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Abstract: The purpose of this thesis is to get knowledge about how it is to 

work as a librarian at Gothenburg city library during a rebuilding 

process and during the time when they have worked in a temporary 

library so called niche library. Which part did they have in the 

renovation project and in the niche library? The aim is also to find 

out how the librarians have experienced their time in the niche 

library and if it has affected their profession and identity.  

 

The method that is used to answer questions of the study is semi-

structured interviews with four public librarians. Through 

comparing previous research in building and rebuilding process I 

have analyzed the four public librarian’s part in the renovating 

process and the temporary library. I have analyzed how the 

librarians have experienced it during the time in the temporary 

library and how it has affected their profession and identity. 

 

The four librarians have been divided in different groups during 

the improvement process to discuss requests how they want it to 

look like in the library. In the end of the rebuilding process the 

librarians were rearranged into new groups based on competence 

and interest. The librarian’s requests have not always been fulfilled 

because of different participants have had different opinions. 

Because of some of the librarian’s short employment period and 

their activity in the professional field they have not been affected 

so hard by the reorganization. The librarians have had the 

opportunity to develop their work at the temporary library. But the 

temporary library has affected some of the librarian’s profession in 

a negative way and they have not had the opportunity to use so 

many identities as before as at the central library.   
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1. Inledning  

Sedan jag påbörjade min utbildning till bibliotekarie på Högskolan i Borås i januari 2010 har 

jag med intresse följt utvecklingen kring ombyggnaden av Göteborgs stadsbibliotek i media. 

Göteborgsposten har då och då skrivit artiklar om den och en av de personer som ofta nämns i 

den processen är stadsbibliotekets bibliotekschef. Däremot har det inte stått så mycket om 

bibliotekariernas roll i ombyggnadsprocessen och det hade varit intressant att veta vilken roll 

som de har haft i den. 

Trine Schreiber och Hans Elbeshausen (2006) nämner i Bibliotekarerna En profession i et felt 

af viden, kommunikation og teknologi att bibliotekarieprofessionen har kallats 

välfärdsprofession eftersom den har en nära relation till den offentliga sektorns utveckling. 

Eftersom den offentliga sektorn har genomgått flera förändringar sedan 1960-talet har det lett 

till nya krav på biblioteken. Bibliotekarierna måste ändra sin karaktär vilket enligt Schreiber 

och Elbeshausen kan leda till tre typer av reaktioner från bibliotekarieprofessionens sida. I 

den första reaktionen kan bibliotekarierna kämpa för att ha ensamrätt på vissa bestämda 

arbetsuppgifter i samhället vilket kräver att staten eller samhället accepterar det. I den andra 

reaktionen kan bibliotekarierna ge upp sin professionella egenart och resonera kring att 

kunderna har krav på den typ av service som de på ena eller andra sättet måste betala för. I 

den tredje reaktionen kan de ta de aktuella moderniseringssträvandena i den offentliga sektorn 

på allvar och gå in i en dialog eller en förhandling mellan t.ex. bibliotekarien och användaren 

eller mellan folkbiblioteket och kommunen (s 15f). Bibliotekarierna på Göteborgs 

stadsbibliotek är med om en ombyggnadsprocess samtidigt som de har varit med i 

etableringen av ett tillfälligt s.k. nischbibliotek. Ett nischbibliotek är ett bibliotek som har 

profilerad verksamhet riktad till särskilda målgrupper (Angående skrivelse gällande 

resursförstärkning till stadsdelsbiblioteken under stadsbibliotekets stängning Dnr 0210/12). 

Bibliotekarierna måste reagera på olika sätt för att kunna förhandla gentemot politikers, 

chefers och användares krav. Det är intressant att se om bibliotekarierna har reagerat på något 

sätt utifrån den situation som de är i. Jag ser det som att dialogen är aktuell för 

bibliotekarierna på Göteborgs stadsbibliotek som just nu arbetar på ett nischbibliotek och som 

är involverade i en ombyggnadsprocess av stadsbiblioteket där de kommer i kontakt med 

olika tjänstemän. Bibliotekarierna är också i ständig kontakt med användarna som besöker de 

fyra nischbiblioteken. Det kan vara av intresse att se hur bibliotekarierna har haft möjlighet att 

använda dialogen i kontakt med politiker chefer och arkitekter som också är aktörer 

inblandade i ombyggnadsprocessen och etableringen av nischbiblioteken.  

 

1.1 Bakgrund 

Göteborgs stadsbibliotek vid Götaplatsen invigdes den 4 april 1967 av Astrid Lindgren. Den 

var den mest besökta kulturbyggnaden med 1,2 miljoner besökare och lika många utlån i 

december 2010. Eftersom Stadsbiblioteket användes så mycket blev byggnaden både trång 

och nedsliten. Därför beslutades om en till- och ombyggnad (Kulturinstitutionernas roll i 

turist- och evenemangsstaden Göteborg–förslag till uppgradering inför stadens 400-

årsjubileum 2021 Dnr 1281/10). Den 22 mars 2006 beslutar kulturnämnden om parallella 

uppdrag riktade till fyra arkitektkontor och de godkänner kostnaderna för det och för 

detaljplan (Tillbyggnad av Göteborgs stadsbibliotek förslag till tillvägagångssätt Dnr 

0745/04). Den 20 februari 2007 beslutas att förslaget från Erséus arkitekter AB WSP Sverige 

AB ska ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet och de ska tillsammans med 
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kulturförvaltningen och Higabgruppen arbeta vidare med till- och ombyggnaden av 

stadsbiblioteket (Bedömningsgruppens rekommendation till arkitektförslag vid till- och 

ombyggnad av stadsbiblioteket Dnr 0745/04).  

 

På sammanträdet i Kulturnämnden den 15 juni 2010 beslutas att stadsbiblioteket ska stängas i 

18 månader för om och tillbyggnad i en etapp. Men det måste finnas alternativ eftersom 

många besöker stadsbiblioteket. Ett mål är att öka och bredda kulturinstitutionerna. Genom att 

placera en del av biblioteksverksamheten i en kommersiell miljö som ligger centralt i staden 

under stängningsperioden kan nya användare nås som inte använder biblioteket idag. Det är 

en tanke som har funnits under flera år och det anses bättre att pröva den under en kortare tid 

än att flytta i all hast till en ersättningslokal. Det skulle kunna ge möjlighet till 

verksamhetsutveckling och marknadsföring som på sikt främjar det nya stadsbiblioteket. Det 

benämns som ett mini-bibliotek med nischat urval som skulle kunna vara ett stort 

uthämtningsställe för reserverat material. Urvalet måste anpassas efter affärernas 

målgruppsprofil. Inspirationen kommer från Mall- librariers i USA. (Byggetapper kopplat till 

tidplan och evakueringsmöjligheter för Göteborgs stadsbibliotek under om - och 

tillbyggnation Dnr 0745/04) Mall libraries är bibliotek som ligger i ett köpcentrum. Sarah 

Ann Long nämner i artikeln Mall libraries i Chicago Tribune från 1991 hur vanligt det då 

börjar bli med bibliotek i köpcentrum i USA men berättar att det har funnits ett i Portland i 

Oregon sedan 1981 (Long S, 1991, s 2). Här kan man ana tanken kring var de fyra 

nischbiblioteken ska ligga. Några ska placeras inom kulturinstitutionerna och ett ska placeras 

i en kommersiell miljö. I en handling från Kulturnämnden den 29 mars 2012 sägs att 

kulturförvaltningen öppnar så kallade nischbibliotek (Angående skrivelse gällande 

resursförstärkning till stadsdelsbiblioteken under stadsbibliotekets stängning Dnr 0210/12). 

Stadsbiblioteket stängde den 4 mars 2012 (Hansson 2012). Det nya stadsbiblioteket öppnar på 

Världsbokdagen den 23 april 2014 (Nyhlén 2012). 

 

1.2 Problemformulering 

När Göteborgs stadsbibliotek med sina fyra tillfälliga nischbibliotek fick pris som årets 

bibliotek 2013 av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation började jag fundera 

mer på vilken roll som bibliotekarierna har haft under ombyggnadsprocessen samt i 

nischbiblioteksverksamheten. Juryn motiverade priset med att stadsbiblioteket ”har använt 

stängningsperioden för kreativt nytänkande på ett konstruktivt användarvänligt sätt” Juryn 

tyckte att det var intressant att stadsbiblioteket utan egna lokaler hade samarbetat med andra 

aktörer och professioner och att delar av biblioteksverksamhet hade hamnat i nya miljöer och 

fått nya användare till sig. Personalen hade dessutom varit med om arbetsrotation och 

kompetensutveckling och det hade gett ökad kunskap internt om varandras arbete för att 

utvecklas vidare i arbetet (Jacobsson, 2013). Utifrån den artikeln får man känslan av att 

nischverksamheten har varit en kompetensutvecklande period för folkbibliotekarierna under 

ombyggnadsprocessen. Krister Johannesson nämner däremot i I främsta rummet Planerandet 

av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus hur bibliotekarier som är med 

i en ombyggnadsprocess samt i en omorganisations - och verksamhetsutveckling kan påverka 

bibliotekariers professionella makt och den kan vara mindre gynnsam för bibliotekariers 

professionsutveckling. (2009, s. 60) Här får man en helt annan syn på vad en 

ombyggnadsprocess kan orsaka på ett mer negativt sätt. Jag anser därför att det är av intresse 

att se vad bibliotekarierna har haft för roll i ombyggnadsprocessen samt i nischverksamheten 

och hur de upplever det att jobba på ett tillfälligt bibliotek och om det har påverkat deras 

yrkesroll och bibliotekarieidentitet. Det kommer jämföras utifrån tidigare forskning som har 
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skrivits om bibliotekariers roll i en ombyggnadsprocess samt utifrån tidigare litteratur om 

förändringar på folkbibliotek, bibliotekariers yrkesroll och bibliotekarieidentiteter.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll som fyra bibliotekarier har haft i 

ombyggnadsprocessen av Göteborgs stadsbibliotek samt i etablerandet av nischbiblioteken 

och hur de upplever att det är att jobba på ett tillfälligt bibliotek under tiden som de inte har 

jobbat på sina fasta arbetsplats. Jag ska utgå från följande frågeställningar: 

Hur och på vilket sätt har bibliotekarierna varit involverade i ombyggnadsprocessen av 

Göteborgs stadsbibliotek?    

