbibliotek. Vid myndigheten eller 

på företaget är bibliotekarien ofta ensam om att besitta specialkunskaper på sitt område 

medan huvuddelen av personalen är bibliotekarier vid folk- eller forskningsbibliotek. Jag 

kommer inte att undersöka hela denna yrkesgrupp utan jag har valt en speciell grupp av 

myndighetsbibliotekarier för min undersökning, nämligen domstolsbibliotekarier. 

Domstolsbibliotekarierna kan anses vara en homogen och inte helt liten grupp bland 

myndighetsbibliotekarierna i Sverige. Domstolsbibliotekarierna betjänar en yrkeskår, 

juristerna, som av tradition har en stark profession och hög status. Juristerna har även en 

stor arbetsbörda och har troligen inte tid att lära sig informationssökningens alla detaljer 

utan vill få fram informationen snabbt och effektivt. De behöver servicepersonal för att 

själva kunna koncentrera sig på sin huvuduppgift. Det är därför intressant att fokusera på, 

hur domstolsbibliotekarierna upplever sin yrkesroll och yrkets professionsutveckling i 

denna miljö.  
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1.1 Förförståelse 

Jag har själv, innan jag inledde mina studier i Biblioteks- och informationsvetenskap, 

arbetat nästan 20 år på Förvaltningsdomstolen (tidigare Vattenöverdomstolen) i Vasa i 

Finland. Jag anställdes år 1987 med färskt ekonombetyg på fickan som 

avdelningssekreterare vid dåvarande Vattenöverdomstolen som låg i Vasa. Dess 

verksamhetsområde var hela Finland. Att jag som ekonom sökte och fick tjänst vid en 

domstol var helt en slump, som nyutexaminerad sökte man alla lediga platser som fanns i 

den egna staden för att överhuvudtaget få arbete, och denna tjänst krävde kort och gott 

”lämplig högskolexamen”. Till mina arbetsuppgifter hörde redan från början bland annat 

att sköta om domstolens bibliotek, som på den tiden endast bestod av ett litet rum med 

böcker och ett kortkartotek. Ingen annan än domare anförtroddes det viktiga uppdraget att 

klassificera böcker, bestämma över inköp och hyllplacering, så mitt arbete i början var 

mest att vara assistent åt den av domarna som för tillfället utsetts till ansvarig för 

biblioteket. Det var också den ansvarige domaren som fick gå på kurser om bibliotekets 

skötsel och det var han som kallades bibliotekarie. 

 

Så småningom anförtroddes jag allt mer av bibliotekets skötsel, och det blev också jag 

som fick gå på bibliotekskurserna. Den ansvarige domarens roll blev endast att ge tips om 

böcker som behövde införskaffas. Biblioteket växte och omfattningen på mina 

arbetsuppgifter ökade. När de elektroniska dokumenten kom blev det mitt uppdrag att 

utbilda juristerna i dessa. Vilket inte var så lätt, för de flesta ville fortsätta att använda de 

tryckta källor som de var vana vid. Till mina arbetsuppgifter hörde även i början av 2000-

talet att under 3½ års tid att verka som föredragande i sociala ärenden. Jag har därför 

erfarenhet av juridisk informationssökning också som användare av informationen. 

 

Att jag själv arbetat på ett domstolsbibliotek inverkade naturligtvis på att jag blev 

intresserad av att undersöka just domstolsbibliotekarier. Jag tror ändå inte att den 

förkunskap jag har om domstolsbibliotekarieyrket påverkat undersökningsresultatet 

negativt. Tvärtom har min kännedom om arbetets utveckling och organisation i Finland 

gjort det lättare att formulera i mitt tycke relevanta frågor för undersökningen. Eftersom 

jag arbetat i Finland och den population jag undersökt finns i Sverige har jag kunnat 

förbli opartisk i fråga om respondenterna och deras arbetsförhållanden. I inledningsskedet 
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av min undersökning hade jag ingen kunskap om hur domstolarna i Sverige organiserar 

sina bibliotek och jag kände ingen som arbetar på något domstolsbibliotek i Sverige. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur några domstolsbibliotekarier i Sverige upplever sin 

yrkesroll och yrkets utveckling mot en profession. För att förbereda för mina 

frågeställningar vill jag först söka svar på frågorna:  

- Har domstolsbibliotekarierna ett eget kunskapsområde?  

- Är domstolsbibliotekarierna specialister eller generalister? 

 

Mina huvudfrågeställningar lyder sedan: 

- Kan man kalla domstolsbibliotekarieyrket för en profession? 

- Hur ser professionsutvecklingen ut för domstolsbibliotekarier? 

 

1.3 Avgränsning 

Eftersom uppsatsen handlar om bibliotekarierollen och bibliotekariernas upplevelser av 

denna kommer jag endast att efterfråga bibliotekariernas egna subjektiva bedömningar. 

Jag kommer inte att fråga biblioteksanvändarna, det vill säga juristerna, om deras åsikter. 

 

1.4 Centrala begrepp 

Domstolsbibliotekarie. Med domstolsbibliotekarie avser jag den person som ansvarar för 

och sköter de praktiska arbetsuppgifterna i ett domstolsbibliotek. Dessa uppgifter kan 

vara personens huvudsakliga arbetsuppgift eller de kan ingå som en del av hans 

arbetsuppgifter på domstolen. För att personen i min undersökning ska räknas som 

domstolsbibliotekarie ska dock biblioteksarbetet utgöra minst hälften av dennes totala 

arbetsuppgifter. 

 

Profession. Enligt Nationalencyklopedin är profession i allmänt språkbruk det samma 

som yrke. I samhällsvetenskaplig terminologi är det ofta snävare definierat som yrke vars 

auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad. Till de 

klassiska, förindustriella ”statusprofessionerna” räknas medicin, juridik och teologi. Idag 

kan professionerna ses som våra dagars expertgrupper. 
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Informationsspecialist. I Nationalencyklopedin finns inte ordet informationsspecialist 

med. När man söker på ordet får man istället fram ordet dokumentalist, som betyder en 

informationsspecialist som beskriver eller söker fram dokumenterad information. Enligt 

Högskolans i Borås hemsida, som har en utbildning för informationsspecialister, arbetar 

informationsspecialisten med informationsservice och informationsförvaltning i 

organisationer. Informationsspecialisten ”utvecklar expertis för att söka, hantera och 

förvalta information som stöd för såväl omvärldsanalyser och beslutsfattande som 

utvecklingsfrågor och marknadsbedömningar”.1 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel ett med en presentation av bakgrundsfaktorer, uppsatsens syfte 

och frågeställningar, avgränsning, definitioner av centrala begrepp samt denna 

disposition. Kapitel två utgör bakgrundskapitel till min undersökning och med det vill jag 

leda in läsaren i domstolsbiblioteksvärlden. I det berättar jag om hur domstolarna och 

domstolsbiblioteken uppkommit samt hur de är organiserade i dag. Jag redogör också för 

de speciella samlingar som finns vid domstolsbiblioteken. 

 

I kapitel tre redovisar jag det teoretiska ramverk jag bygger min undersökning på. Jag 

utgår i min studie från ett professionsteoretiskt perspektiv. Andrew Abbotts teorier om 

professioners kunskapsområde beskrivs liksom kriterier som kännetecknar en profession. 

Lena Olssons modell över bibliotekariers professionella strategier presenteras också. I 

kapitel fyra görs en litteraturgenomgång över vad som skrivits i anknytning till mina 

undersökningsfrågor. Jag tar fram litteratur och forskning om följande teman: 

bibliotekarien som specialist/generalist, bibliotekariers kunskapsområde, kåranda, etik, 

bibliotekariers professionsutveckling samt tankar om bibliotekarieyrkets framtid. 

Kapitel fem utgör metoddel och i det redogör jag för vilken forskningstradition jag valt, 

hur urvalet av respondenter gått till, hur jag genomfört undersökningen samt hur jag 

redovisat och analyserat resultatet.  

 

                                                 
1 Högskolan I Borås, utbildning till informationsspecialist 
http://edu.hb.se/utbildning/utb_program.asp?PtKod=BINS107h 
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Kapitel sex består av resultatredovisning där mina respondenter presenteras var för sig. I 

kapitel sju gör jag analys och tolkning av mitt empiriska material kopplat till de teorier 

och den litteratur jag redogjort för i de tidigare kapitlen. Analyskapitlet är indelat i 

mindre delar som anknyter till forskningsfrågorna. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande slutdiskussion i kapitel åtta. 
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2. BIBLIOTEKEN VID SVERIGES DOMSTOLAR 

 

I detta kapitel ska jag beskriva biblioteken vid Sveriges domstolar, alltså 

domstolsbibliotekariernas arbetsplatser. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

domstolarna både i historiskt perspektiv och i nutid. Jag tycker att det är viktigt att ta med 

även det historiska perspektivet eftersom det förklarar varför vissa domstolsbiblioteks 

samlingar är väldigt gamla och även till viss del belyser de arbetsuppgifter och den 

arbetsfördelning som finns i domstolsbiblioteken. En del domstolsbibliotek är belägna i 

byggnader som är flera hundra år gamla och de kan ofta vara inredda med gamla möbler 

såsom skrivbord, stolar och hyllor. Det gör att man i dem upplever en speciell, nästan 

”museilik” atmosfär. Alla domstolar har inte bibliotekarier, utan det är i första hand de 

större domstolarna som valt att anställa sådana. Just nu arbetar 23 personer som 

domstolsbibliotekarier i Sverige och var de finns framgår av kapitlets mittersta del. 

Domstolarnas samlingar, som i huvudsak utgörs av rättskällor, beskrivs i den sista delen 

av kapitlet. 

 

2.1 Sveriges domstolar  

Domstolarna i Sverige har gamla anor. De äldsta hovrätterna är från 1600-talet och 

Högsta domstolen är från 1700-talet. Vissa hovrätter, Högsta domstolen och 

Regeringsrätten är verksamma än i dag i byggnader som är flera hundra år gamla. De 

nyaste domstolarna, tingsrätterna, vilka inrättades så sent som år 1971, finns däremot 

oftast i moderna ämbetshus.  

 

2.1.1 Domstolshistorik 

Innan domstolarna inrättades i Sverige hade kungen den högsta dömande makten. År 

1614 inrättade Gustav II Adolf en fast hovrätt i Stockholm som skulle döma i kungens 

ställe och fungera som en högsta domstol.2 Detta var ett viktigt led i att skapa nya former 

för utövandet av den högsta domsmakten. Konungen hade nu ”upprättat och stadgat wår 

Konungzlige Hoffrätt och öfwerste Doom uthi wår Stadh Stockholm, hwilken wij så uthj 

wår när- som frånwaru gifwe macht at döma Konungzdoma”.3 

                                                 
2 Göran Inger, Svensk rättshistoria, 4:e uppl. (Malmö: Liber, 1997), 111. 
3 Sture Petrén, Stig Jägerskiöld och Tord O:son Nordberg, Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet 
(Stockholm: Norstedts, 1964), 3. 
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Redan följande år, genom 1615 års rättegångsprocess, förvandlades emellertid hovrätten i 

Stockholm till en mellaninstans och kungen var återigen högsta instans. Hovrätten i 

Stockholm fick senare namnet Svea hovrätt. På 1600-talet inrättades även hovrätter i Åbo 

(1623), Dorpat (1630) samt Göta hovrätt med säte i Jönköping (1634). Underrätter på 

landet kallades vid den här tiden häradsting och lagmannating. I städerna fanns 

rådhusrätter samt, i de större städerna, även kämnärsrätter.4 

 

År 1789 inrättade Gustav III en ny högsta dömande instans som gick under namnet 

”konungens högsta domstol” med säte i Stockholm. I och med detta uppdelades målen i 

judiciella och administrativa. De judiciella målen behandlades av Högsta Domstolen 

medan de administrativa målen senare överfördes till ”rikets allmänna ärenders 

beredning”. Gustav III inrättade ytterligare en hovrätt i Finland, nämligen Vasa hovrätt år 

1775. Från den här tiden härstammar även kammarrätten i Stockholm. År 1695 bildades 

den så kallade kammarrevisionen som år 1799 fick namnet kammarrätten. Den var 

domstol i vissa räkenskapsmål.5 Hovrätten över Skåne och Blekinge inrättades år 1820. 

Den grundades i Kristianstad men flyttades år 1917 till Malmö. I mitten av 1800-talet 

avskaffades kämnärsrätterna och lagmansrätterna i avsikt att förenkla 

domstolsorganisationen. År 1909 inrättades en särskild högsta domstol för administrativa 

besvärsmål som fick namnet Regeringsrätten.6 

 

Först på 1900-talet utökades antalet hovrätter med hovrätten för Övre Norrland i Umeå år 

1935 samt hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall och hovrätten för Västra Sverige i 

Göteborg år 1948. År 1969 stiftades en lag som trädde i kraft år 1971 vilken innebar att 

häradsrätterna och rådhusrätterna avskaffades och ersattes med tingsrätter både i städerna 

och på landsbygden. År 1971 inrättades även två förvaltningsdomstolar i varje län, en 

länsskatterätt och en länsrätt, och år 1973 inrättades en fastighetstaxeringsrätt i varje län. 

Dessa tre länsdomstolar omvandlades år 1979 till en fristående allmän 

förvaltningsdomstol i varje län med namnet länsrätt. År 1971 delade man upp 

kammarrätten på en i Stockholm, med underavdelning i Sundsvall, och en i Göteborg. 

                                                 
4 Inger, 112 ff. 
5 Ibid., 155 ff. 
6 Ibid., 230 ff. 
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Kammarrätten i Sundsvall blev självständig år 1974, och år 1977 inrättades kammarrätten 

i Jönköping.7 

 

2.1.2 Domstolarna idag 

Texten om domstolarna idag bygger på information hämtad från Sveriges domstolars 

webbsida8 samt regeringens broschyr ”Det svenska rättsväsendet – en kort introduktion”9. 

Domstolsväsendet i Sverige består idag av domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, 

Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket. Domstolarna delas in i allmänna domstolar, 

förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. 

 

De allmänna domstolarna avgör brottmål, förmögenhetsrättsliga och familjerättsliga 

tvister samt ärenden av olika slag. Till de allmänna domstolarna hör tingsrätt, hovrätt och 

Högsta domstolen. Det finns för närvarande 53 tingsrätter, och till vissa tingsrätter hör 

specialinriktade domstolar som miljödomstol, sjörättsdomstol och fastighetsdomstol. Det 

finns sex hovrätter: Svea hovrätt i Stockholm, Göta hovrätt i Jönköping, Hovrätten över 

Skåne och Blekinge i Malmö, Hovrätten för västra Sverige i Göteborg, Hovrätten för 

nedre Norrland i Sundsvall och Hovrätten för övre Norrland i Umeå. Den högsta 

instansen Högsta domstolen är belägen i Stockholm. 

 

Förvaltningsdomstolarna behandlar mål mellan enskilda och myndigheter, till exempel 

skattetvister, bidragsfrågor och tvångsomhändertaganden. Det finns 23 länsrätter, vilka är 

de lägsta instanserna i förvaltningsfrågor. Länsrättens beslut överklagas hos någon av de 

fyra kammarrätterna i Göteborg, Jönköping, Stockholm eller Sundsvall. Högsta instans är 

Regeringsrätten i Stockholm. 

 

Det finns även några specialdomstolar. Arbetsdomstolens uppgift är att pröva 

arbetsrättsliga tvister. Marknadsdomstolen handlägger mål gällande frågor om olika 

former av marknadsföring har skett på ett riktigt sätt. Patentbesvärsrätten är överinstans 

för vissa immaterialrättsliga frågor. Dessa tre finns alla i Stockholm. Det finns dessutom 

åtta hyres- och arrendenämnder som prövar vissa frågor om nyttjanderätter. 

                                                 
7 Inger, 289 ff. 
8 Sveriges domstolars webbsida, http://www.dom.se 
9 Det svenska rättsväsendet – en kort introduktion, Regeringens broschyr (Stockholm: 
Justitiedepartementet, 2007). 
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2.2 Domstolsbibliotek och -bibliotekarier 

Det finns nästan ingenting skrivet om domstolsbiblioteken och –bibliotekarierna. Det 

historiska avsnittet om domstolsbiblioteken bygger på ett specialarbete skrivet av Cecilia 

Littorin vid Bibliotekshögskolan i Borås år 1990 samt några artiklar ur Svensk 

juristtidning. Avsnittet om domstolsbiblioteken idag baserar jag på uppgifter om 

Nätverket Sveriges domstolsbibliotekarier som jag fått av min kontaktperson inom 

domstolsväsendet. 

 

2.2.1 Domstolsbiblioteken i ett historiskt perspekt iv 

Svea hovrätt är ju den äldsta domstolen i Sverige. Det är inte omöjligt att dess 

boksamling bildats redan under de första åren efter dess instiftande. Den äldsta bevarade 

bokförteckningen härstammar från år 1728 då antalet band uppgick till 50. I början av 

1900-talet uppgjordes en första lappkatalog över samlingarna och då trycktes även en 

katalog innehållande ungefär 1300 titlar. År 1919 beslutades att en ”grundlig revision och 

omordning samt komplettering skulle företagas och i sammanhang därmed en ordentlig 

lappkatalog upprättas”. Arbetet utfördes av en jurist och ett kvinnligt skrivbiträde som 

”tre timmar om dagen ställdes till förfogande för de mera mekaniska göromålen”. Från 

denna tid började man även föra statistik över antalet boklån, och till exempel under tiden 

januari – juni 1920 var antalet boklån 1120.10 

 

Att domstolarnas boksamlingar på 1700- och 1800-talen var blygsamma belyses av det 

faktum att juristerna själva förfogade över betydande privata juridiska samlingar. Enligt 

Stig Jägerskiöld finns det ett tiotal bibliotekskataloger från tiden före år 1734 över 

bibliotek tillhörande svenska jurister, flera av dem då verksamma vid hovrätterna.11 

 

En avgörande faktor för tillkomsten av regelrätta bibliotek i domstolarna var sannolikt 

den stora processrättsreformen på 1940-talet. Då växte domstolarna både 

utrymmesmässigt och balansmässigt. Att bibliotek inrättades vid vissa domstolar innebar 

                                                 
10 Gustaf Eneström, ”Svea hovrätts bibliotek och dess omdaning 1919-1920”. Svensk juristtidning, (1920): 
bilaga. 
11 Stig Jägerskiöld, ”Juristbibliotek från stormaktstiden”. Svensk juristtidning, (1963): 33-35. 
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dock inte att bibliotekarier anställdes för att sköta dem. Istället var biblioteksskötseln 

länge en bisyssla både för någon av juristerna och någon bland biträdespersonalen.12 

 

Svea hovrätt var enligt uppgift den domstol som först fick en icke-jurist som bibliotekarie 

och det ska ha skett på 1930-talet. Om man med bibliotekarie avser en person som 

uteslutande ägnar sig åt biblioteksskötsel dröjde det dock ända till slutet av 1940-talet 

innan man hade en sådan. Göta hovrätt fick sin bibliotekarie på 1970-talet. Man hade då 

en jurist som biblioteksprefekt och/eller som adjungerad till biblioteket och denne var 

ytterst ansvarig inför domstolens biblioteksnämnd/kollegium. I början av 1990-talet hade 

bara de fyra sydligast belägna hovrätterna bibliotekarier. Hovrätterna för Nedre och Övre 

Norrland hade då ännu en jurist/ämnesspecialist som biblioteksansvarig och biblioteket 

sköttes med hjälp av kontorspersonal. Det äldsta kammarrättsbiblioteket, givetvis vid 

kammarrätten i Stockholm, tillkom år 1945. Då ordnades samlingarna och en icke-jurist 

anställdes som bibliotekarie.13 

 

2.2.2 Domstolsbiblioteken idag 

Alla domstolar har bokbestånd av något slag, men det är inte alla som inrättat regelrätta 

bibliotek och valt att anställa bibliotekarier. I de mindre domstolarna har vanligen någon 

av den administrativa personalen hand om biblioteksskötseln vid sidan av andra 

arbetsuppgifter. Så är fallet vid de flesta av tingsrätterna. Vid de större domstolarna har 

man i många fall en bibliotekarie som sköter om biblioteket, och vid de allra största 

domstolarna har man till och med flera bibliotekarier anställda. Bland tingsrätterna är det 

endast de i Göteborg, Stockholm och Uppsala som har bibliotekarier. Alla hovrätter har 

bibliotekarier, vid hovrätten för Skåne och Blekinge har man två och vid Svea hovrätt har 

man till och med tre bibliotekarier. Vid högsta domstolen arbetar två bibliotekarier. Bland 

länsrätterna har de i Skåne län, Göteborg, Stockholms län och Uppsala län en 

bibliotekarie. Alla kammarrätter har en bibliotekarie och Regeringsrätten har två. Då 

Uppsala tingsrätt och länsrätt delar på en bibliotekarietjänst betyder det att sammanlagt 

23 personer idag arbetar som domstolsbibliotekarier i Sverige. 

