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Abstract:                  This master thesis deals with the problem of integrated libraries. The  
                                  number of integrated public and school libraries has significantly in- 
                                  creased over time. These libraries are integrated for different reasons,  
                                  most often because of economic considerations. The goal of the thesis 
                                  is to investigate librarians´ understanding and perceptions of the profess- 
                                  ional role  in this type of integrated libraries. I have investigated how  
                                  librarians see and interpret their own professional role, and what factors 
                                  influence their perceptions in an integrated library. 
 
                                  The three main questions are: How do the librarians explain their  
                                  professional role in an integrated library? How does their professional  
                                  role change because of the fact that they work in an integrated environ- 
                                  ment? What factors, according to the librarians, influence and/or change             
                                  the professional role mostly?  The data has been collected through inter- 
                                  views with eight librarians at integrated libraries. They were employed 
                                  as public librarians, school librarians or had a combined job of a public 
                                  and school librarian. The method I have used is a combination of  
                                  qualitative interviews and literature studies. The analysis is based on the 
                                  topics emerging from the interviews with eight respondents and the  
                                  literature. 
 
                                  The study reveals that the professional role of a librarian is influenced  
                                  and changed by an integrated public and school libraries´ environment.  
                                  In this environment, a public librarian usually has to diminish the role  
                                  and functions of a public librarian and also play a bigger pedagogical  
                                  role. Another factor that influences the librarian´s role is that a librarian 
                                  experiences fragmentation of his role and duties that is stressful. It is 
                                  difficult  for the librarians to decide the right level of service for the  
                                  visitors of the integrated library. Despite this, librarians like their work.  
                                  The reason for this is that they have very different work issues and also 
                                  a very  close contact with users. The librarians also work with different  
                                  categories of staff and users  and this is also a factor that influences their 
                                  professional role. It is also difficult to give hundred percent of ones  
                                  attention to any of the professional roles if one person has to fulfil both 
                                  of them. It is also very important that a written agreement (or contract) 
                                  is produced to regulate the work and activities of the librarians in  
                                  integrated libraries. A school, a school library, and a public library have  
                                  to negotiate this written agreement in detail and it is very important that 
                                  all components of an integrated library are represented in this agreement. 
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                                  integrerade folk- och skolbibliotek 
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1. INLEDNING 
 
 
Jag har i mitt tidigare arbetsliv inom skola och barnomsorg, som fritidspedagog, representerat 
en yrkesgrupp som av olika skäl förflyttats till skolans lokaler in i skolans organisation. 
Skälen till förflyttningen har varit både pedagogiska och ekonomiska. I det senare fallet har 
vinsten varit att kunna utnyttja både personal och lokaler mer effektivt. Jag anser att min 
yrkesroll påverkades och förändrades betydligt efter den här inflyttningen/integreringen med 
skolan. Den här förändringen har inte odelat varit positiv, men det har funnits både fördelar 
och nackdelar med denna. En fördel har varit att det getts möjlighet att samarbeta med en ny 
yrkesgrupp som jag inte tidigare samarbetade med, och att få en inblick i deras yrkesroll. 
 
Jag vill därför undersöka hur integrering av skolbibliotek och folkbibliotek med skolan 
påverkar bibliotekariernas yrkesroll. Jag har för avsikt att undersöka hur bibliotekarierna på 
det integrerade skol- och folkbiblioteket uppfattar sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter och 
hur yrkesrollen påverkas och eventuellt förändras av en integrering. Avsikten med 
undersökningen är också att försöka utröna hur bibliotekarierna påverkas av att samarbeta 
med människor med andra yrken, och också hur de påverkas av att arbeta inom, ibland två 
förvaltningar, skolförvaltning och kulturförvaltning. 
 
Kulturrådet (1991) sammanfattar i sin rapport: I nöd och lust, på sidan åttio, huvudproblemen 
för de integrerade biblioteken på följande sätt:  
 
      De används huvudsakligen som skolbibliotek, men de sköts och utrustas som om de vore folkbibliotek 
       Skolan är oftast vinnare och allmänheten förlorare i det integrerade biblioteket. 
 