Hur och på vilket sätt har bibliotekarierna varit involverade i arbetet kring etablerandet av 

nischbiblioteken? 

Hur upplever bibliotekarierna det att jobba på ett nischbibliotek och hur har det påverkat deras 

yrkesroll och deras bibliotekarieidentitet? 

 

1.4 Urval och avgränsningar 

Jag kommer utgå från ett bibliotekarieperspektiv där jag undersöker vilken roll som fyra 

bibliotekarier har haft i ombyggnadsprocessen och i nischverksamheten samt hur de upplever 

att det är att jobba på ett tillfälligt bibliotek. Studien kommer fokusera på fyra bibliotekarier 

som tidigare jobbade på stadsbiblioteket i Göteborg och som nu under stängningen av 

stadsbiblioteket har haft sin fasta tjänst på varsitt nischbibliotek. Några bibliotekarier från 

Göteborgs stadsbibliotek har under ombyggnadsprocessen jobbat på ett stadsdelsbibliotek 

men jag har valt att inte ha med dem i studien. 
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2. Litteratur och tidigare forskning  

I det här avsnittet presenterar jag den forskning och litteratur som jag funnit relevant för 

uppsatsen. Först går jag igenom litteratur kring en byggnadsprocess eller ombyggnadsprocess 

av bibliotek. Därefter går jag igenom litteratur som tar upp förändringar på ett folkbibliotek 

såsom vad som kan ske vid en omorganisation. Slutligen går jag in litteratur som har skrivits 

om bibliotekariers yrkesroll. 

 

2.1 Litteratur om ombyggnad 

Lina Eriksson (2005) beskriver i magisteruppsatsen Biblioteket – ett konstverk som brukas En 

studie av bibliotekspersonalens inflytande i planeringsarbetet inför byggandet av 

Almedalsbiblioteket hur samarbetet mellan arkitekter och bibliotekspersonal fungerade när 

man ritade och planerade Almedalsbiblioteket i Visby på Gotland (s. 18) Det hölls möten där 

personalen fick information om arkitekternas planer och fick se ritningar och där fick de 

komma med synpunkter. Ett hinder för bibliotekspersonalen var tidspressen då det skulle 

hinnas ha möten med arkitekter eftersom det var så kort tid mellan förslag och beslut. Det 

fanns forum där personalen kunde säga sin åsikt men de upplevde att de inte kunde påverka så 

mycket kring byggnadens utformning trots att representanterna försökte så gott de kunde få 

igenom sina förslag. Belysningen i biblioteket var en del som personalen inte fick igenom. 

Arkitekterna tyckte att det skulle räcka med bara taklampor medan bibliotekspersonalen 

önskade ha hyllbelysning. Något annat som diskuterades livligt var hur lånediskarna skulle 

vara placerade. Arkitekten ville att det skulle vara raka linjer i biblioteket och därför fick inte 

lånediskarna placeras snett så att några runda former syntes. Något som bibliotekspersonalen 

fick sin vilja igenom med hårt kämpande var att få enskilda arbetsrum och en sak som 

uppskattades var möjligheten att välja golv. Samarbetet mellan arkitekter och 

bibliotekspersonal fungerade både bra och mindre bra. Det var både ett tagande och givande 

och vid några tillfällen hände det att arbetsgruppen upplevde att arkitekterna ändrade på något 

som man varit nöjd med. En allmän syn bland personalen var att arkitekterna såg mer till det 

estetiska än det funktionella i biblioteksbyggnaden. (s. 42ff). Eriksson gör också en 

jämförelse av två andra magisteruppsatser för att hitta gemensamma faktorer som är viktiga 

vid samarbete mellan bibliotekspersonal och arkitekter. Hon kommer fram till ”att det är 

viktigt att ha gemensamma referensramar, gemensamma mål, att hålla tät kontakt och vara 

villig att kompromissa” (s. 55f)  

Susanne Wilhelmsson (2008) nämner i kandidatuppsatsen Ideologier i biblioteksbyggnaden: 

en fallstudie av Arlövs bibliotek vilket inflytande som bibliotekspersonalen hade i 

byggnadsprocessen av Arlövs bibliotek. Wilhelmson kommer fram till att 

bibliotekspersonalens inflytande är starkt knutet till ett lokalprogram som utarbetades 2002. 

Bibliotekspersonalen fick i ett tidigt stadium fylla i sina önskemål och krav på blanketter som 

utgjordes av lokalplanen. De utgick sedan från dessa när de hade samtal med arkitekter och 

inredningsarkitekter. Arkitekterna tog fram förslag som bibliotekspersonalen fick ha en åsikt 

om. Ibland accepterades förslagen medan det ibland fick ändras lite på det. Wilhelmsson 

tycker ändå att bibliotekspersonalen för det mesta har fått igenom sina krav. Kompetens och 

intresseområden har påverkat vilka arbetsgrupper som de varit i. Barnbibliotekarien har t.ex. 

fått påverka i hur barnavdelningen har utformats och så vidare. Någon bibliotekarie sa att de 

hade haft större inflytande än vanligt eftersom de hört från andra bibliotek där de sagt att 

arkitekten fått bestämma allt. Bibliotekspersonalen har sett det som viktigt att vara med och 
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bestämma eftersom det är de som ska använda biblioteket. Men bibliotekspersonalen nämner 

också att det blev en del hårda duster mellan bibliotekschef och inredningsarkitekt och 

arkitekt. Det ansågs som mycket viktigt att lokalen skulle vara flexibel för att kunna använda 

den på olika sätt för både studierum, klassrum och konsthall (Wilhelmsson, s29f).  

Krister Johannesson (2006) kommer fram till hur viktig biblioteksbyggnaden är för 

bibliotekarier i avhandlingen I främsta rummet Planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad 

med studenters arbete i fokus. Biblioteksbyggnaden används som ett stöd för att ge individuell 

och gemensam kunskapsutveckling vilket är ett samhällsansvar i kombination med den 

pågående verksamheten. Bibliotekarier är dessutom rotade i den organisation som biblioteket 

byggs för och byggnaden är därför viktig för deras yrkesidentitet. Enligt Johannesson låter 

inte bibliotekarier marknadstänkandet påverka verksamheten på biblioteket och hur 

byggnaden kommer se ut. Bibliotekarier har möjligheter att argumentera utifrån 

biblioteksbyggnadens funktion men deras kunskap anses inte ha lika hög status som mer 

”klassiska” professioner noterar Johannesson. I en byggnadsplaneringsprocess kan 

bibliotekarier ha olika uppgifter som rådgivande funktioner samtidigt som andra svarar för 

ledning, samordning och utvärdering. Om organisation och bibliotekarier står enade kan 

bibliotekariernas åsikt om hur biblioteket ska designas få större uttryck i designlösningarna än 

vad arkitekterna tänkt sig (2006 s. 58-67, 210). 

Johannessen nämner att när deltagarna i en byggnadsprocess har ett gemensamt språk kan de 

arbeta efter en helhetsvision. Deltagande och kommunikation leder till att de som är med i ett 

projekt blir mer nöjda och det är viktigt med tidsåtgång och kontinuitet i deltagandet. För att 

få ett stort deltagande är det bra om designlösningar förankras tidigare och bredare hos dem 

som det gäller. Saker som organisation, tid och finansiering är tydliga hinder i processen och 

för dess resultat. (2006, s. 27, 210). 

 

2.2 Litteratur om förändringar på folkbibliotek 

Ragnar Audunson (1999) gör i artikeln Between professional Field norms and Enviromental 

change Impetuses: A comparative study of change processes in public Libraries i tidskriften 

Library and Information Science ett institutionellt försök i att öka förståelsen för 

förändringsprocesser på folkbibliotek genom att fokusera på roller av regler, standarder och 

normer som aktörer i ett fält tar för givet. Institutionalism framhåller hur viktigt det är med 

existerande strukturer, roller och normer som man får genom medlemskap i institutioner och 

som man tar för givet när man arbetar inom sitt yrkesområde (Audunsson, 1999, s. 524ff). 

Audunson får intrycket av att organisatoriska förändringar skapar en högre grad av konflikter 

när ledningen väljer att lyssna mer på konsulter och andra yrkesgrupper och glömmer de 

värden som är viktiga för bibliotekarier. Det har en institutionell grund såsom i personliga 

befattningar av status och position. Bibliotekarier har en tendens att enas för att bekämpa 

externa hot. Om en reform uppfattas som att den kommer utifrån fältet och anses vara i strid 

med den institutionaliserade värdegrunden är möjligheten att den kommer uppfattas som 

oförenlig och då ökar avvisandet. Då kan man förvänta sig en hög nivå av konflikt. Om 

förändringen däremot har en professionell legitimitet och upplevs som förenlig med 

värdegrunden där initiativtagarna upplevs som inom det egna fältet är chanserna att få 

ändringen accepterad och då blir implementeringen oproblematisk. Det uppstår även 

situationer där en reform med en låg grad av jämförbarhet är initierad internt eller där 

förenliga reformer är initierade externt betraktas vara av mellanliggande natur, eftersom 



6 
 

förändringar allmänt upplevs som obehagliga av några. Sådana situationer förväntas ge 

motstånd och konflikter men inte så hög grad av spänning (Audunson, 1999, s. 528-547). 