 

 

                                                 
12 Cecilia Littorin, Domstolsbibliotekarie – fakta och föreställningar (Borås: Högskolan i Borås, 1990), 5-6. 
13 Ibid., 6-7. 
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2.3 Domstolsbibliotekens samlingar 

Domstolsbiblioteken ska, i likhet med övriga förvaltningsbibliotek, förse den egna 

organisationen med den information som behövs för det löpande arbetet. I 

domstolsbiblioteken är de viktigaste dokumenten de så kallade rättskällorna. De är det 

underlag som utgör rättsligt stöd för juristens påståenden om vad som är gällande rätt.14 

Jonas Koponen kallar rättskällorna för ”juristens verktyg”. Om man jämför juridiken med 

ett hantverk kan man säga att juristen har ett antal verktyg, rättskällor, en metod för att 

hitta i den juridiska verktygslådan, rättstekniken, och ett antal olika tillvägagångssätt för 

att lösa problemen. Problemlösningen är många gånger beroende av att man hittar de rätta 

källorna.15 Med rättskällor avses författningar, förarbeten, rättspraxis, doktrin samt övriga 

rättskällor, till exempel sedvanerätt, partsbruk och branschpraxis. Även EG-rättens 

rättskällor har numera i viss mån en särställning i svensk rätt.16 

 

Rättskällorna har en inbördes hierarki och är i olika grad bindande. De rättskällor som 

man hittar vid ett domstolsbibliotek presenteras nedan i den rangordning av dem som är 

allmänt accepterad av juristerna: 

 

1. Författningar. Bland rättskällorna har den skrivna rätten, lagen, en särställning. Till 

författningarna hör även förordningar och myndighetsföreskrifter. Svensk 

författningssamling (SFS) är den viktigaste författningssamlingen. Många centrala 

myndigheter ger ut egna författningssamlingar och det finns även författningssamlingar 

för varje län.17 I författningssamlingarna är lagarna och förordningarna införda i 

kronologisk ordning. I stället för SFS använder juristerna ofta en lagbok. Lagböckerna 

innehåller bara en del av de i Sverige gällande författningarna och ges ut av privata 

förlag. Det finns numera tre lagböcker: den blå, ”Sveriges Rikes Lag”, den röda 

”Sveriges Lagar” och nykomlingen ”Svensk Lag”, den gröna. Mest använd är Nordstedts 

juridiks blå lagbok med anor från 1734. Orsaken till detta är troligen att den var den enda 

lagbok som fanns när de nu verksamma juristerna började studera juridik. Den är baserad 

                                                 
14 Stefan Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt – en introduktion (Uppsala: Iustus, 2004), 50. 
15 Jonas Koponen, Rättskällematerial i Norden, EES och EG. En handledning (Stockholm: Fritzes, 1994), 
13. 
16 Zetterström, 50-52. 
17 Ulf Bernitz et al., Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 9:e uppl. (Stockholm: Norstedts, 
2006), 88. 
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på det traditionella balksystemet. De övriga två lagböckerna bygger på ett enklare system 

där lagarna är indelade efter olika rättsområden.18 

 

 2. Förarbeten. Dessa utgör förarbeten till grundlagar och lagar, förordningar och 

föreskrifter. De viktigaste kommittébetänkandena publiceras i serien Statens offentliga 

utredningar (SOU). Mindre omfattande betänkanden och utredningar ges ut i 

Departementsserien (Ds). De dokument som produceras under riksdagsarbetet återfinns i 

Riksdagstrycket. Riksdagstrycket består av sju delar: A. Protokoll, B. Propositioner, C. 

Förslag och redogörelser, D. Motioner, E. Utskottsbetänkanden, F. Riksdagsskrivelser 

och G. Register. 

 

3. Rättspraxis. Med rättspraxis avses rättsfall från de högsta domstolsinstanserna, i 

huvudsak Högsta domstolen och Regeringsrätten. Även de lägre instansernas, såsom 

hovrätternas och kammarrätternas, domar kan vara av intresse i fall dessa utgjort högsta 

instans i ett mål. Årsböcker ges ut av Regeringsrätten, hovrätterna och några andra 

domstolar. Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv avd. 1. 

 

 4. Doktrin. Doktrinen utgör rättsvetenskapsmännens samlade skriftliga arbeten, det vill 

säga den juridiska litteraturen. Förutom böcker finns det ett antal juridiska tidskrifter 

såsom Svensk juristtidning, Förvaltningsrättslig tidskrift och Skattenytt. 

 

 5. EG-rättens rättskällor. EU utfärdar förordningar, direktiv och beslut. Förordningar är 

till alla delar bindande och gäller direkt i varje EU-land. Direktiven riktar sig till 

medlemsstaterna och inte till enskilda individer. Direktiven måste alltså implementeras i 

de nationella rättsordningarna. Besluten är bindande för dem de är riktade till. De kan 

vara riktade till ett visst medlemsland eller till fysiska eller juridiska personer.19 

 

Allt mer av rättskällorna finns numera även i elektronisk form. Det har också kommit allt 

fler både fritt tillgängliga och kommersiella databaser innehållande rättskällorna. Man bör 

dock komma ihåg att det är det nyare materialet som hittas elektroniskt. För äldre 

dokument hänvisas man alltjämt till tryckt material. 

                                                 
18 Mattias Nilsson, Juridiken – en introduktion till rättsvetenskapen (Stockholm: Jure, 2006), 42-43. 
19 Bernitz et al., 60. 
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3. TEORETISKT RAMVERK  

 

Jag utgår från professionsforskningen i studien av en yrkesgrupps, 

domstolsbibliotekariers, upplevelser av sin yrkesroll och yrkets professionsutveckling i 

en organisation som domineras av en annan grupp, juristerna. 

 

3.1 Professionsteori 

Den traditionella, ”essentialistiska”, professionsforskningen fram till 1970-talet studerade 

yrkesgrupper mot ett antal kriterier för att med hjälp av dessa kunna skilja professioner 

från andra yrkesgrupper. I den ”essentialistiska” forskningstraditionen var den 

professionelle akademiskt utbildad. Han var inte anställd utan fick sitt uppdrag av 

klienter. På så sätt urskiljdes den professionelle från tjänstemannen som fick sina uppdrag 

av organisationen och från hantverkaren som saknade akademisk utbildning. Läkare och 

advokater ansågs vara typiska professioner. Man ställde även upp följande kriterier som 

kännetecknande för en profession: den skulle ha en systematisk teori, auktoritet, 

samhällelig sanktion, etiska regler och en egen kultur. Från och med 1970-talet 

dominerade forskningsansatser som betonade professionaliseringsprocessen och de 

strategier yrkesgrupper utvecklat för att avgränsa ett yrkes- eller kunskapsområde samt 

forskning om professionernas ställning i samhället.20 

 

3.1.1 Professioners kunskapsområde 

Sociologen Andrew Abbott är representant för den nyare professionsforskningen. Han 

utvecklar i sin bok The system of professions (1988) ett synsätt på professioner där han 

fokuserar på hur yrkesgrupper konkurrerar med varandra genom sin abstrakta kunskap. 

Han menar att om inte professionens medlemmar betraktas som experter och i egenskap 

som sådana får legitimitet från samhället får de ingen jurisdiktion över tillämpningen av 

sin kunskap.21 En profession måste tävla om sin expertis både inom den egna profession 

och med andra professioner. Bibliotekariers jurisdiktion består av kunskapsorganisation 

och olika former av informationshantering. Samtidigt gör de anspråk på närliggande 

                                                 
20 Staffan Selander, red., Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. Professionaliseringens sociala 
grund (Lund: Studentlitteratur, 1989), 14. 
21 Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor (Chicago: Univ. of 
Chicago Press, 1988), 59 ff. 
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områden inom information för att på det sättet expandera sin jurisdiktion. När 

professioner på detta sätt strävar efter större områden att verka på uppkommer vad Abbott 

kallar abstraction. Detta innebär att professionerna kan bli diffusa och sakta avtunnas.22 

Det finns olika sätt för att en profession ska kunna bevara sin identitet och inte tunnas ut. 

De tydligaste är amalgamation (sammanslagning) och division (delning). Abbott menar 

att yrkesområdet informationsvetenskap kan vara föremål för en process av 

sammanslagning: ”Such a process may be occurring in the information science area, as 

portions of librarianship, data processing, programming and other professions draw 

together into a coherent group”.23 Vidare menar Abbott att delning är en strategi för 

grupper inom en profession som strävar uppåt. I detta fall är separationen vertikal i stället 

för horisontell och innebär förändring i status mer än förändring av uppgifter.24 

 

De av yrkesgrupperna som har möjlighet att applicera professionens kunskapssystem i 

praktiken ges en högre status inom professionen än de medlemmar som vid sina 

arbetsplatser i högre grad är beroende av andra professioners kunskapssystem i sin 

verksamhet. Dessa ”professionens professionella” är specialister inom den egna 

yrkesgruppen.25 Detta är fallet till exempel bland läkarna där en specialistläkare normalt 

har högre status än en allmänläkare. 

 

Det pågår en konkurrens mellan bibliotekarien och den kundgrupp den betjänar. Detta gör 

enligt Abbott bibliotekarieyrket till en svag jurisdiktion. Speciellt påtaglig är den vid 

specialbiblioteken där ju kunden är specialist på sitt eget ämnesområde. Att utöka sin 

jurisdiktion genom att gå in på en annan yrkesgrupps kunskapsområde är för 

bibliotekarien förenat med en ständig kamp.26 

 

3.1.2 Kännetecken på professioner 

Det finns olika sätt att karaktärisera professioner. Enligt Bengt Abrahamsson på 

Arbetslivscentrum, som arbetat mycket med professionsforskning, är det främst tre 

kriterier som i litteraturen brukar anges som kännetecknande för en profession. Det första 

                                                 
22 Abbott 1988, 102 ff. 
23 Ibid., 105. 
24 Ibid., 106. 
25 Ibid., 118. 
26 Ibid., 223-224. 
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är att professionens medlemmar ska behärska en speciell teori. Det andra är att 

medlemmarna ska godta vissa etiska normer gällande till exempel klienter och kolleger. 

Det tredje är att det inom professionen ofta finns en tydlig kåranda.27 Inga Hellberg, som 

skrivit en avhandling om professionsteori, betonar även hon den specifika kunskapen som 

kännetecknande för professioner. ”En profession är en yrkesgrupp som genom ett 

institutionaliserat strävande tillåts institutionalisera ett kunskaps- och yrkesmonopol. 

Kunskapen, framför allt den systematiska, vetenskapliga kunskapen, utgör kärnan i 

professionaliseringsprocessen”.28 

 

Begreppet semiprofession används då ett yrke inte uppfyller kriterierna för att kunna 

kallas profession. Särskilt används denna beteckning om ett yrke saknar tydlig och klar 

teoriförankring. Ytterligare kännetecken för en semiprofession är att dess medlemmar 

inte ses som en samlad kollegial enhet och att de saknar ensamrätt på sina kunskaper. 

Den norske biblioteksforskaren Johan Olaisen menar att bibliotekarier inte uppfyller alla 

kriterier på en profession och att deras yrke därför ska ses som en semiprofession. Han 

menar att yrket saknar ett teoretiskt fundament och att också filosofin, normerna och 

etiken för yrket är oklara.29 

 

En traditionell sociologisk syn är att semiprofessionella yrken alltid strävar efter att bli 

helprofessionella. Bibliotekarier som generalister har enligt Abbott svårt att bli 

professionella. Genom sin mångsidighet är de däremot flexibla och kan anpassa sin 

yrkesroll enligt förändrade krav i arbetet och organisationen och klarar sig därmed.30 

 

3.2 Bibliotekariers professionella strategier  

Lena Olsson utgår delvis från Abbotts teori om fördelning av expertarbete både i sin 

artikel Bibliotekarieyrkets framtida status 31 och i sin avhandling Det datoriserade 

                                                 
27 Bengt Abrahamsson, ”Vad är intressant med professioner?”, i Professionaliseringsfällan. 
Vuxenutbildning, arbetsdelning, yrkeskunnande, red. Donald Broady (Stockholm: Carlsson, 1986), 19-20. 
28 Inga Hellberg, ”Professionaliseringsprocessens förutsättningar”, i Professionaliseringsfällan. 
Vuxenutbildning, arbetsdelning, yrkeskunnande, red. Donald Broady (Stockholm: Carlsson, 1986), 24. 
29 Johan Olaisen, ”Bibliotekarier: Profesjon eller semiprofesjon”. Synopsis 19, (1988): 59-67. 
30 Andrew Abbott, ”Professionalism and the Future of Librarianship”. Library Trends 3, (1998): 442. 
31 Lena Olsson, ”Bibliotekarieyrkets framtida status”, i Biblioteken och framtiden. Bok 2. Nordisk 
idédebatt. Konferens i Borås 11-13 november 1991, red. Lars Seldén (Göteborg: Chalmers, 1992). 
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biblioteket32. Hon analyserar hur bibliotekarier kan stärka sin jurisdiktion och skisserar 

upp tänkbara professionella strategier för att rädda professionens framtida expertstatus. I 

sin modell utgår hon från två motsatsförhållanden: form - innehåll och generalist – 

specialist. Enligt Olsson kan bibliotekarier välja att sträva efter generell eller 

specialiserad kompetens inom antingen form (kunskapsorganisation) eller innehåll 

(ämneskunskaper). Detta illustreras med Olssons egen modell: 

 

  
Figur 1 Bibliotekariers professionella strategier. 

 

Från ”Det datoriserade biblioteket” av Lena Olsson, 1995, Linköping: Linköpings universitet. 

 

Historiskt har företrädare för olika bibliotekariegrupper valt skilda strategier. 

Dokumentalisterna33 valde en innehållsstrategi genom att de skaffade, använde och 

utvecklade de bibliografiska databaserna. Allmänbibliotekarierna valde i stället en 

formstrategi i sina försök att åstadkomma en välfungerande katalog i arbetet med 

samkatalogen LIBRIS.34 

 

                                                 
32 Lena Olsson, Det datoriserade biblioteket. Maskindrömmar på 70-talet (Linköping: Tema, Univ., 1995). 
33 Kallas numera informationsspecialister 
34 Olsson 1995, 235. 
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Bibliotekarier som väljer att utveckla sig till specialister på form kan arbeta som till 

exempel katalogisatörer, bibliografiska indexerare eller producenter av datafiler. 

Generalister på form är till exempel de som kan utveckla nya biblioteks- och datasystem. 

Intresset för att stärka sin tekniska kompetens är dock fortfarande litet bland 

bibliotekarierna. Bibliotekarier kan även vilja utveckla sig till innehållsspecialister. 

Genom ämnesspecialisering har man försökt uppnå expertstatus, vilket dock är svårt 

genom att man då måste konkurrera med ämnesspecialister som forskare och övriga 

kunder med specialkunskaper. Som generalist inom området innehåll kan man däremot 

lämna biblioteket och arbeta med att värdera och organisera information enligt externa 

beställares önskemål.35 De fyra strategierna beskrivs närmare nedan: 

 

 Ämnesspecialisten: Bibliotekarien konkurrerar med kunden om dess kunskapsdomän och 

följden är att bibliotekariens ämneskompetens blir allt smalare. Bibliotekarien utkämpar 

en ojämn strid med kunden som inte vill förlora kontrollen över sitt eget ämne. För att 

denna strategi ska lyckas måste bibliotekarien samtidigt utöva någon form av kontroll 

över till exempel teknologin. Ett annat sätt är att välja att fungera som koordinator av 

ämnesspecialiserad information. Då arbetar bibliotekarien på en ämnesmässigt mer ytlig 

nivå. 

 

Informationsadministratör: Bibliotekarien kombinerar administrativ kunskap om 

informationsstrategier med en generell ämneskunskap. Bibliotekarien har både en 

överlägsen kunskap om informationssökning och kan utvärdera informationen på en 

generell nivå. Hotet är att de som behöver informationen själva börjar behärska 

sökteknikerna och bibliotekarien då blir överflödig. 

 

Datafilsproducenten: Bibliotekarien är expert på teknisk produktion. Denna jurisdiktion 

är grundad på institutionella överenskommelser. Efterfrågan på tjänsterna garanteras av 

att bibliotekarien är en del av kundens organisation. 

  

Systemsdesignern: Bibliotekarien producerar och administrerar tekniska 

informationssystem. Konkurrens finns bland marknadens övriga systemproducenter.36 

                                                 
35 Olsson 1995, 235-236. 
36 Olsson 1992, 68-69. 
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Olsson menar, att de ovan skisserade inriktningarna ger en fingervisning om vart 

bibliotekarieprofessionen kan vara på väg. Bibliotekarierna rör sig mot områden där det 

kommer att vara mer konkurrens än de tidigare varit vana med. Hur de lyckas ta sig an 

nya verksamheter kommer att bero på de val av kunskapsbas som görs inom 

bibliotekarieutbildningen.37 

 

                                                 
37 Olsson 1992, 70. 
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4. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

I detta kapitel ska jag presentera litteratur och forskning som anknyter till mina 

undersökningsfrågor. Jag går igenom följande teman: bibliotekariers kunskapsområde, 

biblioteksarbete och bibliotekarien som specialist/generalist, biblioteksorganisationer – 

kåranda, etiska aspekter på biblioteksarbetet, bibliotekariers status och 

professionsutveckling samt slutligen några tankar om framtiden. 

 

4.1 Bibliotekariers kunskapsområde 

Olika teorier inom professionsforskningen bygger på att professioner ska ha ett eget 

kunskapsområde eller behärska en speciell teori. Några av dessa teorier presenterades i 

föregående kapitel. Abbott kallar denna ensamrätt till ett kunskapsområde jurisdiktion. 

Abrahamsson tar upp som ett kriterium på en profession att professionens medlemmar 

ska behärska en speciell teori. Även Hellberg betonar den specifika kunskapen som 

kännetecken på en profession. Enligt Abbott är bibliotekariers jurisdiktion 

kunskapsorganisation och informationshantering. Bibliotekarierna gör även anspråk på 

närliggande områden inom information för att kunna expandera sitt kunskapsområde. 

 

4.1.1 Bibliotekarieutbildningen i Sverige 

I Sverige utbildas nu bibliotekarier på fem olika orter: Borås, Lund, Umeå, Uppsala och 

Växjö. På flera av orterna har man valt att erbjuda olika inriktningar inom utbildningarna. 

I Borås kan man välja inriktning till bibliotekarie, informationsarkitekt eller 

informationsspecialist. I Uppsala kallas utbildningen ABM-utbildning och man kan välja 

antingen en arkivvetenskaplig, en biblioteks- och informationsvetenskaplig eller en 

musei- och kulturarvsvetenskaplig inriktning. I Lund startar man en motsvarande ABM-

mastersutbildning hösten 2008. Ingen av utbildningarna ger någon undervisning i hur 

man administrerar ett domstolsbibliotek eller har kurser som ger ämneskunskaper 

relevanta för arbete vid ett sådant. 