Detta är en slutsats som troligtvis också passar in på det integrerade biblioteket idag. Det sägs 
att skolan är vinnare och allmänheten förlorare, men jag undrar var bibliotekarierna befinner 
sig, är de vinnare eller förlorare, och hur kan en sådan organisation hanteras? Jag undrar också 
om en integrering inte borde leda till en annorlunda biblioteksverksamhet, då båda 
biblioteksformerna finns under samma tak, en s.k. samman smältning, med en ny verksamhet 
och eventuellt en ny yrkesroll för bibliotekarierna? Enligt Nationalencyklopedins ordbok 
(1995) så betyder integration just ”samman smältning av olikartade delar till en helhet ofta 
med tonvikt på utjämning av skillnader” (ibid., s.62). 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Harry Järv (1991) hävdar att bibliotekarierollen har varit densamma sedan 4500 år tillbaka i 
tiden och att det endast är de redskap bibliotekarien behöver för sitt arbete som förändrats. En 
förändring som gått från exempelvis pinnar som var spetsade som kilar till vår tids datorer. 
Det som använts att skriva på har också förändrats, från lera vidare till bland annat papper och 
på senare tid till elektronik. ”Men bibliotekariens uppgift är fortfarande att lagra och 
tillhandahålla kunskap” (ibid., s. 32). Alltså enligt Järv ” bibliotekarierollen är sig evigt lik” 
(ibid., s. 28).  
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Harry Järv beskriver bibliotekarieyrket och dess 4500- åriga historia. Han beskriver yrket med 
ord som permanens och stabilitet och att yrkets kärna varit stabilt genom många tusen år. 
Romulo Enmark (1991) däremot säger att ingenting är sig likt. Han menar att genom historien 
har stora förändringar genomgåtts för bibliotekarieyrket. Det finns nu många olika typer av 
bibliotek och skulle inte förändringar ha skett hade dessa olika former av bibliotek inte 
existerat. Att dessa två perspektiv på bibliotekarieyrket kan existera jämsides anser Enmark. 
Det beror helt på vilka frågor som ställs. Granskas bibliotekarieyrkets kärna blir svaret att 
mycket är detsamma och sig likt. Men om bibliotekarieyrkets yttre former granskas blir 
resultatet att mycket har förändrats och är under förändring. Alltså kan slutsatsen vara att 
förändringsarbetet kan ske med traditionen som bakgrund. Och för att traditionen ska finnas 
kvar måste en anpassning ske till den tid vi lever i (ibid., s. 156).  
 
Emnark menar också att biblioteksarbetet och biblioteksväsendet är splittrade. Att det är så 
grundar han på följande tre påståenden. För det första så är biblioteksväsendet indelat i många 
olika typer av bibliotek. Dessa bibliotek finns och fungerar parallellt i vårt samhälle. De har 
trots det helt olik organisation och ibland också verksamhet och vänder sig oftast till helt olika 
målgrupper. För det andra så har de här olika typerna av bibliotek var och en stora, skilda 
ansvarsområden. Och för det tredje så ser biblioteksvärldens olika representanter de olika 
biblioteksformerna ur olika perspektiv.  Detta beroende på om dessa representanter befinner 
sig i en topposition inom organisationen eller arbetar med verksamheten (ibid., s.163). 
 
Det kan också vara så att eftersom biblioteken har så stora ansvarsområden så finns det 
verksamheter som tangerar varandra även på olika sorters bibliotek. Därför kan vissa 
bibliotekarier känna en stark samhörighet med en bibliotekarie på en annan sorts bibliotek 
eftersom de ibland har likartade arbetsuppgifter och då värnar om dessa arbetsuppgifter lite 
extra (ibid., s. 164). 
 
Enmark nämner att biblioteksarbetet och biblioteksväsendet är splittrade, det är för mig en av 
orsakerna till den här undersökningen, eftersom jag tror att det kan stämma in på det 
integrerade folk- och skolbiblioteket. Han säger vidare att det finns många olika typer av 
bibliotek. Dessa fungerar parallellt trots olika målgrupper och att organisationerna skiljer sig 
åt. Jag är intresserad av hur bibliotekarierna uppfattar sin professionella yrkesroll då de 
arbetar i ett integrerat folk- och skolbibliotek där de delvis har olika målgrupper, olik 
verksamhet och trots detta arbetar parallellt, ofta sida vid sida, folkbibliotekarie och 
skolbibliotekarie i gemensamma lokaler. Jag avser att undersöka hur bibliotekarierna 
uppfattar påverkan av sin yrkesroll. 
 