Professionell aktivitet, arbetsplats och tjänstgöring påverkar attityden till förändringar. De 

yngre med kortare anställning är mer positiva till förändringar. De som är mer aktiva i det 

professionella fältet har inget emot att avlägsna sig från professionella normer än deras mer 

passiva kollegor. Nivå av professionell aktivitet handlar om engagemang i ytterligare 

utbildning, medlemskap och aktivitet i nationella biblioteksföreningar och läsande av 

yrkesrelaterade tidningar. Arbetsplatsen ses också som en dold faktor i det professionella 

fältet. Ju längre tid som en person har anställning desto starkare knyts han eller hon till 

traditionella former av passande verksamhet och tillvägagångssätt. Anställning är dessutom 

mer ett uttryck för utsättande av lokala normer än fältnormer. Enligt Audunson kan det 

centrala stadsbiblioteket förväntas ha en starkare professionell miljö eftersom fler 

professionella arbetar här och har större grad av specialisering. En bibliotekarie på ett stort 

centralt bibliotek tillbringar möjligtvis långa perioder utan att bli utsatt för professionella 

normer som kommer utanför biblioteksprofessionen (1999, s. 529). 

 

Krister Johannessen menar att yrkesgrupper som är beroende av den offentliga sektorn för att 

utöva sitt yrke kan utsättas för press på effektivitet och besparingar. Bibliotekarier är ofta 

bundna till organisationer, byggnader och teknisk utrustning för att utöva sitt yrke och om det 

sker förändringar inom dessa aspekter påverkar det professionens makt. Organisations- och 

verksamhetsförändringar som kommer utifrån och uppifrån kan vara mindre gynnsamma för 

professionsutvecklingen. Det kan då lätt orsaka protester och bibliotekarierna kan känna sig 

utsatta. Om förändringar är påtvingade kan det missgynna professionsutvecklingen om 

innehållet i professionen är otydligt och monopolet inte är starkt. Enligt Johannessen är 

bibliotekarier särskilt utsatta eftersom deras yrkesutbildning inte kräver någon legitimation. 

Bibliotekarier som för det mesta är anställda i större organisationer kan ha en något begränsad 

arbetssituation samtidigt som många upplever en trygghet av det vilket ger en möjlig styrka. 

Johannessen kommer fram till att det kanske gäller att hitta en kärna i professionen som inte 

har med organisationen och byggnaden att göra utan att handla som en fristående 

professionell (2009, s. 60-66). 

Enligt Jakobsson behöver inte en omorganisation påverka bibliotekarier negativt utan i stället 

kan det leda till arbetsrotation och kompetensutveckling som hon framhåller i artikeln Årets 

bibliotek 2013: Göteborgs stadsbibliotek – nischbibliotek för ökad tillgänglighet. Hon betonar 

hur Göteborgs stadsbibliotek fått pris för sina nischbibliotek som årets bibliotek 2013 av DIK. 

Anledningen till priset var att juryn tyckte att stadsbiblioteket använt nischverksamheten till 

att tänka på ett nytt sätt och på ett användarvänligt sätt utan egna lokaler i nya miljöer. 

Bibliotekarierna hade samarbetat med andra aktörer och yrkesgrupper. På det sättet hade 

biblioteket fått nya användare till sig. (Jacobsson, 2013) 

 

2.3 Bibliotekariers yrkesroll 

Enligt Annette Carlsson och Sofia Nordell (2004) i Bibliotekarie på 2000-talet: en studie av 

bibliotekariens förändrade yrkesroll och professionalism är kunskapsorganisation det 

ämnesområde under 2000-talet som bäst beskriver en bibliotekaries särskilda 

yrkeskompetens. Kunskapsorganisation handlar om kunskaper i att söka, finna, strukturera 

organisera och förmedla information och kunskap. Men det är fortfarande osäkert vilken 
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kompetens som ingår i yrket och vad en bibliotekarie är och gör. Det som är speciellt med 

bibliotekariens utbildning och arbete är att de är generalister och författarna kommer fram till 

att det är det positiva med bibliotekariers yrkesroll. De tycker att det bara är synd om man 

skulle försöka specialisera yrket och yrkesrollen eftersom bibliotekarieyrket roll skulle ändras 

och leda till flera yrkestitlar. (s. 71) 

Marie Eslon och Maria Ljungdahl (2006) kommer fram till i magisteruppsatsen Vad gör de 

egentligen?:en undersökning av bibliotekariers arbetsuppgifter att bibliotekarier har många 

olika arbetsuppgifter. Samtidigt uppgår halva tiden av arbetsuppgifter utan kontakt med 

människor vilket visar hur osynliga bibliotekariernas arbetsuppgifter är (s, 75). 

Ibland talas om bibliotekarier som relationsprofessioner eftersom de har relationer till andra 

människor som en stor del av sitt arbete. Samtidigt ska de komma överens med användare och 

politiker hur t.ex. informations och kulturförmedling ska klargöras. Därför är dialogen viktig 

för relationsprofessionen. Den ska användas av professionen i samtal med organisationen och 

den ska användas i samtal om en produkt eller tjänst och i samtal med användaren (Schreiber 

och Elbeshausen s. 31f ). 
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3. Teori  

Teorin kommer utgå från Anders Øroms sju bibliotekarieidentiteter som beskrivs i artikeln 

Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering i tidskriften 

Biblioteksarbejde från 1993 om hur samhälliga utvecklingstendenser har haft avgörande 

inflytande på bibliotekariers yrkesidentitet och deras uppfattning om jobbet. Ørom kommer 

fram till sju olika identiteter som bibliotekarier präglas av och som växt fram från 1960-talet 

till 1990-talet (s.37-43). Jag kommer använda mig av teorin för att se om respondenternas 

yrkesidentiteter har förändrats under tiden som de har jobbat på nischbiblioteket.    

Den första identiteten är kulturförmedlaridentiteten som är en identitet som går långt tillbaka i 

bibliotekshistorien. Den refererar till kulturinstitutionen och den litterära institutionen och 

riktar sig mot den allmänt kultiverande läsningen. De värden som är centrala till den här 

identiteten är förmåga att värdera litteratur och andra kulturella uttryck på ett kvalificerat sätt 

samt förmåga att kommunicera och förmedla kultur (Ørom, 1993, s.38). 

Den andra identiteten är ämnesspecialistidentiteten som refererar till vetenskaper och 

fackområden med mer specialiserad kunskap. Det är därför viktigt att ha facklig kunskap som 

grund för kvalificerad kunskapsförmedling. Både den första och den andra identiteten utgår 

från en form av folkupplysningstradition (Ørom, 1993, s.38). 

Den tredje identiteten är dokumentalistidentiteten som orienterar sig mot systematiska 

färdigheter och att behärska metoder och regler som används vid registrerings- och 

referensarbetet. Den identiteten är mer knuten till klassifikation, katalogisering, referensarbete 

och bibliografi (Ørom 1999, s. 38f). 

Den fjärde identiteten är socialarbetaridentiteten som handlar om att uppfylla sociala och 

kulturella behov där man intresserar sig speciellt för kvinnor, barn och arbetarklass. Idealet är 

att arbeta uppsökande. Det är viktigt med en socialt målrättad förmedling och uppbyggnad av 

samlingar som kan uppfylla specifika behov (Ørom 1999, s. 39). 

Den femte identiteten är informationsorganisatörsidentiteten som handlar om att kunna 

organisera information, analysera verksamhet och institutionsspecifika informationsbehov, 

organisera informationsförmedling. Det handlar om en förändring från innehållsorientering 

till teknologisk orientering. (Ørom 1999, s. 39) 

Den sjätte identiteten är informationsförmedlaridentiteten som handlar om att 

förmedlingsproblem ses som problem som kan lösas med hjälp av teknologi. Snabb och 

effektiv fysisk-teknisk tillgänglighet av information är viktig. (Ørom, s. 39) 

Ørom nämner en sjunde identitet som han inte namnger. Schreiber och Elbeshausen namnger 

den och kallar den för den upplevelseförmedlande identiteten. Den innebär att biblioteket inte 

har några innehållsmässiga normer utan att det konkurrerar med andra medietjänster om 

publikens uppmärksamhet (2006, s. 39). 
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4. Metod 

Här redogör jag mina tankar för metodval, tillvägagångssätt vid insamling av empiri och 

analysmetod. 

 

4.1 Metodval 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjumetod eftersom jag finner den passande för 

att uppnå mitt syfte med studien. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann i Den 

Kvalitativa Forskningsintervjun är en kvalitativ intervju passande för att förstå en persons 

livsvärld och relationen till den. På så sätt får man en inblick i beskrivningar av specifika 

situationer och handlingssekvenser. Mångtydiga yttranden och motsägelserna i den värld 

människan lever i framträder och genom det mellanmänskliga samspelet i intervjun får båda 

parterna fram kunskap och en inblick i den intervjuades livssituation. En nackdel med den 

kvalitativa intervjun är att det lätt blir en asymmetrisk maktrelation eftersom intervjuaren har 

den vetenskapliga kompetensen. Det är han eller hon som inleder, fastställer 

intervjusituationen, bestämmer intervjuämnet, frågar, beslutar om vilka frågor som ska följas 

upp och avslutar samtalet (Kvale, Brinkmann 2009, s. 43-49). Jag vill genom intervjuerna få 

fram hur varje bibliotekarie som kommer från samma organisation har uppfattat sin roll i 

ombyggnadsprocessen och i nischverksamheten samt hur de upplever tiden på ett 

nischbibliotek. Det anser jag kommer fram genom att använda semistrukturerad metod. Enligt 

Barbara Wildemuth innebär semistrukturerad intervju att en intervjuguide med förbestämda 

frågor används och intervjuaren har möjligheten att ändra om ordningen på frågorna och 

anpassa dem medan intervjun pågår. Det ger intervjuare mindre rigiditet och mer spelrum 

under intervjusituationen (Wildemuth, 2009, s. 333). Jag valde just semistrukturerad intervju 

av den anledningen att jag ville ha en intervjuguide med möjlighet att kunna ändra ordningen 

på frågorna och för att kunna ställa andra frågor under intervjuns gång.  