 

Högskolan i Borås säger sig ha som mål att utvecklas till ett professionsuniversitet. Det 

var en av orsakerna till att man hösten 2007 introducerade kandidatprogrammet 

”Informationsspecialist” vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. 
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Programmet riktar sig helt mot privata och offentliga organisationers hantering av 

information, oberoende av eventuell biblioteksverksamhet. Under den tredje terminen ges 

studenterna möjlighet att fördjupa sig inom områden som inte är fastlagda i programmet 

och kan välja lämpliga kurskombinationer vid svenska eller utländska universitet. De 

väljer härmed sin specialistinriktning. Under det sista året ska studenterna även göra en 

längre vistelse vid någon privat eller offentlig organisation.38 Under den tredje termin kan 

således den som är intresserad i princip välja en svensk eller utländsk kurskombination 

som förbereder för arbete på domstolsbibliotek. Det sista årets längre vistelse vid någon 

organisation kan även lämpligen förläggas vid ett domstolsbibliotek. 

 

Huruvida det behövs specifik utbildning för att arbeta på ett juridiskt bibliotek, eller att en 

sådan inriktning skulle ingå i bibliotekarieutbildningen, tycks inte vara något som man 

funderat på i Sverige. Det kan bero på att domstolsbibliotekarierna är en rätt liten grupp 

och att man anser att de får utbildas internt vid domstolen. I flera andra länder, bland 

annat Storbritannien, Irland och USA, har man regelrätta utbildningar för så kallade law 

librarians. Med law librarians avses bibliotekarier som arbetar på juridiska bibliotek, 

advokatbyråer eller domstolar. 

 

4.1.2 Juridiska bibliotekariers ämneskunskaper 

Det verkar endast ha gjort en enda studie om domstolsbibliotekarier i Sverige. Av Cecilia 

Littorins undersökning framgår, att bara hälften av den undersökta gruppen 

domstolsbibliotekarier uppgav sig ha ämnesrelevant utbildning, det vill säga utbildning 

eller kurser som berör de ämnesområden som domstolarna handhar. Detta trots att 

arbetsgivaren gav möjlighet att läsa grundläggande kurser vid universitetens juridiska 

institutioner. Domstolsverket erbjöd inte några kurser riktade direkt till överrätternas 

bibliotekspersonal, varken gällande biblioteks- eller juridiska frågor. Däremot höll man 

kurser för underrätternas bibliotekspersonal (administrativ personal) om 

biblioteksskötsel. Inte heller domstolarna själva anordnade kurser riktade specifikt till 

bibliotekspersonal. En del myndigheter och andra institutioner erbjöd några kurser i 

juridik för både administrativ personal och jurister vilka bibliotekarierna kunde delta i.39 

                                                 
38 Gunnel Hessler, ”Informationsspecialist – nytt professionsinriktat utbildningsprogram vid Högskolan i 
Borås”. Infotrend 4, (2007): 99-101. 
39 Littorin, 13. 
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Hon har även gjort en enkätundersökning vid åtta kammar- och hovrätter för att försöka 

fånga upp relevansen av juridiska och förvaltningsrättsliga ämneskunskaper i 

biblioteksarbete. Resultatet av den visar, att relevansen av sådana ämneskunskaper i 

biblioteksarbetet är förvånansvärt liten.40 Bristen på ämnesutbildning kompenseras av 

samarbete med jurister och genom arbetserfarenhet och kunskaper som förvärvats under 

årens lopp. Betydelsen av det informella kontaktnätet både inom och utom myndigheten – 

kontakter med jurister, bibliotekarier och advokatbyråer – betonas, och det uppväger 

delvis bristande ämneskunskaper. Utbyte av litteraturlistor nämns som en källa till 

information. Inte ens informationssökning anses problematisk med bristande 

ämneskunskaper. ”Sverige är välförsett med referenslitteratur på det juridiska området. 

Det viktigaste är nog att kunna olika metoder för litteratursökning”. Det finns dock ett 

område där ämneskunskaper skulle vara viktiga och det är vid klassifikation av den 

juridiska litteraturen. Även här tar man då hjälp av jurister för att råda bot på 

kunskapsbristen.41 

 

I litteratur från Storbritannien och USA betonas däremot betydelsen av juridiska 

kunskaper för law librarians. De amerikanska juridiska bibliotekarierna uppmanas delta i 

utbildningar för jurister eller läsa universitetskurser på avancerad nivå i 

biblioteksvetenskap, företagsledning, datavetenskap eller juridik. Eftersom ämnet law 

librarianship utökar sitt ansvarsområde behöver de juridiska bibliotekarierna uppdatera 

sina kunskaper och även vidga sitt kunskapsområde.42 I Irland, Storbritannien och USA 

är det även vanligt att de juridiska bibliotekarierna har dubbla examen och förutom 

bibliotekarieexamen även har avlagt magisterexamen i juridik. Det är inget absolut krav 

att ha dubbla examen, men många som arbetar i referenstjänst eller kundbetjäning har 

det.43 

 

Anne Klinefelter skriver i en artikel publicerad i boken Law Librarianship in the 

Twentyfirst Century (2007) att kunskap om juridisk informationssökningsteknik är det 

grundläggande verktyget för att en juridisk bibliotekarie ska kunna erbjuda 
                                                 
40 Littorin, 15. 
41 Ibid., 15-16. 
42 Deborah. S. Panella, Basics of Law Librarianship (New York: Haworth, 1990), 69. 
43 Karl T. Gruben, ”Working at the Law Library: A Practical Guide”, in Law Librarianship in the Twenty-
first Century, eds. Roy Balleste, Sonia Luna-Lamas and Lisa Smith-Butler (Lanham, Md: Scarecrow Press, 
2007), 17. 
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referensservice på hög nivå. Juristerna måste alltid ha tillgång till den nyaste 

informationen för att sköta sitt arbete riktigt. Därför kan inte juridisk informationssökning 

göras lättvindigt. Den juridiska bibliotekarien bör hålla sig uppdaterad med förändringar i 

lagstiftning och juridisk publicering och kan även behöva specialisera sig i ett visst 

område av lagstiftningen. Det kan också vara bra att behärska flera språk. De juridiska 

bibliotekarierna utvecklar sina juridiska kunskaper genom utbildning, professionell 

utveckling och workshopar, konferenser, publikationer om lag och bibliotek samt genom 

nätverk och stöd från kolleger.44 

 

4.2 Biblioteksarbete och bibliotekarien som special ist/generalist 

Det praktiska arbetet på biblioteket är beroende av vilken kundgrupp biblioteket betjänar. 

Olika bibliotekstyper har olika målsättningar. Det bör finnas en konkret utformad 

instruktion med målbeskrivning för varje bibliotek. I Tekniska litteratursällskapets45 

handbok Praktiskt biblioteksarbete ges följande exempel på formuleringar av 

arbetsuppgifter i en biblioteksinstruktion, vilken kan ses som en översikt över praktiskt 

biblioteksarbete på de flesta bibliotek: 

 

”Bibliotekets uppgifter är: 

- att utveckla bibliotekstjänsten till en aktiv och integrerad del i FoU-verksamheten 
inom organisationen eller företaget 

- att bevaka utgivningen av litteratur inom de ämnesområden som är relevanta för 
den egna organisationen 

- att tillhandahålla facklitteratur genom inköp eller lån 
- att ombesörja cirkulation av tidskrifter 
- att informera om nyanskaffad litteratur, t ex genom regelbundet utkommande 

nyförvärvsförteckningar 
- att utföra manuella och datorbaserade litteratursökningar 
- att ordna biblioteksintroduktion för nyanställd personal 
- att svara för fortlöpande kontakter med andra bibliotek”46 

 

I en magisteruppsats, skriven av Marie Eslon och Maria Ljungdahl år 2006 med titeln 

Vad gör de egentligen? En undersökning av bibliotekariers arbetsuppgifter, studerades 

vilka arbetsuppgifter svenska bibliotekarier utför. I undersökningen ingick bibliotekarier 

                                                 
44 Anne Klinefelter, ”Public Services”, in Law Librarianship in the Twenty-first Century, eds. Roy Balleste, 
Sonia Luna-Lamas and Lisa Smith-Butler (Lanham, Md: Scarecrow Press, 2007), 76-77. 
45 Föreningen bytte år 2001 namn till Svensk förening för informationsspecialister, SFIS. 
46 Praktiskt biblioteksarbete – vägledning i informationshantering. TLS Handbok 21. (Stockholm: TLS, 
1991), 12. 
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som arbetade på folk-, högskole-, sjukhus- samt specialbibliotek. Den största kategorin 

enskilda arbetsuppgifter bestod av rutinbaserade arbetsuppgifter som katalogisering, 

klassificering och beställningsarbete. Övriga arbetsuppgifter som bibliotekarierna uppgav 

att de lade mycket tid på var möte eller konversation med kollegor eller chef om 

biblioteksfrågor, deltagande i utbildning samt referenssamtal.47 Författarna menar att 

deras undersökning styrker tesen att bibliotekarier främst är generalister. 

 

Andrew Abbott menar att delning är en strategi för de grupper inom en profession som 

strävar uppåt. Med delning avses att vissa grupper specialiserar sig och avskiljs från den 

egna yrkesgruppen. Detta kan leda till en ökad status och stärkt profession för den 

avskilda gruppen i förhållande till hela yrkesgruppen.48 Han tror att det kommer att bli en 

ökad klyfta mellan en kärngrupp professionella elitbibliotekarier, som upprätthåller och 

uppgraderar professionens allt mer centraliserade kunskap och fysiska resurser 

(databaser, indexeringssystem och lagringsplatser), och en större men perifer grupp 

bibliotekarier som gör dessa resurser tillgängliga för klienterna.49 Trots detta ser han ändå 

generaliststrategin som den enda framkomliga vägen för bibliotekarier. Han menar, att 

bibliotekarier som generalister kan överleva i snabbt förändrade omgivningar och anpassa 

sig till nya roller. Bibliotekarier som generalister måste kanske avstå ett visst mått av 

status, men vinner i stället i flexibilitet och anpassningsbarhet.50 

 

Jesper Ducander tar upp frågan om bibliotekarien som specialist eller generalist i sin 

studie Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra 

utbildningarna i Biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige (1999). Av studien 

framgår att man i Sverige inte utbildar sig specifikt till exempelvis företagsbibliotekarie 

eller katalogisatör, även om man på vissa orter kan välja ämnen och inriktning, utan man 

blir rätt och slätt bibliotekarie. Han menar liksom Abbott, att bibliotekarien med sin 

generalistiska kompetens är mer förändringsbenägen och lättare kan ta emot nya 

influenser och företeelser. Bibliotekarien kommer därför lättare att anpassa sig till nya 

                                                 
47 Marie Eslon & Maria Ljungdahl, Vad gör de egentligen? En undersökning av bibliotekariers 
arbetsuppgifter (Borås: Bibliotekshögskolan, 2006), 75-77. 
48 Abbott 1988, 106. 
49 Abbott 1998, 440. 
50 Ibid., 442. 
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arbetsuppgifter och olika biblioteks varierande behov.51 Även Lena Olsson menar att 

bibliotekarieyrket är ett splittrat, mångsysslande generalistyrke. Bibliotekarien förmedlar 

information snarare än att bearbeta den. Hon undrar: ”Är det splittringen på 

arbetsuppgifter som medverkar till låg status?”52 

 

Leslie M. Haas uppmanar i boken Expectations of Librarians in the 21st Century (2003) 

bibliotekarien att vara generalist. Även om man arbetar på ett specialbibliotek ska man 

fortsätta att lära sig om andra ämnesområden än sitt eget. Ens kunder kan fråga om saker 

som inte hör till bibliotekets ämnesområde och då bör man kunna hjälpa dem. Också 

Haas menar att som generalist klarar man bättre av de ständiga förändringar som kommer 

att ske i biblioteksvärlden. En bibliotekarie bör därför vara öppen för livslångt lärande.53 

 

I Cecilia Littorins undersökning om svenska domstolsbibliotekarier framkommer att 

dessa har många olika arbetsuppgifter. Hon har jämfört arbetsordningen vid 

kammarrätten i Jönköping med den vid Göta hovrätt. Jämförelsen visar på i stort sett 

likartade arbetsuppgifter för de båda biblioteken, vilka bland annat innefattar 

litteraturinköp inklusive bevakning av nyutkommen litteratur, katalogisering och 

klassificering, in- och utlåning, cirkulation av tidskrifter samt en del 

användarundervisning.54 Littorins studie ger inte belägg för att domstolsbibliotekarierna 

skulle utföra speciella arbetsuppgifter som avviker från de vid folk- eller 

forskningsbibliotek. Ingenting framkommer om att de skulle göra specifikt svåra 

informationssökningar, att bibliotekens samlingar skulle vara unika eller att 

bibliotekarierna skulle betjäna en särskilt krävande kundgrupp. Det framgår inte heller 

om bibliotekarierna hade andra än rent traditionella biblioteksuppgifter. Man bör dock 

beakta att hennes undersökning baserades på enkäter och att hon inte speciellt 

efterfrågade just dessa aspekter. Hennes undersökning är gjord redan år 1990 så saker och 

ting kan ha förändrats. 

 

                                                 
51 Jesper Ducander, Quo vadis bibliotekarie. Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra utbildningarna 
i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige (Borås: Publiceringsföreningen Valfrid, 1999), 103. 
52 Lena Olsson, “Sammanfattning”, i Bibliotekarieyrket. Tradition och förändring, red. Harry Järv 
(Stockholm: Carlsson, 1991), 173. 
53 Leslie M. Haas, ”Being a Deep Generalist”, in Expectations of Librarians in the 21st Century, ed. Karl 
Bridges (Westport, Conn.: Greenwood Press, 2003), 85-86. 
54 Littorin, 11. 



 28 

4.3 Bibliotekarieorganisationer – kåranda 

På senare tid har det framhållits att det är viktigt för en yrkesgrupps 

professionsutveckling att dess medlemmar organiserar sig. En organisation kan föra 

medlemmarnas talan gentemot myndigheter och beslutsfattare. Den största 

biblioteksorganisationen i Sverige är Svensk biblioteksförening. Den ger ut tidskriften 

Biblioteksbladet. En annan biblioteksorganisation är BiS, Bibliotek I Samhälle, som är en 

socialistisk förening för biblioteksanställda och övriga med intresse för biblioteksfrågor. 

Även den ger ut en tidskrift, den heter just bis. Svensk förening för 

informationsspecialister, SFIS, riktar sig till informationsspecialister, bibliotekarier, 

omvärldsanalytiker, webbredaktörer, informationsarkitekter, informationsproducenter 

samt informationsleverantörer inom olika branscher och verksamheter. Deras tidskrift 

heter InfoTrend. Fackförbundet för bibliotekarier heter DIK Bibliotekarieförbundet och 

har drygt 6 000 medlemmar. Förbundet ger ut tidskriften DIK-forum. 

 

Johannes Rudberg, ordförande i DIK Bibliotekarieförbundet, säger att utbildning och 

yrke är grunden för medlemskapet i DIK och professionsfrågor är en viktig del av 

förbundets verksamhet.55 Däremot beträffande bibliotekariers löneutveckling menar Ulf 

Björkstrand, chefsförhandlare på DIK, att det är svårt för bibliotekarier att höja sina löner 

genom centrala avtal. Detta eftersom de offentliga arbetsgivarna inte belönar 

verksamhetsnyttan på samma sätt som de privata arbetsgivarna. Han säger, att den 

individuella lönesättningen har givit en bättre utdelning. ”Det är på det lokala planet, i en 

dialog öga mot öga, som man kan övertyga arbetsgivaren.”56 

 

I Irland och Storbritannien har de juridiska bibliotekarierna bildat organisationen BIALL, 

British and Irish Association of Law Librarians, som består av cirka 700 enskilda och 

institutionella medlemmar. Organisationen utför många aktiviteter för att stöda de 

juridiska bibliotekarierna, den tillhandahåller forum för diskussioner om de juridiska 

bibliotekariernas arbete, verkar för att stärka de juridiska bibliotekariernas ställning och 

förbättra deras kvalifikationer, uppmuntrar till forskning och publicering samt till 

                                                 
55 Johannes Rudberg, ”Bibliotekarierollen – mångfald och förnyelse”, i Bibliotekarien idag (Nacka: DIK, 
2006), 3. 
56 Karin Nörby, “Lokal dialog kan höja lönen”, i Bibliotekarien idag (Nacka: DIK, 2006), 11. 
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samarbete med andra organisationer.57 Den äldsta och största organisationen för juridiska 

bibliotekarier är amerikanska AALL, American Association of Law Libraries. Den 

grundades redan år 1906 och har över 7 000 medlemmar. Organisationen ger ut 

tidskriften Law Library Journal fyra gånger per år.58 

 

De svenska domstolsbibliotekarierna har bildat ett nätverk och sammankommer för 

gemensamma träffar och utbildningsdagar. Man har även bildat arbetsgrupper som tar 

ansvar för olika aktuella frågor. Arbetsgruppernas namn är byggnadsgruppen, fackliga 

gruppen, Mikromarcgruppen, gruppen för regional samverkan, upphandlingsgruppen, 

utbildningsgruppen och gruppen för webbiblioteket. 

 

4.4 Etiska aspekter på biblioteksarbetet 

En annan aspekt som poängteras av professionsforskarna är att professionernas 

medlemmar ska arbeta enligt etiska normer. De ska inte arbeta för egen vinning utan 

reflektera över sitt arbete ur ett etiskt perspektiv. 

 

Enligt DIK gör bibliotekarier dagligen bedömningar som baseras på etiska överväganden. 

Dessa etiska ställningstaganden kan sägas vara en förlängning av det professionella 

ansvar en yrkeskår har både gentemot allmänheten/kunderna och mot den egna 

verksamheten. DIK Bibliotekarieförbundet har antagit följande yrkesetiska riktlinjer för 

bibliotekarier59: 

- ”Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess användares 
behov, arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorganiserade, av hög 
kvalitet och lättillgängliga 

- Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena 
- Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, opartiskt 

och jämlikt. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl vad gäller 
personliga förhållanden och erhållen information, som lånat material 

- Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade kulturarvet och till 
information, oavsett medium 

- Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla samt 
utveckla sin yrkesskicklighet 

- Bibliotekarien skall visa respekt för andra yrkesgruppers etiska regler och deras 
professionella kompetens 

                                                 
57 Jules Winterton, “Law libraries and their users”, in BIALL Handbook of Legal Information Management, 
ed. Loyita Worley  (Aldershot: Ashgate, 2006), 29-30. 
58 Ibid., 33. 
59 DIK:s webbsida, www.dik.se 
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- Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verksamhetens 
mål”. 

Richard Ohlsson anger i en artikel i Ikoner två grundläggande orsaker till varför det är 

viktigt att bibliotekariekåren har en formulerad yrkesetik. Det första och viktigaste skälet 

är för att skydda allmänheten. Det andra skälet är för att yrkesmässigt avgränsa 

bibliotekarieyrket för att därigenom försöka höja dess status.60 I en annan artikel säger 

Ohlsson, att för att man som utbildad och yrkesverksam bibliotekarie ska kunna handla 

på ett sätt som är till kundens bästa, krävs förmåga att på ett moget sätt kunna reflektera 

över de etiska frågorna. Detta är inget man lär sig enbart genom att tillgodogöra sig äldre 

kollegors erfarenhet utan det krävs både insikt och kunskap om såväl yrkesetik som 

generella etiska teorier och begrepp. Han föreslår därför, att etikstudier skulle ingå i 

bibliotekarieutbildningen.61 

Deborah S. Panella lyfter fram de juridiska bibliotekarierna som en unik grupp av 

bibliotekarier. Det unika med arbetet på ett juridiskt bibliotek är enligt Panella att den 

kundgrupp man betjänar, juristerna, är väldigt krävande och de förväntar sig att 

bibliotekarierna uppfyller alla följande kriterier när de gör informationssökningar: 

1) Snabbhet. Den efterfrågade informationen behövs vanligen genast, och 

bibliotekarien behöver inte fråga när informationen behövs utan vet att det alltid 

är bråttom. 

2) Giltighet. Informationen bör vara uppdaterad och den nyaste tillgängliga. 

3) Exakthet. Det är viktigt vid alla bibliotek att den information som ges till 

kunderna är riktig, men vid ett juridiskt bibliotek kan felaktig information leda till 

ytterligare personlig eller ekonomisk skada för den part som målen gäller. 

4) Omsorgsfullhet. Den information som lämnas ut bör vara resultatet av en 

fullständig och omsorgsfullt gjord sökning. 

5) Detaljnivå. Bibliotekarien bör söka information med exakt den formulering som 

kunden efterfrågar.  

6) Rätt format. Ofta efterfrågas information i form av statistik eller tabeller. Om 

detta inte är möjligt att hitta bör man presentera informationen i den form som är 

tillgänglig. En utgångspunkt är att i första hand eftersträva dokument i original. 

                                                 
60 Richard Ohlsson, ”Etik ger goda bibliotekarier.” Ikoner 2, (1998): 25. 
61 Richard Ohlsson, “Etisk bildning kräver utbildning.” Ikoner  5, (1999): 30. 
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7) Absolut behov. Jurister kan säga ”Jag måste ha det, det måste finnas” och de 

accepterar inte ett nekande svar. Om en fråga verkar omöjlig att besvara måste 

ändå varje befintlig källa gås igenom. När de tryckta och elektroniska källorna 

resultatlöst undersökts bör man även kontakta andra bibliotekarier och 

myndigheter för att be om hjälp. Först när alla dessa kanaler använts kan man 

uppge sig vara besegrad. 

8) ”Det näst bästa”. Om man konstaterat att det efterfrågade svaret inte existerar, 

bör man använda sin kreativitet för att kunna erbjuda information om något 

närliggande. 

9) Säg aldrig aldrig, och säg aldrig nej. Det finns alltid någonting skrivet om allting, 

och att ge den information som hittas är bättre än att inte ge någon information 

alls. 

10) Diskretion. På grund av de juridiska ärendenas natur måste alla frågor behandlas 

konfidentiellt. Bibliotekarien får inte tala om frågorna utanför biblioteket och 

även internt bör frågorna behandlas diskret. 

11) Icke-juridisk sökning. Bibliotekarierna bör vara beredda att utföra alla slags 

sökningar, även av icke-juridisk natur. 

12) Gränsdragning. Bibliotekarierna bör vara medvetna om sina begränsningar. De 

ska förse juristerna med information men det är juristerna som utför det verkliga 

undersökningsarbetet.62 

 

Samma höga krav kan man förvänta sig ställs även på de svenska domstols-

bibliotekarierna. Några specifika etiska regler för enbart juridiska bibliotekarier finns 

dock inte uppställda. 

 

4.5 Bibliotekariers status och professionsutvecklin g  

Det gjordes ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet 

i början av 2000-talet om uppfattningar om yrkesstatus. På basen av enkätsvar 

rangordnades 100 utvalda yrken enligt hur personer uppfattade deras status.63 På första 

plats kom ambassadör, följd av läkare, domare, professor, advokat och pilot. Listans 

                                                 
62 Panella, 33-36. 
63 Ylva Ulfsdotter Eriksson, Yrke, status & genus. En sociologisk studie om yrken på en segregerad 
arbetsmarknad (Göteborg: Göteborgs universitet, 2006), 59-60. 
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bottenplacering togs av diskare, nätt och jämt förbigången av gatuköksbiträde, städerska, 

sophämtare och biljettkontrollant. På plats 64 återfinns bibliotekarie, ungefär likställd 

med trädgårdsmästare, frisör och förskolelärare. Yrken med betydligt högre uppfattad 

status än bibliotekarie var till exempel fotomodell (plats 39), guldsmed (plats 43) och 

kock (plats 45).64 Bibliotekarieyrket har alltså inte speciellt hög status enligt den här 

undersökningen. 

 

Den internationella biblioteksorganisationen IFLA har gjort flera undersökningar för att 

försöka hitta orsaker till bibliotekarieyrkets låga status. I boken The Image of the Library 

and Information Profession (1995) presenteras en undersökning som gjordes med 

bibliotekarier från 90 länder representerande alla delar av världen. Som utgångspunkt för 

undersökningen listades fem faktorer som på basen av litteraturen och röster från 

yrkeskåren skulle kunna förklara yrkets låga status. De var: 

1) Osynlighet. Det mesta av bibliotekariens arbete är osynligt för allmänheten och folk 

vet inte vad bibliotekarierna gör. För biblioteksbesökaren är det också svårt att urskilja 

bibliotekarier från övrig bibliotekspersonal. 

2) Ekonomiska faktorer. Många människor tycker att biblioteken inte bidrar till den 

ekonomiska tillväxten i landet utan tvärtom endast innebär utgifter. Även 

bibliotekariernas låga löner samt överutbud på bibliotekarier kan inverka. 

3) Kvalitet på servicen. Det finns en uppfattning om att bibliotekarier är ointresserade av 

sina kunder och endast vill hålla på med sina samlingar. 

4) Utbildning. Både kvaliteten på undervisningen, lärarna och studenterna vid 

bibliotekarieutbildningarna kritiseras. Undervisningen baseras för mycket på traditionella 

biblioteksfärdigheter som katalogisering medan utåtriktad verksamhet som kundbetjäning 

försummas. Studenter väljer ofta bibliotekarieutbildningen som andrahandsval och 

anklagas för att ha valt utbildningen av fel orsaker. Kärlek till böcker och läsning borde 

inte vara huvudorsak till att välja en bibliotekarieutbildning. 

5) Profession. Bibliotekarierna består av många olika yrkesgrupper som utför olika typer 

av arbetsuppgifter. Deras profession ses normalt som svag i jämförelse med till exempel 

läkare eller jurister. Även den höga andelen kvinnor kan inverka.65 

                                                 
64 Ulfsdotter Eriksson, 74-75. 
65 Hans Prins and Wilco de Gier, eds., The Image of the Library and the Information Profession. How we 
see Ourselves: An Investigation (München: Saur, 1995), 21. 
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Undersökningen som sedan gjordes visade, att av dessa var det punkterna 1) osynlighet 

och 2) ekonomiska faktorer som respondenterna ansåg ha störst inverkan på yrkets låga 

status. Dessutom uppgavs den låga lönen, bibliotekens marginella roll i samhället samt 

okunskapen bland allmänheten om bibliotekens sociala ansvar för till exempel individens 

rätt till information som ytterligare viktiga orsaker.66 Författarna säger i sina slutsatser att 

det faktum att bibliotekarien förknippas med biblioteksbyggnaden innehållande böcker 

försvårar professionsutvecklingen. Bibliotekarien bör också frångå sin generalistroll och 

satsa på sin egen nisch som specialist. Vidare bör servicenivån på bibliotekets tjänster 

höjas liksom nivån på utbildningen. De betonar också vikten av en stark 

bibliotekarieorganisation som arbetar för att höja yrkets status.67 

 

Joacim Hansson undrar i en artikel i Biblioteksbladet år 2003 om det finns skäl att 

ifrågasätta tanken på att hela bibliotekariekåren skulle kunna rymmas inom samma 

professionsbegrepp. Han menar att den viktigaste orsaken till detta är att 

folkbibliotekariens vardag är långt mer komplicerad än till exempel 

forskningsbibliotekariens, både ur organisatoriskt och ideologiskt perspektiv.68 Även 

Staffan Selander är inne på samma linje när han säger sig urskilja både en kultur- och 

informationsförmedlande roll hos dagens bibliotekarier. Han berättar om den 

bokbussbibliotekarie som gav hans mormor utmärkta lästips varje vecka och de 

ämnesspecialister på specialbibliotek han själv fått mycket hjälp av i sin forskning och 

frågar sig om det verkligen handlar om samma yrke? Han tror att yrkets vidd gör det 

suddigt och svårförståeligt för många.69 

 

Norman Roberts och Tania Konn behandlar i boken Librarians and Professional Status. 

Continuing Professional Development and Academic Llibraries (1991) begreppet CPU, 

Continuing Professional Development (fortsatt professionell utveckling), som ett medel 

för bibliotekarier att stärka sin profession. De menar, att genom att ständigt uppdatera 

sina kunskaper och höja sin kompetens står man emot utomstående hot mot ens 
                                                 
66 Prins and de Gier, eds., 54. 
67 Ibid., 59-61. 
68 Joacim Hansson, ”Professionalism, folkbildning och de socialt underpriviligerade”. Biblioteksbladet 2 
(2003): 14. 
69 Johanna Andersson, ”Egen kunskapsproduktion är kännetecknande för en profession”. DIK-forum 6 
(1996): 10-11. 
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profession.70 Samma tankegångar genomsyrar den konferens som IFLA arrangerade år 

2005 i Oslo med rubriken Continuing Professional Development and Workplace 

Learning for the Library and Information Professions.71 De papper som presenterades på 

konferensen behandlade alla livslångt lärande som ett led i att stärka bibliotekariernas 

profession i en tid som kännetecknas av förändringar i teknologi och yrkesroller. 

 

4.6 Tankar om framtiden  

Att referera till litteratur som behandlar tankar om bibliotekariers framtid är vanskligt 

eftersom det som var framtid när litteraturen skrevs redan är nutid. Det tycks dock vara 

vanligt att under alla tider spekulera om framtiden. Jag har valt att presentera några inlägg 

som skrivits på 2000-talet om hur framtiden kan förväntas bli för bibliotekarier. 

 

Chefredaktören för DIK-forum, Karin Nörby, inleder förordet till DIK:s publikation 

Bibliotekarien idag – jobben, rollerna, framtiden (2002) med en fråga ställd av en 

bibliotekarie: ”Frågan är om man ska anpassa sig till omvärlden och kalla det vi gör för 

något annat, eller om man ska omvända omvärlden och låta den veta vad vi gör och är 

utbildade till”. Hon skriver, att bibliotekssektorn är ett exempel på vad som kan hända när 

det knakar i gamla strukturer. Nya arbetsmarknader har öppnat sig i en omvärld som styrs 

av nya förutsättningar. Allt fler bibliotekarier har börjat röra sig emellan olika sektorer på 

arbetsmarknaden och fler går mot nya typer av verksamheter och karriärer. Men de flesta 

bibliotekarier är trots allt kvar inom kommunerna som kulturbärare, folkbildare men även 

som informationsspecialister. Hon avslutar med att framhålla, att förbundet ändå tycker 

att en bibliotekarie är en bibliotekarie – oavsett vad han eller hon benämns på 

arbetsplatsen.72 

 

Lena Blomquist tar i sin bok Juridik på burk upp begreppet intermediär – proffssökare. 

Intermediärer är professionella sökare som utför sökningar på beställning. Hon menar att 

det är en självklar utveckling att antalet proffssökare kommer att öka, både inom den 

juridiska sfären och på andra områden. Tillgången till ett växande antal databaser leder 

                                                 
70 Norman Roberts and Tania Konn, Librarians and Professional Status. Continuing Professional 
Development and Academic Libraries (London: Library Association, 1991), 94 ff. 
71 Paul Genoni and Graham Walton,eds., Continuing Professional Development – Preparing for New Roles 
in Libraries: A Voyage of Discovery (München: Saur, 2005). 
72 Bibliotekarien idag. Jobben, rollerna, framtiden. (Nacka: DIK, 2002), 3. 
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till att den som vill ha informationen kommer att vara beredd att betala för att få hjälp 

med att snabbt nå stora mängder information.73 Hon nämner också att efter att Sverige 

inträtt i EU har det i domstolarna vid sidan av den nationella rätten uppstått ett behov av 

kunskap om EU-rätt. Hon säger ”Om juristens arbete ska utvidgas efter de här linjerna 

kommer självklart behovet av proffssökare med sökvana, tillgång till en mängd databaser 

och inte minst goda språkkunskaper att växa”.74 

 

Loyita Worley tar i artikeln Current Issues in Legal Information. Opportunities for Law 

Librarians upp några aspekter på de juridiska bibliotekariernas möjligheter i en tid av 

tekniska och övriga förändringar av informationen. Hon menar att de juridiska 

bibliotekarierna ställs inför samma informationsöverflöd som juristerna men att 

bibliotekarierna även i fortsättningen kommer att ha kvar sin roll som utvärderare av den 

juridiska informationen och intermediär mellan förlagen och juristerna. Det kommer även 

i fortsättningen att finnas behov av både tryckt och elektroniskt juridiskt material, 

eftersom de juridiska databaserna inte innehåller allt det äldre material som fortfarande 

används av juristerna. Ett juridiskt bibliotek blir inte papperslöst inom någon snar 

framtid. Hon tror också att juristerna alltid kommer att behöva både böcker och 

bibliotekarier.75 

 

                                                 
73 Lena Blomquist, Juridik på burk. Juridiska informationsdatabaser – uppbyggnad och sökning 
(Stockholm: JureCLN, 2000), 115. 
74 Ibid., 117-118. 
75 Loyita Worley, ”Current Issues in Legal Information. Opportunities for Law Librarians”. Business 
Information Review 1( 2007): 112-116. 
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5. METOD 

 

Med min studie vill jag nå insikt om och förståelse för hur domstolsbibliotekarierna 

upplever sin yrkesroll och yrkets professionsutveckling. Att samla in ett stort datamaterial 

av alla domstolsbibliotekarier i hela Sverige som kryssat i olika svarsalternativ i enkäter 

skulle inte ge den djupinsikt jag eftersträvar. För att få svar på mina frågor passar därför 

en kvalitativ forskningstradition bättre. Målet med kvalitativ forskning är att åstadkomma 

en djup förståelse av den sociala världen genom att lära sig om människors sociala och 

materiella förhållanden samt deras erfarenheter, perspektiv och historia.76  

 

När man väljer metod för insamling av empiriskt material utgår man från sina 

undersökningsfrågor. Beslutet kan även påverkas av kontexten, strukturen och tidpunkten 

för undersökningen. Man skiljer mellan data som finns naturligt och data som genereras. 

Data som finns naturligt insamlas huvudsakligen genom observationer, dokumentanalys, 

konversationsanalys och diskursanalys. Data som genereras studeras lämpligast genom 

djupintervjuer och gruppdiskussioner.77 Mitt datamaterial är sådant som genereras och jag 

valde därför att göra djupintervjuer med några utvalda domstolsbibliotekarier i Sverige. 

Gruppdiskussioner var inte lämpliga eftersom de inte ger den djupinsikt jag eftersträvar 

och intervjupersonerna befinner sig geografiskt långt ifrån varandra. Intervjuerna 

baserades på en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga) som jag gjort upp utifrån 

uppsatsens kärnfrågeställningar. Detta för att hålla intervjun inom de teman jag var 

intresserad av men ändå ha möjlighet att följa upp vissa synpunkter med följdfrågor. 

 

 5.1 Urval av respondenter 

I kvalitativ forskning använder man, i motsats till kvantitativ forskning, inte urval som 

statistiskt ska motsvara moderpopulationen. I stället vill man gärna ta fram olikheter och 

det säregna. Intervjupersonerna väljs ut för att de har olika egenskaper som ger insikt om 

                                                 
76 Dawn Snape & Liz Spencer, “The Foundations of Qualitative Research”, in Qualitative Research 
Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers, eds. Jane Ritchie & Jane Lewis (London: 
Sage, 2003), 22. 
77 Jane Lewis, “Design Issues”, in Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and 
Researchers, eds. Jane Ritchie & Jane Lewis (London: Sage, 2003), 56. 
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det fenomen som ska studeras.78 Man använder sig av förutbestämda urvalskriterier, 

urvalet är vanligen litet och man kan vid behov lägga till enheter eller göra ett nytt 

urval.79 

 

För att intervjupersonerna skulle vara intressanta för min studie så ville jag att deras 

huvudarbetsuppgift vid domstolen skulle vara biblioteksskötsel. Jag ville även intervjua 

personer som arbetar vid olika typer av domstolar, både vid domstolar på lägre och högre 

instans samt på allmänna domstolar respektive förvaltningsdomstolar. Båda könen skulle 

vara representerade. Om jag kunde hitta någon som arbetade som domstolsbibliotekarie 

utan att vara utbildad bibliotekarie vore det också intressant. Jag tänkte att det är 

tillräckligt att intervjua fem personer. Ifall jag under arbetets gång skulle märka att det 

behövs flera intervjupersoner skulle jag utöka mitt urval. 

 

I ett tidigt skede av mitt forskningsprojekt började jag med att kontakta den för juridik 

ansvarige bibliotekarien vid Umeå universitetsbibliotek. Det tilltänkta ämnet för min 

uppsats var då ett annat än vad det sedan blev, men jag var i det skedet i alla fall säker på 

att uppsatsen skulle handla om juridiska bibliotek eller bibliotekarier som arbetar på 

dessa. Jag ville med mitt besök eventuellt få tips om vad som skulle kunna vara intressant 

att undersöka inom ämnet juridiska bibliotek. Av denna bibliotekarie fick jag bland annat 

kontaktuppgifter till en domstolsbibliotekarie. När jag småningom bestämde att fokus för 

uppsatsen skulle vara domstolsbibliotekariers yrkesroll började jag med att kontakta 

denna domstolsbibliotekarie för att få bakgrundsuppgifter om Sveriges domstolsbibliotek 

och -bibliotekarierna. Av denna nyckelperson fick jag veta att domstolsbibliotekarierna i 

Sverige har bildat ett nätverk, och jag fick även en lista med kontaktuppgifter till alla 

Sveriges domstolsbibliotekarier. Alla dessa hade bibliotekariearbetet som sin 

huvudarbetsuppgift och deras titel var också i de flesta fall bibliotekarie.  

 

Från denna lista valde jag sedan ut fem intervjupersoner som geografiskt representerade 

Sveriges olika delar och som arbetade på olika typer av domstolar. Både män och kvinnor 

samt både personer som arbetade som ensambibliotekarier och sådana som hade 

                                                 
78 Jane Ritchie, Jane Lewis & Gillian Elam, “Designing and Selecting Samples”, in Qualitative Research 
Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers, eds. Jane Ritchie & Jane Lewis (London: 
Sage, 2003), 78-81. 
79 Ibid., 82-85. 
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bibliotekariekolleger på sin arbetsplats ingick. Specialdomstolarna har ännu inga 

bibliotekarier så dessa omfattas därför inte av min studie. När jag gjort tre intervjuer 

märkte jag att alla de respondenter jag intervjuat hittills både hade lång arbetserfarenhet 

rent allmänt och hade arbetat länge inom domstolsväsendet. Jag tyckte att det skulle vara 

intressant att också prata med någon som inte hade så lång arbetserfarenhet och nyligen 

börjat arbeta på domstol, så jag tog igen kontakt med min nyckelperson för att fråga om 

det fanns sådana personer. Jag fick kontaktuppgifter till några nyare domstols-

bibliotekarier och kontaktade en av dessa för att fråga om den personen var intresserad av 

att ställa upp för en intervju. Jag hade nu utökat mitt urval med ytterligare en respondent 

för att tillföra en yngre persons syn på mina frågeställningar. 

 

5.2 Genomförande 

Min intention var i början att jag skulle besöka alla mina intervjupersoner och göra 

intervjuerna vid deras arbetsplatser. På grund av både tids- och kostnadsskäl gav jag upp 

den tanken och bestämde mig för att göra de flesta intervjuerna per telefon. Jag tänkte att 

de trots allt skulle ge ett helt tillfredsställande resultat. Den största nackdelen tyckte jag 

var att jag inte skulle få se intressanta domstolsbibliotek eller träffa bibliotekarierna 

personligen, vilket jag sett fram emot. Fördelen däremot var att jag kunde välja 

intervjupersoner från olika geografiska regioner utan att väga in möjligheten att resa till 

denna ort. 

 

Jag kontaktade först de tilltänkta intervjupersonerna per e-post för att fråga om de var 

intresserade av att ställa upp som intervjupersoner. Vid denna inledande kontakt berättade 

jag om vem jag var och vad som var mitt syfte med undersökningen. Jag lovade att de 

skulle få vara anonyma, att de skulle få frågorna på förhand och att de även skulle få se 

intervjuerna efter att jag skrivit ut dem om de ville. Mina farhågor att det skulle vara svårt 

att få tag i intervjupersoner besannades inte, mina e-postförfrågningar besvarades snabbt 

och de utvalda verkade entusiastiska och positivt inställda till att medverka. En av de 

utvalda undrade efter att hon fått min förfrågan om hon, eftersom hon inte hade 

bibliotekarieutbildning, passade för min undersökning då hon kanske inte var så 

representativ för yrkesgruppen. För mig var detta bara positivt, jag hade av en slump 

lyckats hitta en av de få domstolsbibliotekarier som saknar bibliotekarieutbildning och 

ville mycket gärna att hon skulle delta. 
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Jag sände intervjuguiden per e-post till respondenterna i god tid före intervjuerna och 

gjorde sedan en besöksintervju och fem telefonintervjuer under veckorna 10-12 i mars 

2008. Intervjuerna räckte 30-40 minuter vardera. De bandades och skrevs ut i sin helhet. 

Jag hade planerat in intervjutillfällena så att jag inte gjorde mer än en intervju per dag. 