 

4.2 Insamlingsmetod 

Jag har utfört semistrukturerade intervjuer med fyra bibliotekarier och alla intervjuer har 

spelats in.  Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) som har utformats efter 

tidsaspekter såsom innan stadsbiblioteket stängdes, när stadsbiblioteket stängde, under tiden 

på nischbiblioteket, men även inför flytten tillbaka till stadsbiblioteket. De teman som 

dominerar i intervjuguiden är påverkan, inflytande, information och yrkesroll vilka har tagits 

fram efter studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna transkriberades efter att de 

genomförts. Två av informanterna ville titta igenom transkriberingen för att kontrollera att 

inga faktafel hade sagts medan de två övriga sa att det inte behövdes. 
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4.3 Urval 

Under höstterminen 2013 har jag haft sporadisk kontakt med en chef som ansvarar för ett av 

nischbiblioteken. När jag senare kontaktade henne igen om att jag ville komma i kontakt med 

och intervjua en bibliotekarie från varje nischbibliotek vidarebefordrade hon mitt mejl till de 

andra cheferna på de övriga nischbiblioteken. Cheferna i sin tur vidarebefordrade det till sina 

kollegor. I mejlet förklarade jag vad syftet med intervjun var och att jag önskade intervjua en 

bibliotekarie från varje nischbibliotek. De tre första respondenterna tog sedan kontakt med 

mig via mejl och vi bestämde tid och plats för intervjun. Den fjärde informanten fick jag 

telefonnummer till efter en intervju med den tredje respondenten och vi kom överens om plats 

och tid. Alla intervjuer har skett i anslutning till respondenternas arbetsplats. Två intervjuer 

genomfördes i ett personalrum, en intervju genomfördes på respondentens arbetsplats och en 

sista intervju genomfördes på ett café som låg precis utanför bibliotekets ingång. Enligt Alan 

Bryman (2009) i Samhällsvetenskapliga metoder är de etiska principerna viktiga vid en 

intervju. Det är viktigt att informera om undersökningens syfte, att det är frivilligt och att man 

kan hoppa av när man vill. Uppgifter från personer i undersökningen ska behandlas med så 

stor konfidentialitet som möjligt och ska bara användas för forskningsändamålet. Det är trots 

det problematiskt med kvalitativa intervjuer för även om fingerade namn används är det inte 

omöjligt att identifiera en plats eller personer (s 131ff). Innan jag träffade respondenterna 

mejlade jag och informerade dem om syftet med intervjun och att intervjun var valfri och att 

de kunde hoppa av när de önskade. Efter att intervjun gjorts frågade jag om respondenternas 

önskemål med anonymitet. Några av respondenterna ville vara anonyma och de hade som 

önskemål att de fyra nischbibliotekens namn även skulle vara fingerade.  

4.4 Analysmetod 

 När jag har analyserat intervjuerna har jag använt mig av en hermeneutisk tolkning.   

Hermeneutiken är en del av den kvalitativa vetenskapsteorin. Intentionen med hermeneutiken 

är att få en gångbar och gemensam förståelse av betydelsen i en text. Det fokuseras på 

utmärkande uppfattningar och frågor som ställs till en text.( Kvale, Brinkmann 2009, s. 66f). 

Det passar väl ihop med mitt val av metod eftersom jag vill utifrån analysen av det empiriska 

materialet få fram textens mening utifrån det perspektiv som mina informanter har haft det. 

Jag vill analysera intervjuerna som texter och uppmärksamma det sammanhängande 

perspektivet som förmedlas genom den historiska och den sociala miljö i vilket mitt empiriska 

material har framställts (Bryman 2011, s. 507).  

Analysen utförs genom närläsning av det empiriska materialet där teman identifieras utifrån 

frågeställningarna och materialet kodas i enlighet med dem. 

I diskussions- och slutsatsdelen konstaterar jag intervjuresultatens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 118). Validitet handlar om ”huruvida man 

observerar identifierar eller mäter det man säger sig mäta”. Reliabilitet handlar om i vilken 

utsträckning en undersökning kan upprepas. Generaliserbarhet handlar om resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. (Bryman 2011, s. 352).  
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5. Resultat 

Nedan kommer resultat utifrån informanternas svar. Jag kommer inte nämna 

nischbibliotekens specifika namn utan de kommer bara benämnas som nischbibliotek.  

5.1 Presentation av respondenterna 

Här presenterar jag respondenterna och de enheter som de tillhörde innan de flyttade från 

stadsbiblioteket.  

Respondent 1 har jobbat inom fyra olika yrken tidigare men hen säger att folkbibliotek alltid 

har varit hens målsättning i arbetslivet. Hen har jobbat som bibliotekarie sedan 2006 och har 

jobbat hela tiden sedan dess på stadsbiblioteket. Innan stadsbiblioteket stängdes jobbade hen 

som projektledare för att utveckla bokbussverksamheten som tillhörde enheten skönlitteratur 

och konst. Hen är medlem i Svensk Biblioteksförening och i DIK. Hen brinner för 

biblioteksverksamhetsutveckling och har vidareutbildat sig i olika kurser. 

Respondent 2 har läst många humanistiska ämnen och hen har jobbat på stadsbiblioteket 

sedan 1970-talet. Hen har också jobbat som bibliotekarie på Chalmers och på ett 

arkitekturbibliotek. På stadsbiblioteket i Göteborg jobbade hen på avdelningen för konst och 

musik och för programverksamheten. Hen är engagerad i utvecklingsfrågor inom bibliotek. 

Hen läser tidningen Fackpress och har även skrivit några artiklar i den. 

Respondent 3 är ungdomsbibliotekarie och har jobbat tidigare i bokhandel och som 

biblioteksassistent innan hen blev klar med sin bibliotekarieexamen 2006. Hen jobbade först 

på ett stadsdelsbibliotek i Göteborg och började sedan jobba på stadsbiblioteket i Göteborg 

2009.  Hen är medlem i Svensk Biblioteksförening och i DIK.  Hen har vidareutbildat sig i 

olika kurser. 

Respondent 3 har en fil kand. sedan tidigare i konstvetenskap och har läst lite andra ämnen 

inom humaniora. Hens bibliotekarieexamen är från 2000 men hen har bara jobbat i tre år som 

bibliotekarie på stadsbiblioteket i Göteborg. Då jobbade hen på enheten vuxen skönlitteratur 

med de övriga språken. Hen har också vidareutbildat sig i olika kurser.  

 

5.1.2 Sammanfattning och analys 

 

Utifrån presentationen av vilka enheter och vad respondenterna jobbade med innan 

ombyggnaden har jag kommit fram till vilka identiteter som respondenterna hade då de 

jobbade på stadsbiblioteket innan ombyggnaden. En av de identiteter som jag finner att alla 

fyra informanter hade och fortfarande har är informationsförmedlaridentiteten och 

kulturförmedlaridentiteten som är högst aktuella identiteter då de alla söker information med 

hjälp av teknologi och de informerar och förmedlar kultur. (Ørom, 1993, s. 38f) 

Respondent 1 hade en informationsförmedlaridentitet och kulturförmedlaridentitet eftersom 

hen jobbade inom avdelningen skönhet och konst samt att hen jobbade på bokbuss (Ørom, 

1993, s. 38f). Respondent 2 hade en informationsförmedlaridentitet, kulturförmedlaridentitet 

eftersom hen jobbade inom enheten konst och musik. Hen hade även en 

upplevelseförmedlande identitet eftersom hen jobbade med programverksamhet. Hen har 
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dessutom en ämnesspecialistidentitet eftersom hen tycker det är viktigt med ämneskunskaper. 

(Ørom, 1993, s.38) Men hen ser med motstånd på den informationsförmedlaridentitet som 

hen tycker att bibliotekarieyrket börjar närma sig. Respondent 3 hade en 

kulturförmedlaridentitet, informationsförmedlaridentitet samt en upplevelseförmedlande 

identitet eftersom hen var ungdomsbibliotekarie. (Ørom, 1993 s 39f). Respondent 4 hade en 

informationsförmedlaridentitet och en kulturförmedlaridentitet då hen jobbade inom vuxen 

skönlitteratur med de övriga språken (Ørom, 1993 s 38f). 

 

5.2 Hur och på vilket sätt har bibliotekarierna blivit involverade i 
ombyggnadsprocessen 

 

5.2 1 Innan stadsbiblioteket stängdes 
Vad gäller respondenternas involvering i ombyggnadsprocessen innan stadsbiblioteket 

stängdes så varierar det hur länge och hur mycket de har varit delaktiga i den. Det beror till 

stor del hur länge de har varit anställda på stadsbiblioteket. Respondent 2 är den som av 

respondenterna har varit med längst i ombyggnadsprocessen och hen utrycker det också med 

att hen har suttit med i den processen. Hen berättar att hen satt med i en grupp där de valde 

arkitekter för tillbyggnaden och hen minns att det var fyra förslag. De satt och diskuterade i 

gruppen men de var inte med i beslutande nivå.  

Därefter var respondent 2 med i en tillbyggnadsgrupp och hen var samordnare i den. I den 

gruppen kom sedan Respondent 1 och Respondent 3 med i. Det var i samband med att de 

började sin anställning på stadsbiblioteket. Det innebar att de följde med i ritningarna av det 

nya stadsbiblioteket och skrev ihop olika dokument där de kom med förslag till arkitekterna 

som sedan lästes igenom vi arkitekternas möte. Respondent 2 minns att hen var med i den 

sista omgången då bibliotekarierna presenterade sitt yrkesmässiga förslag för arkitekterna och 

det var kring år 2009 och år 2010. Respondent 4 är den av informanterna som har jobbat 

kortast tid på stadsbiblioteket och hen var inte med i någon tillbyggnadsgrupp utan hen var i 

stället med i en grupp som specialiserade sig på diskarna. De var på några studiebesök och 

diskuterade hur diskarna skulle vara utformade och placerade i stadsbiblioteket. 

Informanterna berättar att de har fått information om till och ombyggnadsprocessen från flera 

håll. Respondent 2 förklarar det med att: 

Hela grejen är så otroligt stor så det finns inga generella svar. Vi fick från chef till chef, från 

arkitekterna i grupperna, Vi var med i grupper där vi utvecklade arbetet. Och man gick vidare från 

vad vi tyckte eller vad som kommit fram så det har skett på många olika vägar. (Respondent 2) 

En av respondenterna minns att hen fick information om ombyggnadsprocessen i samband 

med att hen anställdes av sin närmaste chef. Respondenterna nämner att deras bibliotekschef 

har hållit i mycket av informationen och de har också fått information från stads-

byggnadskontoret och från arkitekterna. Respondent 4 minns att de hade gemensamma 

morgonträffar med information och diskussion för alla anställda från bl.a. ledningsgruppen.   
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5.2.2 Vad bibliotekarierna har fått bestämma  
Vad gäller bibliotekariernas möjlighet att påverka i början av ombyggnadsprocessen skiljer 

det sig lite åt bland respondenterna. Tre av respondenterna berättar om några av de förslag 

som de har fått påverka. I ett arbetslag önskade de byta plats på två enheter på våningsplanet 

vilket de fick igenom, de fick också igenom att ungaavdelningen ska få en större del än 

tidigare, att tidskrifterna kommer bli mer lättillgängliga på första planet. De har kunnat 

bestämma hur många dataplatser som ska finnas och var musiken ska stå. Det kommer vara 

en scen i biblioteket som syns i huset och som man inte behöver gå igenom en dörr för att nå. 

De har fått påverka i att det ska finnas en utställningsyta, låga hyllor som gör det 

lättliggängligt, hur diskarna skulle se ut och vilket innehåll det skulle vara i dem.  

Några av respondenterna håller samtidigt med om att de förslag som bibliotekarierna har haft 

ibland inte har godkänts. Respondent 3 säger att det kändes då som att hen kunde påverka 

men i efterhand tycker hen att hen har fått påverka på hälften av det som hen föreslog. Två av 

respondenterna kommenterar hur de inte har kunnat bestämma så mycket om möblemanget på 

biblioteket och tror att det kommer vara för lite sittplatser och för lite bord inne i ett rum. 

Ljudet i lokalen är också en del som de oroar sig för. 

Vi oroar för hur det ska gå med ljudet. Vi ska ha en jättestor spelavdelning och där kommer det bli 

ganska livligt som det är nu. Och när man har en miljö där det är jättehögt i tak så undrar man vart 

ljudet kommer försvinna och det har vi påtalat. De har ju tänkt mer på inredningen (Respondent 3) 

 

5.2.3  Bibliotekariernas delaktighet inför flytten tillbaka till stadsbiblioteket 
Under tiden som respondenterna har jobbat på nischbibliotek har det i stället pratats om hur 

verksamheterna kommer se ut på det nya stadsbiblioteket. Respondent 2 nämner att hen har 

fått vara med i hur median ska vara placerad på det nya stadsbiblioteket och hen beskriver hur 

biblioteket ska bestå av öar. Det innebär att media organiseras i mindre enheter som kan 

kallas för en ö. En ö kan bestå av media som är besläktade med varandra såsom böcker om 

hästar och böcker om ridsport. Kring dessa gemensamma teman ska hyllor och en sittgrupp 

bilda en plats för att betona biblioteket som mötesplats. Respondent 2 berättar att hen har varit 

med i en grupp där de har haft inflytande i skapandet av två nya konstverk som ska finnas på 

det nya biblioteket. Respondent 1är engagerad i sitt projekt som handlar om att utveckla den 

mångspråkiga median till en helgjuten verksamhet. Hen är dessutom med i den gruppen som 

ansvarar för skyltningen vilket hen tycker är roligt men mycket svårt eftersom det är svårt att 

veta hur det ska göras tydligt för att människor ska förstå och hitta i biblioteket. Respondent 3 

berättar att hen är väldigt delaktig i ungaavdelningen och hur den verksamheten ska se ut. 

Respondent 4 berättar att hen har varit mycket involverad i barnavdelningen som kommer 

vara så mycket större än vad den var förut.  Hen berättar att de under hösten 2012 hade ett 

antal möten med designarkitekten där de fick sitta med hen och titta på ritningar och komma 

med synpunkter. 

Det var bra. Hen var liksom inte låst i några fixa idéer eller någon prestige utan till varje möte 

utfördes det ändringar. Och det är klart att vi har önskningar och idéer som inte kommer till att bli 

förverkligade men vi hade möjlighet att påverka och känner att inte bara någonting som har 

beslutats utan att vi har kunnat vara med och säga vårt.  
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Hen håller med om att det är mycket som hen hade velat se men som inte kommit upp. Vissa 

idéer har inte förverkligats på grund av kostnader eller att inredningsarkitekter och arkitekter 

och HIGAB och övriga som påverkar slutresultatet har en annan uppfattning hur det ska se ut. 

Hen säger att det bara är en liten del som de anställda har kunnat påverka.   

Informationen om ombyggnadsprocessen har de fått som tidigare från arbetsplatsträffar och 

från chefer och ledningsgrupp. De har varit och tittat i det nya stadsbiblioteket. Det kommer 

flera mejl tätare nu inför flytten tillbaka till det nya stadsbiblioteket. De har dessutom haft en 

heldag och en halvdag med information kring återflytten.  

 

5.2.4 Sammanfattning och analys 
En av respondenterna har varit med hela tiden i ombyggnadsprocessen och hen involverades i 

den i samband med valet av vilken arkitektfirma som skulle väljas inför ombyggnaden. Hen 

ingick i en grupp där de diskuterade förslagen men hen säger att hen inte var med och 

bestämde på beslutande nivå. Det måste ha varit under våren och hösten 2006 eftersom i mars 

2006 beslutar kulturnämnden om parallella uppdrag riktade till fyra arkitektkontor 

(Tillbyggnad av Göteborgs stadsbibliotek förslag till tillvägagångssätt Dnr 0745/04). Ett år 

senare i februari 2007 beslutar nämligen Kulturnämnden vilken arkitektfirma som ska 

detaljplanera till- och ombyggnaden av stadsbiblioteket (Bedömningsgruppens 

rekommendation till arkitektförslag vid till- och ombyggnad av stadsbiblioteket Dnr 0745/04). 

Senare blev hen samordnare i en tillbyggnadsgrupp där två av respondenterna var med i. I 

tillbyggnadsgruppen kommunicerade respondenterna med arkitekterna och kom med förslag i 

ritningarna. En av respondenterna var i stället med i en grupp där man fokuserade på vilka 

diskar som skulle finnas i det nya biblioteket och var de skulle stå i den nya byggnaden. 

Enligt Johannesson är det vanligt att bibliotekarier har sådana uppgifter i en 

byggnadsplaneringsprocess (Johannesson 2006 s. 60). Respondenterna i min undersökning 

berättar inte om någon tidspress kring möten med arkitekter såsom Lina Eriksson berättar om 

kring byggnadsprocessen av Almedalsbiblioteket (Eriksson 2005, s. 52). Det verkar ha gått 

tidsmässigt bra tillväga.  

 Informationen om ombyggnaden av stadsbiblioteket har respondenterna fått från olika håll. 

Det har varit från bibliotekschefen, deras närmaste chefer och från arkitekter. Innan flytten var 

det dessutom gemensamma morgonmöten. Man kan säga att till- och ombyggnadsprocessen 

var en politisk reform samtidigt som Göteborgs stadsbiblioteks bibliotekschef var involverad i 

den vilket innebar att den var både initierad internt och externt. (Audunsson 1999, s. 529). 

Informationen om ombyggnadsprocessen har dessutom kommit internt till respondenterna 

vilket gör att den känns mer nära inpå.  

Det som respondenterna har fått vara med och påverka är hur det ska se ut inne i det nya 

biblioteket. De viktigaste delarna har varit att de har fått byta plats på två avdelningar, de har 

fått en större barn och ungaavdelning, en scen, en utställningsyta. De har fått påverka i mindre 

delar såsom var musiken ska vara, hur många dataplatser som ska finnas, val av låga hyllor, 

hur diskarna ska de ut och innehållet i dem. Respondenterna håller med om att de inte har 

kunnat påverka i allt och de nämner att de inte har kunnat bestämma så mycket i hur många 

bord och stolar som ska finnas på plats i biblioteket. De är också oroliga hur det ska gå med 

ljudet från den stora spelavdelningen. Här betonar respondenterna i min undersökning ett 

motstånd till att arkitekterna ibland har sett mer till det estetiska än det funktionella i 

ombyggnadsprocessen (Eriksson 2005 s. 45). Ibland har förslagen ändrats vilket också kan 

ske i byggnads- eller ombyggnadsprocess. (Wilhelmsson 2008, s. 29)   
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Inför flytten tillbaka till biblioteket har respondenterna varit involverade i olika grupper 

specialiserade på olika områden. Två av respondenterna har varit involverade i hur det ska se 

ut inne i det nya biblioteket, hur det ska vara skyltat och hur biblioteket ska vara organiserat i 

som öar utifrån median och i två konstverk som ska finnas i biblioteket. Tre av 

respondenterna har varit involverade i hur det ska se ut på de avdelningar som de kommer 

jobba på efter flytten tillbaka på det nya biblioteket. Grupperna som respondenterna varit 

involverade i har bildats efter vilken kompetens och intresse som respondenterna har 

(Wilhelmsson 2008 s. 29). En av respondenterna som varit med i uppbyggandet av sin 

avdelning berättar att de har kommit i kontakt med designarkitekten och fått se på ritningar 

och de har fått säga sina åsikter men att de inte alltid fått vad de velat på grund av kostnader 

och att arkitekter och andra berörda i ombyggnadsprocessen har tyckt något annat. Utifrån det 

kan man tänka sig att det inte bara har varit arkitekter som har bestämt över huvudet på 

bibliotekarierna utan det har varit andra aktörer i ombyggnadsprocessen som har varit 

delaktiga i den och som har bestämt. Informationen om flytten tillbaka har getts på 

arbetsplatsträffar, av chefer och ledningsgrupp.  