Detta för att hinna skriva ut och reflektera över varje samtal innan det var dags för 

följande. I nästan alla fall skrev jag ut intervjun redan samma dag som jag gjorde den. 

Två respondenter ville se utskrifterna, och jag sände dem per e-post till dem så fort jag 

skrivit ut dem. Utskrifterna returnerades inom kort tid korrigerade och kompletterade. 

 

5.3 Resultatredovisning och analys  

Ulrica Nylén frågar sig i sin bok Att presentera kvalitativa data vad som egentligen 

kommer först, empiriredovisningen eller analysen – hönan eller ägget? Hon menar att det 

finns en medelväg mellan dessa båda ytterligheter där den empiriska redogörelsen 

betraktas som ett både självständigt och integrerat moment i forskningsprocessen.80 I 

enlighet med denna ståndpunkt inledde jag planeringen av min analys redan när jag 

började skriva resultatdelen. Detta för att hålla kopplingen mellan dessa båda delar och 

veta vad som var relevant att ta med i resultatredovisningen. Jag gjorde inga tolkningar 

ännu men försökte redan från början hitta de kategorier materialet kunde indelas i. 

 

Den redovisningsform jag valde kan kallas en sammanhållen fallbeskrivning. Den 

framställningsformen bygger på antagandet att det finns någon form av från forskningen 

friliggande social verklighet som representeras av insamlade data. Empiriredovisningen 

ska förmedla kunskap om den studerade verkligheten till läsaren bland annat genom 

användande av citat. Empirin ska även förbereda för den kommande analysen, där 

forskarens röst och tolkning sedan blir mer framträdande.81 Jag valde att redovisa 

referenterna en och en för att på så sätt ge en helhetsbild av varje persons upplevelser. 

Denna redovisningsform tilltalar åtminstone mig som läsare och jag hoppas att även mina 

läsare tycker att den gör framställningen intressant. 

 

                                                 
80 Ulrica Nylén, Att presentera kvalitativa data. Framställningsstrategier för empiriredovisning (Malmö: 
Liber, 2005), 24. 
81 Ibid., 67-68, 70-72. 
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När jag påbörjade analysen utgick jag från ett antal olika kategorier som utkristalliserades 

från uppsatsens undersökningsfrågor. Dessa indelades sedan i underkategorier. Enligt 

Steinar Kvale är kategorisering en metod för att strukturera och reducera en stor text. 

Kategorierna kan ha utvecklats i förväg eller växer fram under analysens gång. De kan 

hämtas till exempel från teorin eller intervjupersonernas egna uttryck.82 Jag hämtade 

mina kategorier både från teorin och från intervjupersonernas svar. Att använda något 

dataprogram som hjälp vid kategoriseringen tyckte jag inte var nödvändigt eftersom mitt 

datamaterial var relativt litet och därför lätt att hantera även manuellt. 

 

                                                 
82 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 174. 
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6. RESULTATREDOVISNING 

 

Jag ska nu presentera mitt empiriska material. För att garantera referenternas anonymitet 

har jag gett dem fiktiva namn: Amanda, Bodil, Cecilia, David, Emma och Frida. Om 

inget annat anges arbetar referenterna som ensambibliotekarier. Jag har valt att presentera 

referenterna en och en för att ge läsaren en heltäckande bild av vars och ens synpunkter. 

  

6.1 Amanda 

Amanda har arbetat som domstolsbibliotekarie sedan år 1995 och hennes titel är 

bibliotekarie. Hon tog bibliotekariexamen år 1985 och har arbetat på både folk- och 

sjukhusbibliotek innan hon fick arbetet på domstolen. I hennes examen ingår två års 

studier på kulturvetarlinjen. Hennes tjänst vid domstolen var först halvtid men ändrades 

efter några år till heltid. Innan hon började på domstolen hade man en projektanställd 

bibliotekarie. Vid domstolen arbetar cirka 35 personer. 

 

På min fråga om det är någon bland juristerna som är ansvarig för biblioteket eller om det 

är hon själv som är ”chef” berättar hon, att det är hon som har det övergripande ansvaret 

för biblioteket. ”I början hade vi en biblioteksnämnd och en jurist som ansvarade för 

biblioteket. Men sen när jag blivit liksom varm i kläderna – hade jobbat här ett tag – tog 

vi bort det.” Hon har ändå fortfarande en bland juristerna som hon kan rådfråga om hon 

är osäker på till exempel inköp eller liknande. 

 

Till hennes arbetsuppgifter hör bevakning av ny litteratur, inköp av litteratur och allmän 

biblioteksskötsel som bokuppställning och liknande. När det kommer en ny fiskal till 

domstolen förevisar hon biblioteket och ger undervisning i rättsdatabaser. Hon håller inte 

regelrätta undervisningstillfällen för större personalgrupper, utan när behov av utbildning 

finns i till exempel rättsdatabaser sköts denna av utomstående föreläsare. Hon är dock 

den som organiserar utbildningstillfällena och kontaktar föreläsarna. Hon är också 

webbredaktör, har gjort en hemsida för biblioteket som syns i domstolsväsendets interna 

nät samt är ansvarig för hovrättens externa hemsida. 

 



 42 

Beträffande informationssökning så säger hon att juristerna klarar det mesta själva. Ibland 

ber de om hjälp och då handlar det ofta om något svårare sökningar som berör till 

exempel EG-rätt. Hon beställer efter material om det är något som domstolen inte har. 

Juristerna förväntar sig snabb service och det händer också att hon går till de bibliotek 

som finns i staden och lånar det som behövs. De jurister som inte hunnit delta i de 

allmänna utbildningstillfällena vill ha personlig undervisning vid en tidpunkt som passar 

dem, vilken hon då ger. 

 

Hon tycker att både bibliotekarieutbildningen samt hennes tidigare arbetserfarenhet från 

olika bibliotekstyper varit till nytta i arbetet som domstolsbibliotekarie. Särskilt 

praktikveckorna minns hon som nyttiga under utbildningstiden. ”Jag tycker att det skulle 

ha varit väldigt svårt att börja här som nyutexaminerad i och med att man är ensam”, 

säger hon. Någon juridisk ämneskunskap efterfrågades inte när hon sökte arbetet. Den 

juridiska kunskap hon behöver har hon fått via fortbildningskurser. 

Domstolsbibliotekarierna har ett nätverk som anordnar kurser som Domstolsverket 

betalar, och de har haft en del kurser i ren juridik. Hon har också gått kurser som 

Stockholms universitet, som är ansvarsbibliotek för juridik, ordnat. Hon tycker ändå inte 

att juridiska kunskaper är så nödvändiga eftersom man ju inte behöver kunna tolka lagar. 

Däremot kan det vara bra att känna till den juridiska terminologin och veta vad som ingår 

i de juridiska ämnesområdena. Som domstolsbibliotekariers kunskapsområde anger hon 

ändå juridik och då speciellt rättskällorna. ”Offentligt tryck blir man liksom specialiserad 

på.” 

 

Hon är medlem i både SFIS och Svensk Biblioteksförening. Hon tycker att SFIS anordnar 

bra kurser och domstolsbibliotekarierna har beställt några av deras kurser för sitt nätverk. 

Biblioteksföreningen däremot har en mera social betydelse för henne. ”Som ensam 

bibliotekarie blir man ju så isolerad så det är väldigt trevligt att träffa andra 

bibliotekarier.” Även domstolsbibliotekariernas eget nätverk ser hon som nyttigt. 

Bibliotekarierna hjälper varandra med problem och utbyter erfarenheter. De träffas för 

konferens en gång per år och har också flera gemensamma kurstillfällen i året. På min 

fråga om hon följer etiska normer i sitt yrkesutövande svarar hon, att hon är medveten om 

DIK:s normer och har läst dem, men att det inte är något hon följer medvetet. Hon tycker 
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att det är så självklart att man inte tänker på det, ”att man ska vara serviceinriktad i det 

här jobbet”. 

 

Lönen för domstolsbibliotekarier är bättre än för kommunala bibliotekarier. Men hon 

berättar att lönerna skiljer sig mycket mellan domstolsbibliotekarierna på grund av den 

individuella lönesättningen. Det som inverkar mest på lönen menar hon är hur bra man är 

på att förhandla. Hon tycker att hon får uppskattning av sina kollegor. ”Jag känner mig 

uppskattad! Det gör jag. Och att de tycker att det är väldigt bra att det finns en 

bibliotekarie. Det tycker jag att jag får höra lite då och då.” Men hon tillägger: ”Men man 

ska ju vara serviceinriktad och veta att man tillhör den avdelningen, den som servar, det 

är liksom självklart.” 

 

Hon upplever ingen konkurrens från den grupp hon betjänar i och med att de skulle lära 

sig göra informationssökningarna själva och hon i så fall skulle bli onödig. Tvärtemot 

säger hon att juristerna uppskattar att det finns någon de kan gå till. På min fråga om hon 

vill kalla sig bibliotekarie eller informationsspecialist svarar hon utan att tveka: ”Jag 

kallar mig gärna för bibliotekarie, jag vill vara bibliotekarie.” Angående framtiden för 

domstolsbibliotekarier så tror hon åtminstone inte att behovet av bibliotekarier kommer 

att minska. Men hon är tveksam till om det kommer att bildas nya tjänster eftersom 

tendensen nu tycks vara att man i stället projektanställer bibliotekarier för en kortare tid 

för vissa uppgifter, som till exempel att lägga in beståndet i katalog, och sedan får någon 

annan sköta biblioteket. För de bibliotekarier som nu jobbar på domstol är läget ändå 

stabilt, hon tror inte att det är någon domstol som har funderingar på att säga upp 

bibliotekarier. 

 

6.2 Bodil 

Bodil har arbetat som domstolsbibliotekarie i 23 år. Hon har gedigen erfarenhet från 

universitets- och forskningsbibliotek och har även arbetat en kort tid på ett skolbibliotek 

innan hon började vid domstolen. Hon har bibliotekarieutbildning och har läst 

litteraturvetenskap och sociologi. Hennes titel är bibliotekarie. Hon jobbar på en domstol 

med cirka 100 anställda. Hon har nyligen gått ner i arbetstid och arbetar nu 50 %. Vid 

domstolen arbetar en annan bibliotekarie som gör de resterande 50 % men domstolen har 

bara en heltidstjänst som bibliotekarie. 
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Domstolen har en biblioteksnämnd som består av två jurister och de båda 

bibliotekarierna. I nämnden behandlas bland annat ramavtal, offentlig upphandling och 

praktiska saker som till exempel frågor rörande referensbiblioteket. Bodil bestämmer i 

princip ensam om inköpen men konfererar ibland med en av dessa jurister om hon är 

osäker. Inköpsförslag tas gärna emot av juristerna. 

 

Till hennes arbetsuppgifter hör klassificering, ut- och inlån samt inköp av litteratur, 

fjärrlån, uppgörande av nyförvärvslistor, hantering av tidskrifter och databaser, 

katalogisering av tidskrifts- och festskriftsartiklar, informationssökning och 

användarundervisning. På 1990-talet var hon med och byggde upp en databas för 

Domstolsverket och hon har även varit med och byggt upp domstolarnas webbibliotek. 

Nu ansvarar hon för domstolens interna bibliotekswebbsida. När jag frågar med vilka 

uppgifter hon bistår juristerna svarar hon att ” Ja det är ju alla förekommande uppgifter, 

också sökningar då i rättsdatabaserna, jag söker fram EG-litteratur, EG-domstolen, 

Europadomstolen, jag lånar in från Libris och jag köper in litteratur och för över på 

nyförvärvslistor, jag för över tidskriftsartiklar och katalogiserar festskriftsartiklar, jag 

informerar om nyheter gällande tidskrifter och allt möjligt annat.” Hon säger att den ena 

dagen inte är den andra lik angående vilka frågor man får. De kan till exempel gälla vad 

det är för domar som hör till någon förordning och artikel, att ta fram domar och litteratur 

ur EG-rätt och miljörätt eller att plocka fram böcker om till exempel fastighetsrätt eller 

personrätt. Direktiv efterfrågas ofta. Hon besöker också personligen andra bibliotek i 

staden för att snabbt kunna låna in material som juristerna behöver. 

 

Hon säger att hon verkligen haft nytta av sin bibliotekarieutbildning, att det var under den 

hon lärde sig bland annat katalogisering, klassificering och sökning i både svenska och 

utländska ämnesbibliografier och uppslagsverk. Den praktik som hörde till utbildningen 

lovordar hon också och säger att det var under praktiken man lärde sig det praktiska 

arbetet. Inga juridiska ämneskunskaper efterfrågades då hon sökte arbetet som 

domstolsbibliotekarie utan hon har fått lära sig dem den praktiska vägen i tjänsten. I 

början undervisades några av den administrativa personalen vid domstolen av ett 

justitieråd i bland annat civilrätt, processrätt och statsrätt samt arbetsgången vid 

domstolen. Hon har även gått kurser som Riksdagen och Stockholms universitet ordnat 
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om bland annat riksdagstryck, riksdagens arbete samt EG-rätt och Europarätt. Hon 

nämner även domstolsbibliotekariernas eget nätverk som en utmärkt anordnare av 

fortbildning inom både civil- och EG-rätt samt rättsdatabaser. Som 

domstolsbibliotekariers kunskapsområde nämner hon allmän informationssökning, 

juridiska rättsdatabaser och allmän juridik. 

 

Hon tillhör DIK samt SFIS. Förutom de svenska domstolsbibliotekariernas nätverk tillhör 

hon även ett nordiskt nätverk för bibliotekarier som arbetar vid samma typ av domstol 

som hon själv. Hon medverkar även i ett nätverk med advokatbyråernas bibliotekarier. 

Om nätverken säger hon att ”Man har ju sina nätverk och det är A och O att ha det 

faktiskt”. Speciellt för de som arbetar ensamma är det väldigt viktigt. Om 

domstolsbibliotekariernas nätverk säger hon ”Vi utbyter ju åsikter om allting, om 

undervisning, inköp, offentlig upphandling, avtal om rättsdatabaser, kurser och gör ibland 

resor. Det är en otrolig både nytta och ett nöje”. Angående domstolsbibliotekariers etik så 

säger hon att man ju naturligtvis har tystnadsplikt om man hör att någon pratar om mål 

och domar som ska avgöras. Annars handlar det om ansvarskänsla och vanliga etikregler. 

 

När vi pratar om domstolsbibliotekariers löneutveckling så säger hon att bibliotekarier på 

advokatbyråer har betydligt högre lön än domstolsbibliotekarierna. Hon tror att de har 

ungefär 30 000 – 35 000 SEK eller kanske ännu mer i månadslön. Men hon tror att 

domstolsbibliotekarierna säkert har bättre lön än folkbibliotekarierna och till exempel de 

som arbetar på Kungliga biblioteket. Däremot är lönen för IT-teknikerna i 

domstolsväsendet högre än för bibliotekarierna. 

 

Att arbeta som domstolsbibliotekarie är däremot ett tacksamt yrke eftersom man känner 

sig så uppskattad. ”Jag tror att vi värdesätts jättemycket. Domstolsverket var här och 

gjorde en undersökning och pratade med alla kategorier och det var faktiskt biblioteket 

som fick det bästa betyget. Vi tog emot våra jurister, vi informerade om biblioteket med 

rundvandringar och undervisade om bibliotekskatalogen och alla rättsdatabaser och vi 

servade hela tiden.” Hon tror inte heller bibliotekarier blir onödiga i och med att 

juristerna skulle lära sig utföra alla sökningar själva. ”Det är naturligtvis vissa som är 

duktiga men det finns alltid de – än så länge – som behöver mycket, mycket hjälp. Vi har 

ju så många databaser och så är det det här med EG-rätten, så vi har mycket sökningar i 
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rättsdatabaserna och mycket att lära upp dem när de kommer. Och även om de har gått på 

ett par timmars undervisning här så säger de att de har glömt det när de behöver det... Så 

vi behövs alltid.” 

 

Hon vill inte byta titel till informationsspecialist utan tycker att bibliotekarie är ett bra ord 

som säger så mycket om vad man gör. Eventuellt kunde hon tänka sig den kombinerade 

benämningen bibliotekarie/informationsspecialist. Men hon tycker det vore bättre att höja 

statusen än att byta titel. Hon tror på framtiden för domstolsbibliotekarier. ”Jag tror att de 

kommer att behövas, särskilt på överrätterna.” Helst tycker hon det borde finnas någon på 

alla små tingsrätter också. Hon tror inte att yrkesgruppen kommer att växa i antal men det 

kommer alltid att finnas domstolsbibliotek i alla fall. Särskilt viktigt tycker hon det vore 

att alla domstolar fick tillgång till samma utbud av rättsdatabaser så att alla har samma 

chans att söka i allting. Just undervisning i rättsdatabaser ser hon som en viktig, växande 

arbetsuppgift för domstolsbibliotekarier. Fast de företag som förestår databaserna 

kommer ut och undervisar en eller två gånger i året är ändå den undervisning 

bibliotekarierna ger de nyanställda och den övriga personalen vid behov absolut 

nödvändig. 

 

6.3 Cecilia 

Cecilia har lång erfarenhet av domstolsarbete, hon har arbetat hela sitt yrkesliv på samma 

domstol och det är inte mindre än 40 år. Hon är den av mina respondenter som saknar 

bibliotekarieutbildning. Realexamen på handelslinjen avlade hon år 1964. Hon har läst en 

juridisk introduktionskurs på 10 poäng, en grundkurs i biblioteks- och informationsteknik 

och en orienterande kurs i biblioteksarbete. Hon började vid domstolen som 

domstolssekreterare och det innebar ju sekreteraruppgifter men har haft hand om 

biblioteket på heltid sedan år 1998. Hennes officiella titel är fortfarande 

domstolssekreterare men i organisationsprotokollet står hon som bibliotekshandläggare. 

Men hon säger att för nyanställda presenteras hon som domstolens bibliotekarie. 

Domstolen hon arbetar på är stor, den har cirka 210 anställda. 

 

Även biblioteket är stort och har flera filialer. Man har även något som hon kallar 

planbibliotek på varje våning med speciallitteratur för de avdelningar som finns på 

respektive våning. Hon har själv byggt upp biblioteket från början och lagt in det mesta 
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av litteraturbeståndet. Detta arbete fortgår ännu men hon säger att hon kommit en lång bit 

på väg. Hon utför sedvanliga biblioteksuppgifter som inköp av litteratur, katalogisering, 

bokuppställning och liknande. För nyanställd personal håller hon cirka en timmes 

genomgång om bibliotek och rättsdatabaser. Hon planerar också att börja ge kontinuerlig 

undervisning för grupper av de anställda i rättsdatabaser och informationssökning. Det 

kommer folk utifrån och håller kurser men hon säger att detta inte är tillräckligt utan att 

det behövs även kontinuerlig intern utbildning. ”Söker man inte så ofta så glömmer man.” 

Hon administrerar bibliotekets interna webbsida där hon informerar om aktuella saker 

och har även gjort en språkportal med översättningslänkar. Hon har ett biblioteksråd 

bakom sig som har möte en gång i månaden. I rådet sitter ämnesansvariga som 

bestämmer vad som köps in. 

 

Vid sidan av bibliotekariearbetet är hon även inkopplad på IT och är systemansvarig. Hon 

säger att det inte längre är så mycket arbete med det eftersom man nu har fördelat 

ansvaret på flera personer. Men hon var tidigare ensam om det och har också utbildat 

personalen i alla nya datasystem. Hon säger att hon hjälper juristerna i första hand med 

att införskaffa den litteratur de behöver. Och så ger hon sökhjälp när de inte hittar själva. 

Hon berättar att juristerna ofta säger att de sökt på nätet men inte hittat något. ”Då gör vi 

det tillsammans och då hittar vi det oftast.” 