 

5.3 Hur och på vilket sätt har bibliotekarierna varit involverade i arbetet 
kring etablerandet av nischbiblioteken? 

Två av respondenterna säger att de fick veta om nischbiblioteken i god tid innan men det var 

inte så detaljerat. Tanken med nischbibliotek var en successiv utveckling och när det inte gick 

att hitta en lokal där alla kunde rymmas så började tanken med små bibliotek. De två andra 

respondenterna minns att de fick information om det på hösten 2011. Respondent 4 kommer 

ihåg att det var i samband med att de fick fylla i ett formulär om var de önskade jobba. Vad 

gäller inflytandet innan nischbibliotekens verksamhet etablerades så tycker informanterna 

olika. En av respondenterna tycker att de hade möjlighet att påverka men tycker att det 

krävdes samarbete med kulturinstitutionerna för att få det att fungera. Respondent 2 säger att 

de fick ett visst inflytande hur det skulle se ut på sitt nischbibliotek.   

Vi ville att biblioteket skulle spegla platsen som vi var. Det var en tanke att den skulle vara urban 

med tanke på innehållet på litteraturen. (Respondent 2) 

Hen säger att de diskuterade hur det skulle se ut och var det skulle stå dvs. mer praktiskt och 

fysiskt. En av respondenterna tycker inte att hen fick påverka så mycket eftersom det 

nischbiblioteket inte hamnade i de lokaler som de tänkt från början. Redan fyra månader 

innan hade stadsbiblioteket kommunicerat till sina besökare att det skulle hålla till någon 

annanstans men eftersom det inte gick att flytta in i de lokalerna förrän i augusti så blev 

informantens chef tvungen att leta efter en annan lokal och de hamnade i stället inom en av 

kulturinstitutionerna vilket blev turbulent. Det innebar att bara en månad före öppnandet fick 

de veta var de skulle hålla till och allt måste ske mycket snabbt och det var svårt att hinna 

med. Det var tungt för de två nischbiblioteken som hamnade först inom kulturinstitutionerna 

eftersom de fick göra allt själva och de fick inte köpa in något för att alla pengar avsattes till 

de två övriga nischbiblioteken.  

Respondenterna berättar hur det var innan och när de olika nischbiblioteken öppnade. De 

arbetade med att få upp böcker och de jobbade intensivt på från morgon till kväll innan de 

öppnade. Två nischbibliotek öppnade samtidigt och hade olika programpunkter och 

arrangemang. När det sista nischbiblioteket öppnade blev det en intensiv period eftersom det 

var ett tomt rum från början. Respondent 4 och hens kollegor kunde inte påverka möbler som 
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skulle upphandlas men hen säger att de var ändå delaktiga i utformningen och hen var med i 

workshopdelen. När det nischbiblioteket öppnade var det ett stort kalas med barnkör och med 

tal av bibliotekschefen och den kulturinstitutionens chef. 

Vad gäller inflytandet i nischverksamheten så verkar alla respondenter vara med på att de har 

påverkat. Respondent 1 berättar dock att den gruppen som byggde upp det nischbiblioteket 

var mer ovan med mångspråkig media var inte känd som en helgjuten verksamhet på 

stadsbiblioteket vilket har lett till att det har skapat ett projekt som Respondent 1 nu är med i. 

Hen berättar också hur svårt det var i början att få folk att förstå att stadsbiblioteket höll till i 

en av kulturinstitutionerna och var det ligger. Respondent 2 tycker att de har fått påverka i 

verksamheten genom att de ofta har möten då de alla kan påverka och berättar att hen har haft 

inflytande i öppettiderna då de öppnar tidigare på sitt nischbibliotek. Respondent 3 berättar att 

hen har fått påverka i inköpandet av media och testa olika program dvs. innehållet men hen 

säger: 

Jag har inte kunnat påverka i vissa saker som jag hade velat påverka, såsom öppettider, 

lokalplaceringen, skyltsystem samarbete med … som jag velat på ett annat sätt.  (Respondent 3) 

Respondent 4 tycker att hen har fått påverka i verksamheten på sitt nischbibliotek genom att 

hen har stått för enklare pyssel och hantverk i rummet och hen tycker själv att det är kul med 

inredning och det har välkomnats. De har ansvarat för ramsverksamheten och hen tycker att 

hen och kollegorna har fått ganska fria händer i innehållet. Däremot tycker hen liksom 

Respondent 3 att de inte har kunnat påverka öppettiderna för de hade sett annorlunda ut då. 

Eftersom nischbiblioteket är så populärt kan det ibland bli väldigt hög ljudvolym och det har 

de försökt styra upp det på olika sätt men det har inte fått önskad effekt.  

 

5.3.1 Sammanfattning och analys 
 

När det inte gick att hitta en lokal där alla enheter fick plats kom tanken med nischbibliotek. 

På hösten 2011 verkar alla respondenter ha fått välja på vilket nischbibliotek som de ska 

jobba på även om det inte var bestämt vilken form av nischning som det skulle vara på alla 

biblioteken. I etablerandet av nischbiblioteken varierar det lite bland respondenterna vad de 

tycker att de fått påverka i. En av respondenterna tycker att de har fått påverka på hur det 

skulle se ut praktiskt och fysiskt mycket på sitt nischbibliotek. En av respondenterna blev 

väldigt besviken när deras nischbibliotek inte hamnade där det var tänkt från början. Det fick 

dessutom med ett annat nischbibliotek inga pengar i början när de etablerades vilket gjorde 

det tyngre för dem eftersom de fick gör mycket själv. Det sista nischbiblioteket hade 

möjlighet att vara med i etableringen genom att utforma det från grunden eftersom det var ett 

tomt rum från början. 

 Respondenterna tycker sig ha påverkat i verksamheten på nischbiblioteken. Precis som i 

medverkandet i ombyggnadsprocessen har respondenterna varit involverade i 

nischverksamheten utifrån sitt intresse och sin kompetens (Wilhelmsson 2008 s. 29). Det är 

bara respondent 4 som helt och hållet har bytt enhet och på det sättet fått ändra sin yrkesroll 

för en annan målgrupp. Hen säger sig har fått ganska fria händer i sin verksamhet och har tom 

ansvarat för pyssel och hantverk i lokalen. Någon respondent har haft möjlighet att utveckla 

sin avdelning vidare till en mer helgjuten verksamhet. Någon annan har kunnat köpa in mer 

media och innehållet i programmen. Någon har kunnat få till tidigare öppettider.  
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  Eftersom några av nischbiblioteken har hållit till i några kulturinstitutioner berättar 

respondenterna att de inte har kunnat påverka i öppettiderna och två nischbibliotek har saknat 

samarbete med den kulturinstitutionen som de haft lokaler i. En hel del av det som 

respondenterna berättar stämmer väl med vad Jakobsson har skrivit om nischbibliotekens 

framgång. (Jacobsson, 2013) Samtidigt är det andra negativa saker som har framkommit av 

respondenterna. 

 

5.4 Hur uppfattar bibliotekarierna sin tid på nischbiblioteket 

Respondenterna reagerade inte så starkt på omorganisationen kring flytten från 

stadsbiblioteket till ett nischbibliotek men de håller alla med om att det blev en förändring. 

Respondent 2 var inte längre var kvar på samma ställe vilket var en stor omställning för hen 

även om hen är bekant vid att jobba på bibliotek och hen reagerade med trötthet på den. 

Respondent 3 fick jobba kvar med de uppgifter och den enheten som hen jobbade på tidigare 

men det var inte längre samma personal och hen hamnade på ett nischbibliotek vilket ledde 

till att hen inte kunde arbeta med så många nära längre och det blev mer avstånd mellan 

biblioteken. Respondent 4 håller med om att det blev en stor förändring eftersom hen bytte 

enhet. Men hen tycker precis som respondent 1 att det skulle bli en spännande och rolig 

förändring.  

Respondenterna nämner att de inte har någon arbetsplats på nischbiblioteken utan den ligger 

vid Svingeln som ligger i en annan del av staden vilket gör att dagen blir splittrad. De 

försöker att vara på kontoret halva dagen och halva dagen på ett nischbibliotek men ibland är 

någon sjuk och det händer att de får vara på två nischbibliotek på en och samma dag. Även 

om någon är stationerad på ett nischbibliotek så är hen på andra nischbibliotek under veckan. 

Idén är kvar sedan de jobbade runt på olika enheter på stadsbiblioteket. Respondent 3 berättar 

att det är väldigt roligt och uppskattat att jobba på olika avdelningar men att det finns en 

problematik när de ligger på olika fysiska platser.    

Vad gäller arbetsuppgifterna för respondenterna jämfört med på stadsbiblioteket tycker de 

flesta att det är helt annorlunda. Respondent 1 tycker att det inte är lika många program och 

visningar nu. Respondent 2 tycker att det är helt annorlunda eftersom på stadsbiblioteket 

jobbade de mer specialiserat på olika avdelningar och hen tror att det är mer yttre 

arbetsuppgifter nu. Respondent 3 tycker att det är lugnare med de yttre uppgifterna eftersom 

det kommer färre besökare och hen kan ge sina användare mer uppmärksamhet och hen 

känner dem som kommer vilket är bra men hen tycker att hen har mer inre uppgifter såsom att 

beställa medier, planera programverksamhet och att samtidigt planera för hur avdelningen ska 

se ut på stadsbiblioteket. Respondent 4 tycker att det är också så stor skillnad eftersom hen 

inte var så mycket på barn och unga avdelningen tidigare och hen var tidigare i en annan 

miljö. Hen gör dessutom helt andra saker än vad hen gjorde tidigare och har fått ett nytt 

arbetslag med nya kollegor och ny gemenskap.  
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5.4. 1 Hur har yrkesrollen och yrkesidentiteten förändrats under 
nischperioden för respondenterna 