 

Cecilia har ju ingen bibliotekarieutbildning men säger sig ha haft stor nytta av de kurser i 

biblioteksarbete hon gått. Genom dem lärde hon sig grunderna för att sköta biblioteket. 

Hon lärde sig om hur man slår i bibliografier och hur man söker på Internet, 

katalogisering och framför allt om lagstiftningskedjan. Och det har man stor nytta av på 

domstolsbiblioteket, säger hon. Hon tycker att man inte behöver kunna juridik utan att 

man lär sig det man behöver i arbetet. Hon säger: ”Den största fördelen är att jag har 

arbetat inom domstolen så länge. Att jag har satt upp mål. Att jag vet ungefär vad de 

söker så jag kan ställa mina ledfrågor.” Hon har även fått fortbildning genom 

domstolsbibliotekariernas eget nätverk. Eftersom de kurserna är specialanpassade tycker 

hon att hon verkligen haft nytta av dem. 

 

På min fråga om vilket kunskapsområde hon tycker att domstolsbibliotekarierna bör 

behärska svarar hon att hon tycker att det här med lagstiftningskedjan är allra nyttigast. 
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Hon framhåller igen att det är praktiken som är det allra viktigaste, att man inte lär sig 

genom att gå på juridikkurser. 

 

Eftersom hon inte är bibliotekarieutbildad tillhör hon heller ingen 

bibliotekarieorganisation. Domstolsbibliotekariernas nätverk tillhör hon däremot och det 

ger hon höga betyg. ”Det är mycket nyttigt. Man får information och kurser, man ser vad 

som händer, man tar intryck och idéer av varandra, hur man gör på de olika biblioteken. 

För det är ett mycket ensamt arbete och man behöver någon att bolla frågor med. Så det 

är till mycket stor nytta och utvecklande, tycker jag. ”Angående etik i hennes 

bibliotekariearbete säger hon att etik är något som går automatiskt. ”Jag tycker att det är 

viktigt men det är nog någonting som sker automatiskt, det är ingenting man tänker på.” 

 

Jag frågar om hennes lön är på samma nivå som de andra domstolsbibliotekariernas. Hon 

svarar att den ligger under de andras men att hon börjat förhandla upp den för hon gör ju 

precis samma saker. Men det att hon saknar bibliotekarieutbildning drar ner. ”Jag säger 

att jag är utbildad på det gamla sättet med lärlingstiden om man säger så. Man har fått 

göra det genom att praktiskt använda och praktiskt införskaffa kunskaperna. Och man 

behöver ju inte den breda utbildningen som de har idag till ett myndighetsbibliotek. För 

det är faktiskt lite speciellt. Man behöver mycket kunskaper om mål och vilken litteratur 

som kan vara nyttig för just de målgrupperna man har. Och det är något som man lär sig 

genom arbetet och speciellt har jag haft nytta av mitt arbete som domstolssekreterare.” 

Hon berättar att hon faktiskt tänkte gå bibliotekarieutbildningen på distans när hon fick 

biblioteksarbetet. Men att hon hörde av en myndighetsbibliotekarie att hon inte alls 

behöver den kunskapen för det här arbetet. Och så var hon så pass gammal och det skulle 

ju ta så lång tid. Så hon tänkte att hon får ta det lärlingsvägen och skaffa sig de kunskaper 

hon vill ha. Och med det har domstolen stöttat henne bra och hon har fått gå på de kurser 

hon ansett sig behöva. 

 

Hon är inte heller orolig för att bli obehövlig ifall juristerna börjar göra alla sökningar 

själva. ”Ja den risken finns ju alltid. Men jag ser det som så att många gånger är det 

bråttom och att man finns till för att de ska avlösas och inte själv behöva söka. Men jag 

känner mig inte så orolig för det för det finns ju så många andra saker i biblioteket som 
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måste göras.” “Nej än så länge känner jag mig inte alls hotad för ofta kan de inte [söka] 

så djupt heller. För de kan det lilla och de glömmer bort mellan varven.” 

 

Cecilia känner sig inte bekväm med titeln informationsspecialist utan vill kalla sig 

bibliotekarie. ”För informationsspecialist på bibliotek - i alla fall inom myndigheter - det 

är man inte tycker jag. Det tror jag inte man är på folkbibliotek heller.” Hon tror att 

åtminstone de större domstolarna kommer att ha bibliotekarier även i framtiden. ”Man 

behöver serva dem så de ska kunna sätta upp sina mål och de ska kunna göra sina 

beställningar. Ja ibland kan det vara väldigt bråttom för då sitter dom just med nåt 

problem som dom behöver lösa och ska ha något underlag för att kunna slutföra sina 

domsförslag och sina utredningar.” Hon tycker sig se att biblioteket har en funktion att 

fylla eftersom biblioteket är välbesökt och juristerna också ofta sitter där och arbetar. Och 

då frågar de ofta om olika saker. Hon känner sig uppskattad som bibliotekarie och tror 

nog det skulle bli lite ”anarki” och irritation om bibliotekarierna togs bort. Till slut säger 

hon att som bibliotekarie måste man utvecklas hela tiden och hålla sig ajour. ”Få nya 

impulser, söka ny information och lära sig hur man ska kunna hjälpa till på bästa sätt för 

att kunna serva. Och det i sig är väldigt utvecklande även för en själv.” 

 

6.4 David 

David tog bibliotekarieexamen år 1999 och har arbetat på domstolen sedan år 2003. Han 

har även erfarenhet från högskole- och folkbibliotek. Hans titel är bibliotekarie. På 

domstolen arbetar cirka 80 personer, hälften jurister och hälften olika typer av 

stödpersonal. 

 

Han förvärvar litteratur, katalogiserar och underhåller samlingarna. Till arbetsuppgifterna 

hör också informationssökning och att vara ett stöd i användarnas bruk av 

rättsdatabaserna. Han underhåller katalogen och bibliotekets hemsida på intranätet. Han 

ingår även i en arbetsgrupp som sköter domstolens intranät samt har blivit utnämnd till 

något som kallas miljöinspiratör. Det innebär att verka för hur domstolen ska minimera 

miljöpåverkan genom inköp och sådant. Till sin hjälp i biblioteksarbetet har han ett 

biblioteksråd bestående av två jurister men det är främst ett rådgivande organ. 
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På min fråga vad han hjälper juristerna med svarar han att ”Rent generellt är det ju att 

tillhandahålla ett välordnat och lättanvänt bibliotek”. Men mer specifikt är det att hjälpa 

dem hitta böcker både i den egna samlingen och att förmedla fjärrlån samt att göra 

ämnessökningar. Det händer också att han blir ombedd att sammanställa ett visst underlag 

av material. Men det är inte lika ofta, säger han. 

 

Han tycker absolut han haft nytta av sin bibliotekarieutbildning. Både att han fått en 

gedigen utbildning i informationssökning och lärt sig katalogisering ser han som 

värdefullt. ”Och sen så lite vidare också så, att tänka lite vidare kring ”Vad är ett 

bibliotek? Vad är en informationstjänst i en myndighet?” Och det har man ju ändå fått en 

hel del av att tänka mer teoretiskt kring informationshantering under 

biblioteksutbildningen. Och det tror jag att har man inte gått en sådan utbildning så är det 

inte lika naturligt att tänka i de banorna.” Juridiska kunskaper efterfrågades inte när han 

sökte utbildningen utan det var en bibliotekarie man ville ha. Han hade inga juridiska 

ämneskunskaper när han började arbeta vid domstolen men har senare gått en juridisk 

översiktskurs. Han tycker att det är viktigt att vara insatt i ämnet och menar att det gäller 

att knyta ihop de två världarna, biblioteksvärlden och kärnverksamheten. Han får 

fortbildning genom domstolsbibliotekariernas eget nätverk. Den fortbildningen är ändå 

mer biblioteksinriktad, som till exempel hur man använder juridiska databaser, och 

innehåller inte så mycket ren juridik. Men han säger att han dagligen får frågeställningar 

om spörsmål som han måste sätta sig in i. Han slår upp i böcker och söker upp termer i 

ordböcker. ”Och gör man detta dagligen under ett antal år så är det klart att man ändå får 

en ytlig förståelse av ämnet. Sen att man inte har någon djup förståelse det är ju helt klart. 

Jag tror att man kan sköta uppgifterna tillfredsställande med ytförståelse.” Vid 

katalogisering läser han både förord och baksidestexter och bläddrar lite i böckerna och 

även det ger en bild av ämnet. Han ser tre kunskapsområden som viktiga för 

domstolsbibliotekarier. För det första är det bra att ha en allmän baskunskap om 

informationssökning, det ger en bra grund att stå på. Juridiken är det andra 

kunskapsområdet. Inom den är det viktigt att känna till rättskällorna, hur de hänger ihop, 

innebörden av dem och hur man hittar dem. Man behöver också behärska de mest 

grundläggande termerna inom rättsväsendet och juridiken. Detta för att kunna ha ett 

gemensamt språk med användarna. Det tredje kunskapsområdet är att förstå hur den egna 
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domstolen fungerar, veta vem som gör vad och försöka etablera personliga kontakter. 

Man bör försöka finnas nära kärnverksamheten och smälta in i organisationen. 

 

David tillhör DIK-förbundet, Svensk Biblioteksförening och SFIS. Svensk 

Biblioteksförening har inte så mycket att tillföra domstolsbibliotekarier men han tycker 

ändå att han via den får en lägesbeskrivning om andra sektorer inom biblioteksväsendet. 

SFIS ser han som smal men det finns ändå vissa tårtbitar som passar honom. Nyttan med 

domstolsbibliotekariernas nätverk ser han dels genom den fortbildning han får och dels 

genom stödet från de andra domstolsbibliotekarierna. De för diskussioner om 

gemensamma frågeställningar och bollar idéer med varandra. ”Och ibland så kommer det 

en brådskande förfrågan, det gäller kanske att skaffa fram en artikelkopia inom 10 

minuter, och då är det ett väldigt stöd att ha sina kolleger runt i landet som kanske sitter 

på det här materialet som efterfrågas.” Han ser också den sociala biten som viktig, att 

man känner att man har arbetskamrater. 

 

Angående etiska aspekter så säger han att han sällan hamnar i något etiskt dilemma. Men 

han vinnlägger sig om att hålla kvalitet i arbetet så att han vet att det han lämnar ifrån sig 

är något han kan stå för. Han försöker vara lyhörd gentemot användarna och vänlig och 

korrekt i uppträdandet. Juristerna ser han som en både tacksam och krävande kundgrupp. 

”Det förväntas ju resultat och prestationer av en men man får väldigt mycket tillbaka 

också.” 

 

Domstolsbibliotekariernas löner är klart bättre än folkbibliotekariernas. Orsaken till det 

ser han dels i att domstolsbiblioteken är statlig verksamhet och staten har bättre ekonomi 

än kommunerna. Dels tror han också det är svårt att visa på nyttan i folkbibliotek när det 

handlar om kultur och sådant. Domstolsbiblioteken kan visa på viss nytta i alla fall. Han 

tycker att domstolsbibliotekarierna generellt får positiv feedback. 

 

På min fråga om han upplever konkurrens från den kundgrupp han betjänar i och med att 

de lär sig utföra informationssökningarna själva ger han ett långt, uttömmande svar. Han 

menar, att informationssökning traditionellt tillhört juristens grundkompetens så det är 

inget nytt att juristen som slutanvändare är kompetent på informationssökning. Han ser 

dock inte juristerna som konkurrenter utan snarare databasproducenterna genom att de 
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strukturerar och tillhandahåller materialet. Omfattningen av den elektroniska 

publiceringen ska dock inte överdrivas eftersom fortfarande en stor del av det juridiska 

källmaterialet publiceras i pappersform. Men även fastän allt material skulle bli 

elektroniskt behövs en funktion som ger stöd i användandet av rättsdatabaserna. 

Dessutom finns det ju fler uppgifter på en domstol än rent bibliotekstekniska där en 

bibliotekaries kompetens kan komma till användning, som till exempel intranätet eller 

skapande av lokala databaser. ”Så allting behöver ju inte vara stämplat med 

biblioteksstämpel för att ens kompetens ska komma till användning.” 

 

Han säger att i den anställning han har nu vill han kalla sig bibliotekarie. Skälet till det är, 

att bland jurister och i domstolsvärlden är man bekant med bibliotekarier och bibliotek 

och böcker. Man vet vad man kan få ut av en bibliotekarie. Men i andra sektorer, till 

exempel i näringslivet, tror han absolut man skulle tjäna på att kalla sig 

informationsspecialist. Han menar att man får anpassa sin titel till den miljö man verkar i. 

Att Bibliotekshögskolan i Borås nu inlett en utbildning för informationsspecialister ser 

han också som ett problem för någon som inte gått utbildningen att kunna kalla sig 

informationsspecialist. Om framtiden säger han att han tror att det inom överskådlig tid 

kommer att finnas boksamlingar inom domstolsväsendet och framtiden för 

domstolsbiblioteket är god. Men han tror det är viktigt att domstolsbibliotekariekåren kan 

marknadsföra sina tjänster och tydliggöra hur de kan bidra till effektivitet och 

rättssäkerhet som ju är de övergripande målen för domstolen. Han säger vidare att ett 

effektiviseringsarbete pågår inom domstolarna med bland annat sammanslagning av 

mindre enheter och då gäller det att visa hur man kan bidra i det. 

 

6.5 Emma 

Emma har även en annan akademisk examen förutom bibliotekarieexamen. Hon arbetade 

i många år utomlands i detta yrke innan hon flyttade tillbaka till Sverige och omskolade 

sig till bibliotekarie år 1990. Hon gick en inriktning för forsknings- och företagsbibliotek. 

Hon har efter avlagd bibliotekarieexamen arbetat på flera olika domstolar och på den hon 

tjänstgör nu har hon varit sedan år 1998. Hennes titel är bibliotekarie. Domstolen hon 

arbetar på har ungefär 65 anställda. Biblioteket är gemensamt för två domstolar och hon 

betjänar tillsammans med den andra domstolens bibliotekarie cirka 70 jurister. 
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Hennes arbetsuppgifter är de traditionella domstolsbibliotekarieuppgifterna. Dessutom 

håller hon återkommande utbildningar i informationssökning i EG-rätt som även 

innehåller praktiska övningsuppgifter. Hon har medverkat i konstruktionen av domstolens 

externa webbplats samt är webbredaktör och ansvarig för flera ämnesområden i 

Webbiblioteket som är en länksamling på Sveriges Domstolars intranät. Hon var även 

med i gruppen som startade upp det projektet. Tack vare sina goda språkkunskaper 

hjälper hon till med översättningar. Hon bistår juristerna med att till exempel utföra 

sökningar via Internet och genomföra avancerade sökningar i olika rättsdatabaser. Hon 

ger också enskild handledning i användning av rättsdatabastjänsterna, hjälper till med 

litteratursökningar och ger stöd vid litteratururval, tar fram material ur bibliotekets 

samlingar eller skaffar det externt samt söker fram EG-rättsligt material. Domstolen har 

ett biblioteksråd bestående av tre jurister som stöd i hennes arbete. 

 

Hon tycker att bibliotekarieutbildningen gett henne de nycklar och verktyg som behövdes 

för en bra start i arbetslivet. På ingen av de domstolar hon arbetat har juridiska 

ämneskunskaper efterfrågats. Hon säger dock, att ”Det är självklart bra med juridiska 

kunskaper när man arbetar på ett juridiskt bibliotek.” Hon har själv poäng från 

universitetsstudier i juridik och domstolsbibliotekariernas nätverk ordnar kontinuerligt 

utbildningar och föreläsningar inom olika ämnesområden, till exempel offentlig rätt och 

EG-rätt. 

 

Ett kunskapsområde hon tycker är viktigt är allmän informationssökning. Även juridisk 

informationssökning, att söka i olika rättsdatabaser, anser hon viktigt. Hon tycker också 

det är betydelsefullt att ha kännedom om relevant litteratur från de olika ämnesområdena 

samt att kunna konstruera en bra webbplats för spridning av intern information. Kunskap 

om EG-rättsligt material ser hon som särskilt relevant. Jag frågar om juristerna tycker att 

EG-rätt är svårt, och hon svarar: ”De tycker att det är svårt eftersom de så sällan har stora 

EG-rättsliga mål.  De önskar framdeles få hjälp av biblioteket med att ta fram allt EG-

rättsligt material i omfattande EG-rättsliga mål.” Emma säger att hon är mycket 

intresserad av EG-rätt och fortbildar sig kontinuerligt. Hon lär sig också mycket genom 

frågorna hon får av låntagarna. 
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Hon är med i SFIS men tycker inte att hon haft så stor nytta av den föreningen. 

Domstolsbibliotekariernas nätverk däremot har hon stor nytta av. Hon säger att man 

hjälper och stöder varandra i det dagliga arbetet. ”Om till exempel en bok saknas här (den 

finns inte på hyllan och den är inte registrerad) och vi behöver ha tillgång till den mycket 

snabbt då kan jag via vår meil-lista skicka en förfrågan till gruppen.  Det är alltid någon 

som svarar jättesnabbt, så jag får alltid inom (väldigt) kort tid kopior via fax eller en pdf-

fil.” Hon tycker också att man lär sig mycket av varandra. Angående etik säger hon att 

hon försöker tänka väldigt mycket på hur hon bemöter låntagarna. ”Jag strävar efter ett 

gott bemötande och att det skall vara hög kvalitet på mitt arbete. Och jag vill inte 

särbehandla någon. Alla skall behandlas lika och alla ska få den individuella hjälp de 

behöver”. Hon säger att juristerna ofta har bråttom och förväntar sig hög kvalitet på 

servicen men att hon upplever detta som enbart stimulerande. ”Användarna känner också 

en trygghet i sitt arbete om de har duktiga bibliotekarier som kan hjälpa dem med 

problem och svåra frågor.” 

 

Hon säger att domstolsbibliotekarierna löner är bättre än folkbibliotekariernas men sämre 

än de bibliotekariers som arbetar på advokatbyråerna allmänt generellt. Men det är lite 

olika löneutveckling för var och en. Hon säger att löneutvecklingen beror på många olika 

saker. ”Att man är duktig naturligtvis, men sen är det bra om man har en god relation till 

ledningen så att man har ett forum där man kan berätta vad biblioteket gör så att man kan 

vara med och påverka lönen.” Hon tycker att även hur bibliotekarier värdesätts i 

domstolsvärlden beror på var och en, hur man själv utvecklar sin verksamhet. Hur duktig 

man till exempel är på att ta reda på juristernas informationsbehov och sedan omsätta 

dem i verksamheten. Men hon säger att det tar lång tid att bygga upp en bra verksamhet 

och att man hela tiden måste sträva efter att ligga i framkanten. Hon berättar att hon själv 

arbetat mycket med att stärka både sin och bibliotekets position. ”Biblioteket har här en 

stark ställning inom organisationen. Både juristerna och ledningen är mycket positivt 

inställda till biblioteksverksamheten. Och då blir det lättare att vara med och påverka 

också.” 

  

Hon har aldrig upplevt någon risk att bli onödig i och med att juristerna skulle börja 

utföra alla sökningar själva. Hon säger att det är så olika nivå på deras kunnande och att 

det genom den allt ökande tillgången på rättsdatabaser blir väldigt svårt att hålla reda på 
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vad de innehåller. “I allmänhet vänjer sig juristerna vid en databas och så använder de sig 

huvudsakligen av den. Så jag tycker att jag har en viktig uppgift när det kommer nya 

jurister hit att informera dem om innehållet i de olika databaserna.” 

 

Vid min fråga om vilken titel hon skulle vilja använda berättar hon att hon nyligen 

besökte Frankrike för att där delta i en språkkurs. När hon berättade om sina 

arbetsuppgifter för de andra deltagarna kallade de henne för dokumentalist. Vilket 

tydligen är det begrepp som i Frankrike används om den som utför motsvarande 

uppgifter. Och hon tycker dokumentalist vore en ganska bra titel. ”Bibliotekarie och 

dokumentalist”, tillägger hon. I övrigt tycker hon att framtiden ser ljus ut för 

domstolsbibliotekarierna. ”Dels så tycker jag att de jag har träffat på, nya bibliotekarier, 

är väldigt välutbildade, duktiga och motiverade. Dels så tycker jag att vi inom vår grupp 

domstolsbibliotekarier är jätteduktiga och kan jättemycket. Och de flesta strävar efter att 

ligga i framkanten. Jag tycker att vi har väldigt mycket kompetens och vi breddar och 

fördjupar den hela tiden.” Problemet är bara att föra ut deras kompetens och göra den 

känd bland användarna och att finna ett forum där de kan diskutera bibliotekets 

verksamhet med ledningen. 

 

6.6 Frida 

Frida är den av mina respondenter som jag valde ut i ett senare skede för att få med även 

en som inte arbetat så länge som domstolsbibliotekarie. Och Frida passar bra in på den 

kategorin, hon har arbetat på domstolen i ungefär ett halvt år. Hon blev klar bibliotekarie 

år 2003 och har arbetat både som sjukhus- och myndighetsbibliotekarie innan hon fick 

fast anställning på domstolen. Hon hade en kandidatexamen innan hon sökte till 

bibliotekarieutbildningen och hade läst bland annat systemvetenskap och ekonomi. Den 

domstol hon arbetar på har ungefär 170 anställda. Hennes titel är bibliotekarie, men 

angående titeln säger hon att ”Vi har diskuterat lite fram och tillbaks för jag kommer ju 

att få en ganska bred roll att jobba med, intranät och informationsförsörjningsfrågor och 

sådant, men jag tycker ju att en modern bibliotekarie idag kan ha en ganska bred roll.” 

 

Förutom traditionella bibliotekarieuppgifter har hon också ansvar för hela domstolens 

intranät och externwebb. Hon säger att hon har en lite kombinerad informatörsroll. Hon 

jobbade som intranätansvarig i sitt tidigare arbete och har både erfarenhet av det samt 
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fick även vidareutbildning inom det området där. Hon säger att mycket av det hon hjälper 

juristerna med handlar om informationssökning. Men hon gör inte direkt sökningar åt 

dem utan finns mera som ett stöd och hjälper dem att själva bli bättre på att söka. Hon 

säger att de efterfrågar sökvägar och databaser och vill ha ganska mycket hjälp med 

Europarätten. Hon planerar också att börja hålla utbildningar i just Europa- och EG-rätt. 

Hittills har hon mest arrangerat att någon utomstående kommit och hållit utbildningar i 

till exempel de stora rättsdatabaserna. 

 

Hon tycker absolut hon haft nytta av sin bibliotekarieutbildning. Hon menar att man när 

man går en akademisk utbildning lär sig kritiskt tänkande, att resonera och ifrågasätta och 

också att skriva och sammanställa. Det lärde hon sig inte bara på 

bibliotekarieutbildningen utan under alla kurser på universitetet. Hon tycker hon haft 

nytta av sättet att tänka kring information och hur man klassificerar och katalogiserar. 

Hon betonar även vikten av att ha användarperspektiv på det man gör. ”Ja, att man utgår 

från vem som ska använda mina tjänster, vad det än handlar om, och att kunna ringa in 

frågeställningar och problem och så.” 

 

Inga juridiska kunskaper efterfrågades när hon sökte arbetet. Men hon berättar att hon nu 

läser en juridisk introduktionskurs på distans via jobbet. ”Jag tycker inte att man behöver 

vara ämnesspecialist för det finns det så många av i organisationen, men kunna 

terminologin, få arbetsgången, hur man jobbar som jurist, den överblicken tror jag är 

bra.” Hon berättar också att det finns en stor förståelse för att hon som ensambibliotekarie 

behöver stöd i form av nätverk och kurser. Domstolsbibliotekariernas nätverk tycker hon 

också är ”guld värt”. Av de kompetenser en domstolsbibliotekarie bör besitta tycker hon 

att just biblotekariekompetensen är den viktigaste och är vad man kan tillföra 

organisationer. Att kunna söktekniker och känna till databaser. Det juridiska är mer en 

bisak. 

 

Frida är aktivt engagerad i både SFIS och DIK Bibliotekarieförbundet. Dessutom har hon 

nyligen gått med i en förening för informatörer i den stad hon bor. Hon tycker att det är 

viktigt att som nyinflyttad även få ett lokalt kontaktnät samt att också bredda sin yrkesroll 

när hon har bredare arbetsuppgifter. Hon betonar vikten av olika typer av nätverk. ”Man 

behöver ha sådana som kommer från en annan typ av verksamhet också för man kan bli 
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lite tunnelseende och hemmablind i sitt eget också.” Hon tycker att etiska regler är något 

man följer när man jobbar med informationsfrågor och att det blir ett förtroende varje 

gång man har en kundkontakt. Men hon har inte hamnat i någon etiskt tveksam situation i 

sitt arbete vid domstolen. Hon tycker inte att juristerna som kundgrupp är speciellt 

krävande utan hon är van att jobba med krävande kunder. ”Jag har ju jobbat med väldigt 

tydliga målgrupper hela tiden som jag jobbat på myndighetsbibliotek och de flesta har 

väldigt höga krav på sig själva och gör ett ambitiöst jobb så därför ställer de höga krav på 

det stöd som de behöver.” 

 

Jag frågar hur hon som nyanställd ligger lönemässigt i jämförelse med de andra 

domstolsbibliotekarierna. ”Jag tror att jag ligger rätt så bra. Jag var ganska tuff när jag 

förhandlade om lönen.” Men hon tillägger att hon tycker det är synd att byte av jobb 

tydligen är det enda sättet att få upp lönen. Hon nämner något som hon kallar 

”bibliotekariesyndromet”, att man är så nöjd och tycker det man gör är roligt och det kan 

göra det svårt att höja lönen. Hon tycker att domstolsbiblioteket har ett bra varumärke. 

”Det står för det här med kvalitet och kunskap och värdesätts av juristerna.” Problemet 

kan vara om man står för långt från ledningsgruppen. Juristerna, de som använder 

biblioteket, vet nog att biblioteket behövs. ”Så jag tror det är jätteviktigt att vi 

kommunicerar upp i ledningen att man kan se på värdet och nyttan av tjänsterna och 

gärna koppla det till verksamhetsmålen. Med ett bra bibliotek och effektiva bibliotekarier 

så liksom bidrar det till att man avgör fler mål med högre kvalitet.” 

 

Hon ser inga hotbilder i och med att juristerna börjar göra mera sökningar själva. Hon ser 

det i stället som att det öppnas nya möjligheter för bibliotekarierna, att de börjar göra mer 

kvalificerade saker. Att jobba med utbildning ser hon som en stor kommande uppgift för 

domstolsbibliotekarier. ”Och det ser man ju fler söktjänster det finns desto svårare är det 

att få överblick och där behövs det ju hjälp med att få struktur kring hur man presenterar 

alla de här informationsvägarna som finns i dag. Det är nog även där att hålla sig framme 

och visa på hur man kan bidra.” 

 

På frågan om hon vill kalla sig bibliotekarie eller informationsspecialist säger hon att hon 

är ju informationsspecialist. Hon föreslår själv benämningen informationssamordnare. 

Men tillägger att det är svårt och ibland blir hon jättetrött på den debatten. ”Det händer att 
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när jag är i andra sammanhang, konferenser och så, att jag inte börjar med att säga att jag 

är bibliotekarie utan berättar om vad jag gör och var jag jobbar och sen får det i så fall 

komma. För man möter ofta ganska förutfattade meningar.” Hon säger också att hon 

ibland tycker att det skulle vara enklare att byta titel för bibliotekarietiteln begränsar lite 

grann. Angående framtiden för domstolsbibliotekarier säger hon att hon absolut tycker att 

det finns ett behov av deras yrkeskår. Men att man kanske behöver tänka lite framåt och 

se nya arbetsuppgifter. Domstolen är en kunskapsintensiv organisation och den är ju 

beroende av information. Därför kommer det också att finnas behov av någon som håller 

ordning och reda på informationen. ”Det kanske inte alls behöver vara en bibliotekarie 

som sköter biblioteket utan det kan vara andra typer av informationsspecialister.” Hon 

avslutar intervjun med att säga, att ”Det är en väldigt rolig miljö att jobba i och det är 

väldigt tacksamt att vara bibliotekarie bland jurister.” 
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7. ANALYS 

 

I detta kapitel ska jag analysera mitt datamaterial utifrån de frågeställningar jag ställde 

upp i början av uppsatsen. Jag ska även tillämpa de teorier och den litteratur jag 

presenterat. 

 

7.1 Domstolsbibliotekariers kunskapsområde 

Min första frågeställning handlar om domstolsbibliotekariers kunskapsområde. Har de ett 

eget kunskapsområde och vad innehåller detta i så fall? Har de inkräktat på juristernas 

jurisdiktion och blivit specialister på juridik eller är kanske deras kunskapsområde mera 

biblioteksinriktat med inslag av kunskapsorganisation och informationssökning? Andrew 

Abbott menar att yrkesgrupper konkurrerar med varandra genom sin abstrakta kunskap, 

att särskilt bibliotekarier på specialbibliotek utkämpar en strid med den kundgrupp de 

betjänar och att de försöker tränga in på klientens verksamhetsområde.83 

 

Av mina respondenter har alla utom en avlagt bibliotekarieexamen och dessa tycker alla 

att de haft nytta av utbildningen i arbetet som domstolsbibliotekarie. Cecilia, som är 

utbildad på det gamla sättet med lärlingstid, tycker att hon haft stor nytta av de kurser i 

biblioteksarbete hon gått men betonar sin långa praktiska arbetserfarenhet inom 

domstolen som den mest värdefulla. Utbildningen eller kurserna har gett dem en bra 

grund för det praktiska biblioteksarbetet. Ingen har under sin utbildning fått juridiska 

kunskaper eller undervisning i hur man sköter ett domstolsbibliotek. Det var inte heller 

något som efterfrågades när de sökte arbete som domstolsbibliotekarie utan man ville helt 

enkelt ha en bibliotekarie. Att vara specialist på juridik anses inte nödvändigt 

(”ämnesspecialister finns det många av i organisationen”), och alla domstolsbibliotekarier 

har någon bland juristerna att rådfråga om de är osäkra beträffande inköp, gallring, 

juridiska facktermer med mera. I de flesta domstolar finns ett biblioteksråd bestående av 

bibliotekarien och några jurister som har regelbundna möten där man diskuterar 

biblioteksfrågor. Det anses däremot bra att ha en ytlig kunskap i juridik. (”Det är 

självklart bra med juridiska kunskaper när man arbetar på ett juridiskt bibliotek.”) Alla 

har gått eller går för tillfället någon kurs i juridik, och domstolsbibliotekarierna får också 

                                                 
83 Abbott 1988, 59 ff. och 223. 
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fortlöpande juridisk fortbildning genom sitt eget nätverk. Den juridiska fortbildningen de 

får via nätverket är dock skräddarsydd för behoven på ett domstolsbibliotek och består 

inte bara av ren juridik. 

 

Fast de flesta säger att djupa juridiska kunskaper inte är så nödvändiga är det ändå vissa 

delar av juridiken som många nämner när jag ber dem berätta vad de anser vara 

domstolsbibliotekariers kunskapsområde. De delar som nämndes är juridisk terminologi 

(”man behöver ha ett gemensamt språk med juristerna”), rättskällor (”offentligt tryck blir 

man liksom specialiserad på”), rättsdatabaser och juridisk informationssökning. 

 

Frida påpekar att bibliotekariekompetensen är det viktigaste och det som man kan tillföra 

organisationen. Att kunna söktekniker och att känna till databaser är det mest relevanta 

och juridiken en bisak. Även de flesta andra betonar allmän informationssökning som ett 

viktigt kunskapsområde. David nämner kunskap om hur den egna domstolen fungerar 

och skapandet av personliga kontakter som ett kunskapsområde. Emma nämner 

kännedom om relevant litteratur inom de egna ämnesområdena samt kunskap om hur 

man konstruerar en bra webbplats för biblioteket som exempel på domstolsbibliotekariers 

kunskapsområden. 

 

Endast Emma tar fram EG-rätten som kunskapsområde, och hon anser att kunskap om 

EG-rättsligt material är särskilt relevant. Det framkommer ändå av samtliga intervjuer att 

alla ombeds hjälpa juristerna med sökningar av källor i just EG-rätt. Detta tycks vara ett 

område som juristerna själva har svårt att hitta källor inom och här behöver de då 

domstolsbibliotekariernas hjälp. Även Lena Blomquist säger i sin bok Juridik på burk att 

det inte är lätt att söka fram EG-material. Man behöver både kunskaper om EU och om 

hur EG-dokumentationen är systematiserad. Man behöver också känna till 

sektorindelningen och de olika typerna av rättsakter såsom fördrag, grönböcker, 

förordningar, direktiv, vitböcker och KOM-dokument samt ha kännedom om vilka 

sökvariabler som kan användas i olika databaser.84 Detta tycker jag kunde vara ett 

kunskapsområde som domstolsbibliotekarierna skulle kunna utveckla till sitt eget. De 

behöver inte kunna det juridiska i detalj utan endast känna till systematiken för hur EG-

                                                 
84 Blomquist, 118. 
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källorna är organiserade. Flera domstolsbibliotekarier planerar även att börja ge 

utbildningar för juristerna i hur de hittar i EG-rättens källor, och då behöver de själva 

vara välinsatta i detta område. 

 

Anne Klinefelter säger att kunskap om juridisk informationssökningsteknik är det 

grundläggande verktyget för att en juridisk bibliotekarie ska kunna erbjuda 

referensservice på hög nivå. Den juridiska bibliotekarien bör hålla sig uppdaterad med 

förändringar i lagstiftning och juridisk publicering och kan även behöva specialisera sig i 

ett visst område av lagstiftningen. Hon säger ytterligare att det kan vara bra att behärska 

flera språk.85 Av mina respondenter hjälper Emma till med översättningar tack vare att 

hon har goda språkkunskaper. 

 

I Littorins undersökning gjord år 1990 framkom, att relevansen av juridiska och 

förvaltningsrättsliga ämneskunskaper i domstolsbibliotekariernas arbete vid den tiden var 

förvånansvärt liten.86 Detta har förändrats en del och dagens domstolsbibliotekarier är 

mer välutbildade i juridik och använder också sina specialkunskaper i arbetet. 

 

Sammanfattningsvis tycker jag att jag hittat ett kunskapsområde som är specifikt för 

domstolsbibliotekarier. De har således inte inkräktat på juristernas kunskapsområde utan 

detta kunskapsområde är deras eget. Det är ett delområde inom juridiken som består av 

följande delar: 

- juridisk terminologi 

- rättskällor 

- rättsdatabaser 

- juridisk informationssökning 

- EG-rätten och dess källor 

 

7.2 Domstolsbibliotekarien som specialist eller gen eralist 

Min andra frågeställning gäller domstolsbibliotekariernas arbetsuppgifter och om de är 

specialister eller generalister. Bakgrunden till att jag ville veta detta var, att jag å ena 

sidan tänkte att domstolsbibliotekarierna kanske mera utvecklat ett specialistbeteende i 

                                                 
85 Klinefelter, 76-77. 
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och med att de betjänar en begränsad kundgrupp med vissa specifika behov och deras 

arbetsuppgifter inte är lika allomfattande som till exempel folkbibliotekariernas. Däremot 

å andra sidan tänkte jag att domstolsbibliotekarien, som ju också är en tjänsteman i en 

organisation, kanske vidgat sin yrkesroll och börjat utföra för organisationen nödvändiga 

arbetsuppgifter som ligger utanför de traditionella bibliotekarieuppgifterna. 

 

Min undersökning visar, att domstolsbibliotekarierna utför många olika arbetsuppgifter 

och att de med avseende på detta liksom bibliotekarier i allmänhet kan anses vara 

generalister. Folkbildning och kulturförmedling hör givetvis inte till deras 

arbetsuppgifter, men annars utför de traditionella biblioteksuppgifter som inköp, 

katalogisering och skötsel av samlingarna. De hjälper till med och gör 

informationssökningar samt beställer litteratur som efterfrågas. De utbildar nyanställd 

personal i informationssökning och rättsdatabaser och arrangerar utbildningstillfällen 

med externa utbildare för större personalgrupper. Flera håller redan eller planerar att 

själva börja hålla regelrätta utbildningstillfällen i bland annat EG-rätt och rättsdatabaser 

för större grupper i den egna domstolen. Flera av de domstolsbibliotekarier jag intervjuat 

har dessutom breddat sin yrkesroll och ansvarar för domstolarnas intranät och/eller 

externa webbsidor, en är inkopplad på IT och systemansvarig, två har varit med och 

byggt upp en databas för Domstolsverket, en hjälper till med översättningar och en 

upplever sin roll som en kombinerad informatörsroll. Detta stämmer väl överens med den 

undersökning bland svenska domstolsbibliotekarier som Cecilia Littorin gjorde år 1990. 

Hennes studie visade, att de svenska domstolsbibliotekarierna vid den tiden utförde en 

mängd olika uppgifter och främst kunde anses vara generalister.87 

 

Renodlade ”juridikspecialister” som eventuellt kunde väntas finnas bland 

domstolsbibliotekarierna hittades inte. Ingen har heller avlagt juridisk examen vid sidan 

av bibliotekarieexamen (som fallet ofta är för law librarians i USA, Irland och 

Storbritannien) eller läst särskilt mycket allmän juridik. Även detta är i linje med Cecilia 

Littorins undersökning, där det framkom att domstolsbibliotekarierna varken hade eller 

tyckte sig behöva särskilt djupa juridiska ämneskunskaper.88 Däremot har 
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domstolsbibliotekarierna i dag specialkunskaper i ett delområde inom juridiken. (Se mer 

om detta i kapitel 7.1 ovan.) 

 

Jag tycker att domstolsbibliotekarierna på grund av att de utför många olika typer av 

arbetsuppgifter och då flera av dem även breddat sin yrkesroll allmänt sett kan anses vara 

generalister. Enligt Andrew Abbott har generalister svårare att bli professionella, medan 

de däremot genom sin mångsidighet är flexibla och kan anpassa sin yrkesroll enligt 

förändrade krav och därmed klarar sig.89 Leslie M. Haas uppmanar specialbibliotekarier 

att vara generalister, eftersom dessa bättre klarar av de ständiga förändringar som 

kommer att ske i biblioteksvärlden.90 Men jag kan även se att domstolsbibliotekarierna i 

dag har utvecklat en specialistroll i och med deras utpräglade kunskaper i ett delområde 

av juridiken. Specialister strävar uppåt, enligt Abbott. Specialisering kan leda till ökad 

status och stärkt profession för den avskilda gruppen i förhållande till hela 

yrkesgruppen.91 

 

Tillämpar man Lena Olssons modell på de strategier domstolsbibliotekarierna valt är det 

två tillvägagångssätt som passar in bättre än de andra. Med tanke på de olika uppgifter 

domstolsbibliotekarierna utför, att vissa breddat sin yrkesroll och att de är en länk mellan 

informationen och användarna så skulle deras strategi i Olssons modell passa under 

beteckningen informationsadministratör, det vill säga de är generalister på innehåll. De 

har alltså generella juridiska kunskaper och en god administrativ kunskap om 

informationsstrategier. De har även en överlägsen kunskap om informationssökning och 

kan utvärdera informationen på en generell nivå. Hotet mot en bibliotekarie som valt den 

här strategin är att de som behöver informationen själva börjar behärska sökteknikerna 

och bibliotekarien i så fall blir överflödig. 

 

Den andra strategin som passar in är att de blivit ämnesspecialister. Lena Olsson menar 

att en ämnesspecialist konkurrerar med kunden om dess kunskapsdomän och att detta är 

en ojämn strid eftersom kunden inte vill förlora kontrollen över sitt ämne. Detta är inte 

fallet med domstolsbibliotekarierna, eftersom de inte blivit specialister på kundernas 
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ämnesområde, juridik, utan på sitt eget specifika kunskapsområde. Olsson säger att ett 

annat sätt för den som valt denna strategi är att fungera som koordinator av ämnesspecifik 

information och att bibliotekarien då arbetar på en ämnesmässigt mer ytlig nivå. Det är 

fallet med domstolsbibliotekarierna, vars juridiska kunskaper är mer ytliga än juristernas, 

och deras arbete består av att just koordinera informationen. 