Respondent 1 tycker själv att hens yrkesroll är för bred men hen tycker att allt hen gör tillhör 

bibliotekarieyrket och hen tycker om att göra många olika saker och det är tillfredsställande 

för hen. Hen tycker att hen använder mindre yrkeskunskap nu på nischbiblioteket eftersom det 

inte kommer upp lika många referensfrågor utan mer informationsfrågor, och praktiska frågor 

som hur man använder datorn. Hen berättar dock att det skrivs ut många nya lånekort med 

nya målgrupper vilket hen tycker är roligt. Men hen tycker att det var mycket utvecklande när 

hen fick möjlighet att jobba med det mångspråkiga projektet. Respondent 2 har sett hur hens 

yrkesroll har förändrats från att i början kunna något i ett ämne till att mer handla om bra 

bokkännedom och vara mer av en generalist och mer praktiskt yrke. Nu på nischbiblioteket 

tycker hen att det är ännu mer praktiskt och fysiskt ansträngande såsom att köra tunga vagnar 

och bära böcker och de hjälper till vid datorerna med att skriva ut utskrifter. Men hen säger 

samtidigt att det är roligt att jobba här. Respondent 3 tillhör den nya generationen 

bibliotekarier som är van att jobba med assistentfrågor till avancerade referensfrågor. Det är 

viktigt för hen att ge fri tillgång med information för besökarna och som 

ungdomsbibliotekarie tycker hen att det är viktigt med bemötandet. Hen tycker inte att det är 

så stor skillnad att jobba på nischbiblioteket eftersom hens målgrupp är likadan som den var 

förut men däremot ser verksamheten helt annorlunda ut eftersom den var under uppbyggnad 

på stadsbiblioteket. De har dessutom fått en större mediebudget nu, men 

programverksamheten har kommit i skymundan eftersom de inte har lika många besökare och 

hen vet inte hur mycket det kommer bli på stadsbiblioteket. Respondent 4 kände sig 

fortfarande ny innan stadsbiblioteket stängde och hen hade precis börjat känna sig varm i 

kläderna och få koll. Nu känner hen att hen behöver bli snabbt bättre på bokkännedom för 

mellanåldern och tonåringarna nu när hen tillhör enheten barn och unga. Hen säger: 

Jag känner att jag har hittat en roll som jag trivs med i större utsträckning och blivit säkrare och 

jag trivs. För min del blev det ett lyft. Jag kände att jag inte riktigt hamnade rätt från början när jag 

hamnade på stadsbiblioteket. 

 

5.4.2 Sammanfattning och analys 

 

Eftersom flytten från stadsbiblioteket var både initierad internt och externt anses den som 

obehaglig och kan ge motstånd och konflikter men inte en hög grad av spänning (Audunsson 

1999, s. 529). De flesta respondenterna reagerade inte så starkt på omorganisationen vilket de 

håller med om. Några av respondenterna saknar tryggheten att vara på ett och samma ställe 

som förut på stadsbiblioteket då de alla tillhörde en och samma organisation även om de 

ingick i olika enheter. Johannesson menar att många bibliotekarier upplever en trygghet av att 

vara anställd i en större organisation (2009, s. 60). En av respondenterna nämner bl.a. 

nackdelen med att det är svårare att samarbeta nu när alla inte är samlade på ett och samma 

ställe. Audunsson nämner också vilken viktig funktion arbetsplatsen har. (1999, s. 531). Alla 

fyra informanterna beskriver hur det känns splittrat att inte ha sin arbetsplats på ett och 

samma ställe utan de måste ta sig någonstans för att göra sina inre arbetsuppgifter. Det gör att 

arbetsdagen blir väldigt uppdelad. Alla fyra respondenterna är samtidigt aktiva professionellt 

sätt genom att de är med i yrkesrelaterade fackförbund och läser yrkesrelaterade tidningar och 

har vidareutbildat sig i olika kurser. Det gör det lättare för dem att avlägsna sig från 
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professionella principer. Tre av respondenterna hade dessutom inte jobbat så länge på 

stadsbiblioteket innan vilket gör att man är mer positiv till förändringar. Om man däremot har 

jobbat en längre tid knyts man till mer traditionella former i tillvägagångssätt och verksamhet 

vilket gör det svårare inför förändringar (Audunson, 1999 S. 529). Två av respondenterna 

tycker sig märka att tiden på ett nischbibliotek har påverkat deras professionsutveckling på 

det sättet att de använder mindre yrkeskunskap och det är mer praktiskt. Det är något som kan 

ske vid förändringar (Johannessen 2006 s. 60). De två övriga respondenterna som jobbar inom 

barn och ungdomsverksamheten upplever inte denna skillnad.  

 

Vad gäller förändring av yrkesrollen och yrkesidentiteten tycker respondenterna olika. 

Respondent 1 upplever att det inte är lika många program och visningar längre. Hen tycker 

dessutom att hen inte använder lika mycket yrkeskunskap vilket även respondent 2 håller med 

om. Deras yrkesidentitet har närmat sig mer av en informationsförmedlaridentitet under 

nischperioden och de upplever att det är mer praktiska sysslor. Respondent 1 tycker dock att 

alla uppgifter som görs tillhör bibliotekarieyrket och ser sig som en generalist vilket gör att 

hen inte reagerar så starkt på den förändringen (Carlsson Nordell, 2004 s. 71). Respondent 2 

gillar inte alls den identiteten som informationsförmedlare och generalist som hen tycker att 

bibliotekarieyrket i allmänhet börjar närma sig.  Det är en syn som hen har haft en längre tid 

och under nischverksamhetstiden verkar hen uppleva det ännu mer. Hen nämner hur hen 

arbetade mer specialiserat på stadsbiblioteket och hen saknar den ämnesspecialistidentitet som 

hen hade då. Samtidigt säger hen att de att som jobbar på just det nischbiblioteket har det 

roligt tillsammans. Respondent 3 har också en syn på bibliotekarien som generalist eftersom 

hon tycker att alla uppgifter ingår i bibliotekarieyrket (Carlsson Nordell, 2004 s. 71). Hen har 

behållit sin informationsförmedlaridentitet samt sin upplevelseförmedlande identitet. Men hen 

nämner att de inte har lika många program längre vilket gör att den upplevelseförmedlande 

identiteten inte används i lika stor omfattning som tidigare (Ørom, 1993, s. 39f). I stället har 

hen haft möjlighet att etablera relationer eftersom det inte kommer lika många besökare 

längre vilket är viktigt som ungdomsbibliotekarie. Hen upplever att hen har blivit en form av 

relationsprofession där hen använder dialogen i samtal med användaren (Schreiber 

Elbeshausen 2006, s. 31f ). Respondent 4 har bytt till enheten barn och unga vilket innebär att 

hen också nu tillhör socialarbetaridentiteten eftersom hen intresserar sig speciellt för barn 

(Ørom, 1993, s. 39f). Eftersom hen och en kollega håller bland annat i verksamheten av 

ramsor använder hen också en upplevelseförmedlande identitet. Hen säger att hen gör helt 

andra uppgifter nu och ångrar inte alls att hen bytte enhet.  
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6. Diskussion och slutsatser 

I det här avsnittet diskuterar jag mina slutsatser utifrån resultatet och analysen av de tre 

frågeställningarna, 

 

6. 1 Hur och på vilket sätt har bibliotekarierna varit involverade i 
ombyggnadsprocessen av Göteborgs stadsbibliotek?    

Första gången som bibliotekarierna blir involverade i ombyggnaden kring Göteborgs 

stadsbibliotek är i samband med att det ska bestämmas vilken arkitektfirma som ska ansvara 

för ombyggnaden men de var inte med och bestämde utan hade bara möjlighet att vara med 

och diskutera över förslagen. Det är någon gång under våren och hösten 2006. Därefter var 

några av bibliotekarierna med i en tillbyggnadsgrupp då de diskuterade kring arkitekternas 

ritningar och kom med förslag till ritningarna. En av bibliotekarierna var i stället med i grupp 

specialiserad på diskar. Att bibliotekarier får olika uppgifter kring en byggnads- eller 

ombyggnadsprocess är vanligt enligt Johannesson.  Även om beslutet kring ombyggnaden var 

politisk d.v.s. ett externt beslut kan den också anses som ett internt beslut då bibliotekschefen 

varit involverad i den och de har fått information om den från chef till chef. 

Respondenterna i min undersökning nämner dock inte om någon tidspress såsom i 

byggnadsprocessen av Almedalsbiblioteket då det var kort tid mellan förslagen och besluten. 

Bibliotekarierna har haft möjlighet att vara med och bestämma i hur det ska se ut inne i 

byggnaden men de säger att de inte har kunnat bestämma i allt. Ibland har de uppfattat att 

arkitekterna har sett mer till det estetiska än det funktionella vilket Eriksson nämner också i 

sin magisteruppsats om just den varierade synen mellan arkitekter och bibliotekarier. Men i 

den här undersökningen är det inte bara arkitekters syn som dominerat utan respondenterna 

nämner andra aktörer i ombyggnadsprocessen som har tyckt annorlunda på grund av 

kostnader eller andra skäl.   

Innan flytten tillbaka till stadsbiblioteket har respondenterna varit involverade i olika grupper 

beroende på vilket intresse och vilken kompetens de har. Det har varit utifrån vilken 

avdelning som de kommer arbeta på när de flyttar tillbaka till stadsbiblioteket samt efter egna 

intressen hur de vill att det ska se ut inne i biblioteket. Informationen om återflytten har precis 

som vid tidigare skett internt. 

Det gick bra att utgå från de semistrukturerade frågorna då respondenterna kunde prata fritt 

om ombyggnadsprocessen, men det varierade lite hur mycket respondenterna berättade om 

kring varje fråga. Dessutom använder jag mig av ett sådant begränsat urval av respondenter 

vilket försvårar generaliserbarheten för att dra slutsatser till andra sociala miljöer och 

situationer. Jag hade fått ut mer information av fler intervjuer. Vad gäller validiteten så har jag 

träffat de flesta informanter i deras arbetsmiljö så min studie kan säkerställa till en viss grad 

av likhet mellan begrepp och observationer. 
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6.2  Hur och på vilket sätt har bibliotekarierna varit involverade i arbetet 
kring etablerandet av nischbiblioteken? 

Hösten 2011 fick respondenterna möjlighet att välja vilket nischbibliotek man ville jobba på 

även om det inte var bestämt exakt vad det skulle vara för nisch på det. Två av 

nischbiblioteken hade mer möjlighet att välja hur deras bibliotek skulle se ut från början 

medan de två övriga kände sig något begränsade på grund av ekonomi och de fick göra mer 

själva. Senare har respondenterna haft möjlighet att utveckla verksamheten vidare utifrån sitt 

intresse och sin kompetens inför flytten tillbaka till stadsbiblioteket. Det stämmer till viss del 

vad Jakobsson säger om nischverksamheten att den har varit en tid för idérikt nytänkande. 