 

7.3 Domstolsbibliotekarieyrket som profession  

Den första av mina huvudfrågeställningar handlar om huruvida 

domstolsbibliotekarieyrket kan anses vara en profession. Enligt litteraturen finns det flera 

olika kriterier som brukar anges som kännetecknande för en profession. Uppfyller 

domstolsbibliotekarieyrket de uppställde kriterierna för en profession eller åtminstone 

tillräckligt många av dem för att man ska kunna kalla deras yrke en profession? 

 

Enligt Bengt Abrahamsson är det främst följande tre kriterier som brukar anges som 

kännetecknande för en profession: Professionens medlemmar ska behärska en speciell 

teori, de ska godta vissa etiska normer och det ska inom professionen finnas en tydlig 

kåranda.92 Inga Hellberg betonar den specifika kunskapen som kännetecknande för 

professioner.93 Även Andrew Abbott talar om professioners speciella kunskapsområde, 

jurisdiktion.94 

 

Av den tidigare delen av min analys, avsnitt 7.1 ovan, framgår att jag tycker att 

domstolsbibliotekarierna kan anses ha en speciell teori, en specifik kunskap, som är unik 

för deras yrkeskår bland bibliotekarierna. Detta kunskapsområde innefattar de utvalda 

delar av juridiken som är nödvändiga för att kunna sköta ett domstolsbibliotek. Det består 

av kunskap om juridisk terminologi, rättskällor, rättsdatabaser, juridisk 

informationssökning och EG-rättens källor. 

 

Som tidigare nämnts finns det inga etiska normer uppställda för enbart juridiska 

bibliotekarier eller domstolsbibliotekarier i Sverige men mina respondenter visar ändå att 

de är mycket medvetna om den etik som deras yrke kräver och aktivt tillämpar ett etiskt 
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tänkande i sin yrkesverksamhet. Jag tycker att deras svar visar att de även uppfyller de 

höga krav som enligt Panella (se s. 30-31) ställs på informationssökning vid juridiska 

bibliotek. 

 

Bland domstolsbibliotekarierna finns också en tydlig kåranda som kännetecknas av deras 

eget nätverk. De flesta är aktiva också i andra bibliotekarieföreningar men alla säger ändå 

att det är deras eget nätverk som är det nyttigaste för dem och de verkar vara en 

sammansvetsad grupp. Jag förstår på mina respondenter att nätverket tillför både nytta 

och nöje och är ovärderligt när man som de flesta av dem arbetar som ensambibliotekarie. 

För att ytterligare stärka nätverkets ställning, och därmed också domstolsbibliotekariernas 

ställning som enad grupp, kunde kanske en marknadsföring utåt med ett eget namn på 

nätverket och beskrivning av dess verksamhet, gynna domstolsbibliotekarierna.  

 

De tre kriterier som Bengt Abrahamsson nämner som kännetecknande för en profession 

anser jag domstolsbibliotekariekåren uppfyller. Deras yrkeskår kan därför anses vara en 

profession. Hellbergs och Abbotts teorier, som båda innehåller tankar om ett eget 

kunskapsområde som kännetecken för en profession, tycker jag även stärker det 

ställningstagandet. 

 

7.4 Domstolsbibliotekariers professionsutveckling 

Med min andra huvudfrågeställning vill jag ta reda på hur professionsutvecklingen ser ut 

för domstolsbibliotekarier. Jag har valt att närmare titta på gruppens status och löneläge 

samt efterfrågat vilken betydelse titeln har. Dessutom har jag försökt hitta faktorer som 

kan gynna professionsutvecklingen. 

 

I det forskningsprojekt om uppfattningar om yrkesstatus som i början av 2000-talet 

utfördes vid Göteborgs universitet fick bibliotekarieyrket en föga smickrande 64:e plats.95 

Biblioteksorganisationen IFLA har gjort flera undersökningar för att försöka hitta orsaker 

till yrkets även internationellt sett låga status. Undersökningar visar, att yrkets osynlighet 

(folk i allmänhet vet inte vad bibliotekarierna gör) och ekonomiska faktorer (bibliotek 

anses inte bidra till den ekonomiska tillväxten i landet utan medför enbart utgifter) är de 
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viktigaste faktorerna. Även den låga lönen, bibliotekens marginella roll i samhället samt 

okunskapen bland allmänheten om bibliotekens sociala ansvar för till exempel individens 

rätt till information ansågs som bidragande orsaker.96 

 

Domstolsbibliotekariernas löneutveckling är bättre än till exempel folkbibliotekariernas 

men sämre än för de bibliotekarier som arbetar på advokatbyråer. En orsak till detta kan 

helt enkelt vara att lönerna generellt ligger högre i privat sektor än i statlig, och att 

statliga löner ligger en bit över kommunala. Status och lön går vanligen hand i hand och 

då kan man anta att domstolsbibliotekariernas status ligger mitt emellan dessa båda 

gruppers. Domstolsbibliotekarierna har individuell lönesättning och enligt mina 

respondenter skiljer sig lönen åt en hel del mellan dem. Flera av dem framhåller vikten av 

att, förutom att vara duktig i sitt arbete, kunna marknadsföra sig och biblioteket samt ha 

ett gott förhållande till ledningen. Detta faktum förstärks av Ulf Björkstrand vid DIK som 

säger att det är svårt för bibliotekarier att höja sina löner via centrala avtal. ”Det är på det 

lokala planet, i en dialog öga mot öga, som man kan övertyga arbetsgivaren.”97 

 

Karin Nörby, chefredaktör för DIK-forum, skriver med avseende på diskussionen om 

bibliotekariers titel: ” Frågan är om man ska anpassa sig till omvärlden och kalla det vi 

gör för något annat, eller om man ska omvända omvärlden och låta den veta vad vi gör 

och är utbildade till.” Enligt henne tycker bibliotekarieförbundet ändå att en bibliotekarie 

är en bibliotekarie – oavsett vad han eller hon benämns på arbetsplatsen. De flesta av 

respondenterna är nöjda med titeln bibliotekarie och David påpekar att man inom 

domstolsvärlden är bekant med bibliotekarier och bibliotek och böcker. ”Man vet vad 

man kan få ut av en bibliotekarie.” Men han tror att det inom andra sektorer kunde löna 

sig att kalla sig informationsspecialist. De yngre av mina respondenter är mera benägna 

att byta titel medan de äldre är nöjdare med bibliotekarietiteln. Frida ser ibland 

bibliotekarietiteln som en begränsning och det händer när hon rör sig i olika sammanhang 

att hon inte börjar med att presentera sig som bibliotekarie. 

 

Både Joacim Hansson och Staffan Selander förespråkar en uppdelning av 

bibliotekarieyrket i mindre kategorier. Hansson undrar om det finns skäl att ifrågasätta att 
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hela bibliotekariekåren skulle rymmas inom samma professionsbegrepp.98 Selander frågar 

sig om den kulturförmedlande bokbussbibliotekarien och den informationsförmedlande 

ämnesspecialisten på ett specialbibliotek verkligen utför samma yrke?99 Jag tror att 

domstolsbibliotekarierna kunde vinna på att framhäva sin specialistroll och som jag ser 

det kunde även ett titelbyte vara fördelaktigt. 

 

Alla respondenter tror att framtidsutsikterna för domstolsbibliotekarier är goda. Ingen ser 

heller någon risk med att juristerna lär sig utföra informationssökningarna själva och 

bibliotekarierna i så fall skulle bli onödiga. Tvärtom ser många i stället nya möjligheter i 

och med detta, ”bibliotekarierna börjar göra mer kvalificerade saker”. Ju mer söktjänster 

det finns desto svårare blir det att få överblick så det kommer alltid att behövas någon 

som kan strukturera och undervisa. Juristerna är en krävande kundgrupp med höga krav 

på det stöd de behöver och de har vanligtvis bråttom så det kommer alltid att finnas 

behov av någon som kan betjäna dem. Enligt Abbott finns det en konkurrens mellan 

bibliotekarien och den kundgrupp den betjänar och detta skulle göra bibliotekarieyrket till 

en svag jurisdiktion.100 Även Lena Olsson ser denna hotbild för bibliotekarierna. 

Domstolsbibliotekariernas svar på min fråga om de upplever konkurrens från den 

kundgrupp de betjänar ger inte stöd för dessa farhågor utan tvärtom ser man endast nya 

möjligheter. 

 

Loyita Worley menar att de juridiska bibliotekarierna också i fortsättningen kommer att 

ha kvar sin roll som utvärderare av den juridiska informationen och intermediär mellan 

förlagen och juristerna. Ett juridiskt bibliotek blir inte papperslöst inom någon snar 

framtid och juristerna kommer alltid att behöva både böcker och bibliotekarier, tror 

hon.101 Också Lena Blomquist är inne på samma linje, och nämner speciellt EU-rätt som 

ett område juristerna kommer att behöva hjälp med. Hon tror att behovet att proffssökare 

med sökvana, tillgång till en mängd databaser och goda språkkunskaper kommer att 

växa.102 
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Flera respondenter ser undervisning som en växande arbetsuppgift för 

domstolsbibliotekarierna. Detta på grund av det ökade utbudet av databaser samt 

juristernas alltjämt brådskande arbetsuppgifter. Domstolsbibliotekarierna har här en 

viktig ställning som intermediär mellan informationen och användarna. Man behöver 

även ständigt uppdatera sina kunskaper. Som Cecilia säger: ”Få nya impulser, söka ny 

information och lära sig hur man ska kunna hjälpa till på bästa sätt för att kunna serva. 

Och det i sig är väldigt utvecklande även för en själv.” Detta tänkesätt framhålls även av 

Norman Roberts och Tania Konn103 samt IFLA, som ser begreppet CPU, Continuing 

Professional Development, som ett led i att stärka bibliotekariernas profession i en tid 

som kännetecknas av förändringar i teknologi och yrkesroller.104 Också Leslie M. Haas 

uppmanar bibliotekarierna att vara öppna för livslångt lärande.105 

  

Som jag ser det kommer en välutbildad, kompetent domstolsbibliotekarie alltid att 

uppskattas och efterfrågas. Det gäller för domstolsbibliotekarierna, liksom för alla 

bibliotekarier, att hålla sig uppdaterad och följa med sin tid. Man bör också vara lyhörd 

för sin kundgrupps behov samt försöka anpassa biblioteksverksamheten så den stämmer 

med hela organisationens övergripande målsättningar. 
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 69 

8. SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION 

 

Syftet med uppsatsen var att utreda hur några domstolsbibliotekarier i Sverige upplever 

sin yrkesroll och yrkets utveckling mot en profession. Jag ställde upp följande inledande 

frågeställningar: 

- Har domstolsbibliotekarierna ett eget kunskapsområde?  

- Är domstolsbibliotekarierna specialister eller generalister? 

 

Och mina huvudfrågeställningar var: 

- Kan man kalla domstolsbibliotekarieyrket för en profession? 

- Hur ser professionsutvecklingen för domstolsbibliotekarier ut? 

 

Med min första frågeställning ville jag veta om domstolsbibliotekarierna har ett eget 

kunskapsområde och vad det i så fall innehåller. Har de inkräktat på juristernas 

jurisdiktion eller är deras kunskapsområde mera biblioteksinriktat? De flesta av 

respondenterna tyckte inte att djupa juridiska kunskaper är nödvändiga i deras arbete. 

Däremot ansågs det bra att ha ytliga juridiska kunskaper. Detta för att bättre kunna bistå 

juristerna med framför allt informationssökning men även med andra uppgifter. Alla 

respondenter hade gått, eller går för tillfället, någon kurs i juridik. Domstols-

bibliotekarierna får också fortlöpande juridisk fortbildning genom sitt nätverk. Med stöd 

av respondenternas svar och även på basen av litteraturen tycker jag att jag hittat ett 

kunskapsområde som kan anses vara specifikt för domstolsbibliotekarier. Domstols-

bibliotekarierna är främst intermediärer mellan informationen och användarna och 

behöver därför inte djupgående kunskaper i juridik. De behöver framför allt kännedom 

om söktekniker, terminologi och hur den juridiska informationen är organiserad. De har 

inte inkräktat på juristernas kunskapsområde, juridik, utan detta kunskapsområde är deras 

eget. Deras kunskapsområde innehåller juridisk terminologi, rättskällor, rättsdatabaser, 

juridisk informationssökning samt EG-rätten och dess källor. 

 

Min andra frågeställning gällde domstolsbibliotekariernas arbetsuppgifter och om de kan 

anses vara specialister eller generalister. Bibliotekarier i allmänhet anses på grund av sina 

många och splittrade arbetsuppgifter vara generalister. Bibliotekarien som generalist sägs 
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klara sig väl i en föränderlig miljö eftersom han/hon kan anpassa sin yrkesroll efter 

förändrade krav. Generalister har däremot svårt att bli professionella. Att i stället 

specialisera sig kan enligt teorin leda till ökad status och en stärkt profession. Jag kunde 

se att även domstolsbibliotekarierna utför en mängd olika arbetsuppgifter och liksom 

övriga bibliotekarier kan anses vara generalister. Men de har också specialiserat sig och 

har ett eget kunskapsområde. I Lena Olssons modell över bibliotekariers professionella 

strategier kan jag urskilja att domstolsbibliotekarierna valt två strategier. Den ena är att 

de blivit informationsadministratörer, det vill säga de är generalister på innehåll. Den 

andra är att de har blivit ämnesspecialister inom sitt eget kunskapsområde. 

 

Dessa inledande frågeställningar ligger sedan till grund för mina huvudfrågeställningar 

som handlar om domstolsbibliotekariers profession och professionsutveckling. Med min 

tredje frågeställning ville jag få reda på om domstolsbibliotekarieyrket kan anses vara en 

profession. Det finns enligt litteraturen ett antal kriterier som ett yrke bör uppfylla för att 

det ska räknas som en profession. De kriterier jag baserat mig på är följande: 

Professionens medlemmar ska behärska en speciell teori, de ska godta vissa etiska normer 

och det ska inom professionen finnas en tydlig kåranda. Eftersom jag tycker att 

domstolsbibliotekarierna har en egen teori, ett eget kunskapsområde, kan det första 

kriteriet anses vara uppfyllt. Även för de övriga två kriterierna finner jag stöd i 

litteraturen och av respondenternas svar. Fast det inte finns etiska normer uppställda 

särskilt för de juridiska bibliotekarierna utövar alla respondenter aktivt ett etiskt tänkande 

i sitt arbete. De har också en stark kåranda i sitt eget nätverk och träffas regelbundet flera 

gånger i året för fortbildning och samvaro. De får stöd och hjälp av varandra och genom 

att de flesta arbetar som ensambibliotekarier ser de de övriga domstolsbibliotekarierna 

som sina arbetskamrater och kollegor. Jag tycker därför att domstolsbibliotekarieyrket 

kan anses vara en profession. 

 

Den fjärde frågeställningen handlar om domstolsbibliotekariernas professionsutveckling. 

Jag har främst fokuserat på gruppens status och löneläge, den omdiskuterade 

bibliotekarietiteln samt efterfrågat respondenternas egna funderingar om framtiden. 

Domstolsbibliotekariernas löner är bättre än folkbibliotekariernas men sämre än för de 

bibliotekarier som arbetar på advokatbyråer. Eftersom man tillämpar individuell 

lönesättning handlar det förutom att vara duktig också om att kunna marknadsföra sig och 
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vara synlig inför ledningen. Domstolsbibliotekariernas arbete är på ett annat sätt än 

folkbibliotekariernas mätbart i och med att det påverkar hela organisationens målsättning 

och resultat. Detta kan göra att domstolsbibliotekariernas löneutveckling varit 

gynnsammare än folkbibliotekariernas. De av mina respondenter som har längre 

arbetserfarenhet är nöjdare med sin bibliotekarietitel än de som arbetat kortare tid. 

Eftersom arbetsuppgifterna för domstolsbibliotekarierna i många fall breddats och man 

rör sig bland annat mot informatörsuppgifter kunde en annan titel som bättre motsvarar 

arbetsuppgifterna gynna professionsutvecklingen. Alla respondenter ser framtiden för 

domstolsbibliotekarier som ljus. Det kommer knappast att bildas många fler tjänster men 

de tjänster som finns idag tror de att kommer att bestå. Juristerna är en arbetstyngd grupp 

som kommer att behöva servicepersonal och de ser ingen konkurrens från den grupp de 

betjänar i och med att juristerna skulle börja göra sökningarna själva. Tvärtom ser de nya 

möjligheter ifall detta skulle bli fallet och bibliotekariernas tid skulle frigöras till mer 

avancerade uppgifter. En växande arbetsuppgift ses i undervisningen, eftersom den allt 

tilltagande användningen av databaser gör att det behövs undervisare och intermediärer 

för att bearbeta och tillrättalägga informationen åt användarna. 

 

Sammanfattningsvis ser jag domstolsbibliotekarierna som en stabil, sammansvetsad 

grupp specialbibliotekarier som är medvetna om att de behövs och känner sig 

uppskattade. Deras kompetens är hög och de är intresserade av att fortbilda sig för att 

bättre kunna betjäna sin moderorganisation och på så sätt medverka till hela 

organisationens övergripande målsättningar. De är även lyhörda för sina användares 

behov och anpassar sin verksamhet efter dessa. Genom att de valt både en generalist- och 

en specialiststrategi i sin professionsutveckling, en ”gyllene medelväg”, tror jag att de 

kommer att klara av framtida förändrade arbetsförhållanden men även att kunna stärka 

sin profession gentemot de bibliotekarier som enbart är generalister.  

 

Här kan man kanske dra paralleller till andra specialbibliotekarier och anta att även dessa 

vinner på att utveckla en specialiststrategi genom att ringa in ett eget kunskapsområde. 

Att arbeta i nära samarbete med en annan yrkesgrupp och på så sätt lära sig ett annat 

ämnesområde än de biblioteksrelaterade ämnena kan också vara gynnsamt för 

professionsutvecklingen.
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Intervjuguide        Bilaga 
 
Bakgrund:  

- Vilken utbildning har du? 
- Vilken är din arbetserfarenhet? 
- Hur länge har du jobbat på domstol? 
- Vilken är din titel? Har du alltid haft den? 

 
 
Arbetsuppgifter: 

- Berätta om dina arbetsuppgifter i domstolsbiblioteket 
- Har du även andra än rent traditionella bibliotekarieuppgifter? (t ex. informatör, 

webbansvarig, IT, ...?) 
- Med vilka uppgifter bistår du juristerna? 

 
 
Ämneskunskaper: 

- Har du haft nytta av din bibliotekarieutbildning i arbetet som 
domstolsbibliotekarie? 

- Efterfrågades juridiska ämneskunskaper när du sökte arbetet? 
- Behövs juridiska ämneskunskaper och hur inhämtas dessa i så fall? Hur får du 

fortbildning? 
- Vilket kunskapsområde tycker du att domstolsbibliotekarier bör behärska? (t ex. 

allmän informationssökning, specifik juridisk informationssökning, allmän 
juridik, ...?) 

 
 
Kåranda: 

- Tillhör du någon biblioteksorganisation? 
- Ifall du svarade ja på förra frågan, tycker du att en biblioteksorganisation är till 

hjälp för domstolsbibliotekarier? 
- Är det viktigt att det finns ett nätverk för domstolsbibliotekarier? 
- Vilken nytta har du av nätverket? 

 
 
Etik: 

-  Följer du vissa etiska normer i ditt yrkesutövande? (dvs. t ex. opartiskhet, strävan 
mot hög kvalitet, respekt av användarna, ...) 

 
 
Professionsutveckling: 

- Hur är domstolsbibliotekariers löneutveckling i jämförelse med andra 
bibliotekariers? 

- Hur tycker du att bibliotekarier värdesätts i domstolsvärlden? 
- Upplever du konkurrens från den grupp du betjänar i och med att de lär sig utföra 

informationssökningarna själva och du i så fall blir onödig? 
- Vill du kalla dig bibliotekarie eller informationsspecialist? 
- Hur tror du att framtiden ser ut för domstolsbibliotekarier? 