Men det har även varit en del hinder såsom möjligheter att välja öppettider samt samarbete 

med den kulturinstitutionen som några av nischbiblioteken har haft lokaler i vilket inte nämns. 

Min undersökning om nischverksamheten gör att det blir problematiskt med reliabiliteten 

eftersom det här är ett sådan unikt fall med de fyra nischbiblioteken och det kommer bli svårt 

att upprepa en liknande undersökning. Tre av nischbiblioteken kommer dessutom läggas ned 

för att flytta verksamheten tillbaka till stadsbiblioteket medan ett av dem har blivit så populärt 

att det kommer finnas kvar under hela år 2014.   

 

6.3 Hur upplever bibliotekarierna det att jobba på ett nischbibliotek och 
hur har det påverkat deras yrkesroll och deras bibliotekarieidentitet? 

Respondenterna upplevde inte en sådan stor förändring på grund av att omorganisationen var 

initierad både internt och extern vilket enligt Audunsson inte behöver ge så stora konflikter. 

Alla fyra respondenter är aktiva professionellt eftersom de är med i yrkesrelaterade 

fackförbund och läser yrkesrelaterade tidningar. Det gör det lättare att klara en 

omorganisation. Det gäller också hur länge man har jobbat. Tre av respondenterna hade inte 

jobbat så länge på stadsbiblioteket vilket underlättar också vid en omorganisation. Samtidigt 

saknar respondenterna att vara samlade tillsammans på en och samma plats för att kunna 

samarbeta lättare. Nackdelen med nischbiblioteken är att det inte finns någon riktig 

arbetsplats utan de måste ta sig till en annan lokal för att göra det inre arbetet. På det sättet 

saknar respondenterna att vara på en och samma plats. Audunson nämner hur viktig 

arbetsplatsen är kring en omorganisation och för respondenterna blir dagen uppdelad eftersom 

de har en arbetsplats för yttre uppgifter och en arbetsplats för de inre uppgifterna. Två av 

respondenterna påpekar att de använder mindre yrkeskunskap och upplever att det är mera 

praktiska uppgifter nu på nischbiblioteket. Enligt Johannesson kan en omorganisation påverka 

professionsutvecklingen. Det är inget som Jakobsson nämner i sin artikel om 

nischbiblioteken. Den tar i stället bara upp de positiva fördelar som bibliotekarierna varit med 

om under nischverksamheten.  

Som jag sagt tidigare upplever två av respondenterna att de använder mindre yrkeskunskap. 

Det gör att deras yrkesidentitet har dominerat mer av en informationsförmedlaridentitet under 

nischverksamheten. Den har trängt undan de andra identiteterna som de hade tidigare. En av 

respondenterna ser sig dock som en generalist och tycker att alla uppgifter ingår i 

bibliotekarieyrket och är samtidigt glad att de har fått många nya användare till sig. Den andra 

respondenten gillar inte alls den här utvecklingen med den dominerande 
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informationsförmedlaridentiteten och generalisten. Det är en utveckling som hen har sett 

negativt tidigare på och nu under nischverksamheten ser hen mer av den samtidigt som hen 

trots det tycker att det är kul att jobba på just det nischbiblioteket. Den tredje respondenten 

har kvar sina identiteter sedan tidigare men nämner att upplevelseidentiteten inte används lika 

mycket eftersom de inte har lika många program som tidigare. Däremot har hen haft 

möjlighet att utveckla sin relationsprofession eftersom hen har mer tid nu att skapa en relation 

till sina användare när det inte kommer lika många besökare på nischbiblioteket. Den fjärde 

respondenten har däremot utökat sina yrkesidentiteter med en socialarbetaridentitet och 

upplevelseidentitet nu när hen har bytt till enheten för barn och unga. De respondenter vars 

yrkesidentiteter har minskat under nischverksamheten upplever att även deras 

professionsutveckling har avtagit genom att de använder mindre yrkeskunskap och det är 

många praktiska uppgifter. Eftersom de är aktiva inom sitt fält gör de andra saker vid sidan av 

för att få den professionella stimulans som de saknar i nischverksamheten. Det gör de genom 

att vara engagerad i biblioteksverksamhetsutveckling och genom att skriva artiklar i 

Fackpress.    
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7. Sammanfattning 

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att få kunskap om vilken roll som några 

folkbibliotekarier har haft i ombyggnadsprocessen av Göteborgs stadsbibliotek samt i den 

nischverksamhet som de har jobbat på under tiden som stadsbiblioteket varit stängt. Syftet har 

också varit att få kunskap om hur bibliotekarierna upplever det att jobba på ett nischbibliotek 

och hur det har påverkat deras yrkesroll och deras yrkesidentitet.  

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

1. Hur och på vilket sätt har bibliotekarierna blivit involverade i ombyggnadsprocessen av 

Göteborgs stadsbibliotek? 

2. Hur och på vilket sätt har bibliotekarierna blivit involverade i arbetet kring etablerandet av 

nischbiblioteken? 

3. Hur upplever bibliotekarierna att det är att jobba på ett nischbibliotek och hur har det 

påverkat deras yrkesroll och bibliotekarieidentitet? 

 

Metoden som används för att besvara frågeställningarna är semistrukturerade intervjuer 

utifrån ett bibliotekarieperspektiv med fyra folkbibliotekarier som jobbar på de fyra 

nischbiblioteken. Teorin som används är Anders Øroms sju bibliotekarieidentiteter för att se 

om deras olika identiteter har förändrats under tiden som de jobbat på nischbiblioteket. 

Utifrån den tidigare forskningen har jag kunnat se och jämföra med det som bibliotekarierna 

har berättat om deras roll i ombyggnadsprocessen av stadsbiblioteket och i 

nischverksamheten.  

 

Bibliotekarierna har involverats tidigt i ombyggnadsprocessen genom att de först fick vara 

med att diskutera i grupp vilken av de fyra arkitektfirmor som skulle ansvara för 

ombyggnaden men de var inte med och beslutade. Därefter har bibliotekarierna haft uppgifter 

i olika grupper kring ombyggnaden. I grupperna har de diskuterat och gett förslag och 

önskemål till arkitekterna. Det är något som är vanligt att bibliotekarier har som uppgift i en 

byggnads- eller ombyggnadsprocess. Inför flytten tillbaka till stadsbiblioteket har 

bibliotekarierna varit involverade i hur det ska se ut på avdelningarna och det har varit utifrån 

bibliotekariernas kompetens och intresse. Precis som i tidigare forskning berättar 

bibliotekarierna om att de upplever att arkitekterna ibland har prioriterat det estetiska före det 

funktionella. Men det har inte bara varit arkitekter som har sagt emot bibliotekariernas 

önskemål utan det har också varit andra aktörer i ombyggnadsprocessen som inte har hållit 

med pga. kostnader och andra åsikter. Flytten från stadsbiblioteket har inte påverkat 

bibliotekarierna nämnvärt vilket beror på faktorer som anställningstid och bibliotekariernas 

aktivitet i det professionella fältet.  Däremot är arbetsplatsen viktig för bibliotekarierna och de 

tycker det är jobbigt att inte ha den på ett och samma ställe. Även om etableringen av 

nischbiblioteken har gått till väga på olika sätt har bibliotekarierna haft möjlighet att utveckla 

vidare verksamheten. Ett resultat i det är att alla nischbiblioteken fick pris som årets bibliotek 

2013. Men det har också kommit fram att några av bibliotekarierna använder mindre 

yrkeskunskap än tidigare vilket kan ses som att nischverksamheten har missgynnat några av 

bibliotekariernas professionsutveckling. Det har visat sig i att ju färre bibliotekarieidentiteter 

som bibliotekarierna använder sig av desto mer påverkar det professionsutvecklingen.  

 

Den här studien har gett mig en del svar på mina funderingar och det är möjligt att jag hade 

fått ut ännu mer av en fokusgruppsintervju eller av en kombinerad kvantitativ studie 

tillsammans med den kvalitativa studie som jag gjort.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund Yrkesroll 

Kan du presentera dig själv och din utbildningsbakgrund? 

Hur aktiv är du inom din profession?  

Före ombyggnaden på Göteborgs stadsbibliotek 

Hur många år har du jobbat som bibliotekarie på stadsbiblioteket i Göteborg?  

Vad hade du för tjänstetitel och ansvarsområde på stadsbiblioteket innan ombyggnaden?  

Hur såg du på din yrkesroll då? 

Hade du möjlighet att följa med i processen innan ombyggnaden av Göteborgs stadsbibliotek 

under tiden som du jobbade på stadsbiblioteket?  

När och hur fick du all information?  

Har du haft möjlighet att påverka i den? 

Vid stängandet av stadsbiblioteket 

Blev det en stor omorganisation och förändring för dig? 

Fick du möjlighet att påverka i den? 

När och hur fick du information om etablerandet av nischbiblioteken? 

Har du haft inflytande i nischbibliotekens verksamhet innan de etablerades?  

I början på nischbiblioteket i början och nu och inför stängandet 

Har du samma tjänstetitel och ansvarsområde nu på nischbiblioteket? 

Hur gick det till när ni öppnade nischbiblioteket? 

Hur har du fått påverka i verksamheten?  

Hur ser du på din yrkesroll under tiden som du jobbat på nischbiblioteket?  

Har du haft möjlighet att följa med i processen under ombyggnaden av stadsbiblioteket medan 

du har jobbat på nischbiblioteket? 

När och hur har du fått information om den? 

Har du haft möjlighet att påverka i det? 

Inför flyttningen tillbaka till stadsbiblioteket 

Kommer du ha samma tjänstetitel och ansvarsområde på det ”nya” stadsbiblioteket?  

Hur ser du på att flytta in i det ”nya” stadsbiblioteket? 

 