1.2 Val av ämne 
 
Metodutredningen: I nöd och lust, utgiven av Statens Kulturråd (1991), väckte frågan hos 
mig, hur bibliotekariers inställning till sin yrkesroll på det integrerade folk- och 
skolbiblioteket är, och hur de ser på ett av utredningens resultat, att de integrerade folk- och 
skolbiblioteken, sköts och utrustas som om de var folkbibliotek, men att de huvudsakliga 
användarna är lärare och skolelever. I utredningen står också att skolan oftast är vinnaren och 
allmänheten förlorare på det integrerade biblioteket (ibid., s. 80). Jag blev intresserad av att 
undersöka hur bibliotekarierollen på det integrerade biblioteket påverkades, ur ett 
yrkesrollsperspektiv. Jag ville undersöka om, bibliotekariens yrkesroll påverkades, hur den 
ev. påverkades och varför. Jag är också intresserad av hur en påverkan av yrkesrollen på det 
integrerade biblioteket eventuellt kan påverka bibliotekarieprofessionen, och dess utveckling. 
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Därför finns professionsperspektivet med som en kontext för ämnet. I denna uppsats har jag 
inte möjlighet att få svar på alla ovan ställda frågor, men det var de här frågorna som gjorde 
att jag började skriva uppsatsen. 
 
Även utvecklingen under 1990- talet och in på 2000- talet, då över tvåhundra biblioteksfilialer 
lagts ner, och att idag andelen integrerade folk- och skolbibliotek uppgår till mer än fyrtio 
procent av alla filialbibliotek är av stor betydelse då jag valt ämne för min uppsats. Att över 
fyrtio procent av filialbiblioteken är integrerade folk- och skolbibliotek är en mycket hög 
siffra, den visar också på att det är många bibliotekarier som arbetar i en integrerad 
verksamhet. Men enligt vad jag har förstått så är inte forskningen om just bibliotekariens 
yrkesroll på det integrerade biblioteket så stor. Att det finns en så stor del integrerade 
bibliotek, med anställda bibliotekarier, borde också inverka på och påverka utvecklingen av 
bibliotekarieprofessionen, under senare år. Frågor som kan ställas är: Hur påverkas 
bibliotekarieprofessionens utveckling om bibliotekarierna på det integrerade biblioteket får 
skala av verksamheter från sin professionella yrkesroll?, Hur påverkas 
bibliotekarieprofessionen om inte bibliotekarien kan gå in för sin professionella yrkesroll till 
etthundra procent? 
 

1.3 Ämnesvalets förankring i biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Bibliotekariers arbete och yrkesroll på integrerade folk- och skolbibliotek, och perspektiv på 
dessa har inte varit föremål för forskning i någon större utsträckning, enligt vad jag har erfarit. 
Men magisteruppsatsen: Integrerade folk- och skolbibliotek; en studie av två tänkbara 
organisationer (2002), av Marie Eriksson och Britt- Marie Jonth, har fungerat som en 
utgångspunkt för min uppsats. Författarna till den här uppsatsen har dock studerat integrerade 
folk- och skolbibliotek ur ett organisationsperspektiv, och jag undersöker det integrerade 
biblioteket och dess personal ur ett yrkesrollsperspektiv, och för att sätta in yrkesrollen i en 
vidare kontext, också ur ett professionsperspektiv. Jag har också använt mig av deras 
introduktionsbrev som en mall för uppsatsens introduktionsbrev, se Bilaga två. 
 
Utredningen: I nöd och lust (1991), utgiven av Statens Kulturråd, är en metodutredning om 
integrerade bibliotek. Den här utredningen fungerar också som en utgångspunkt för mig i 
undersökningen. Jag har också bland annat tagit del av en internationell rapport om 
bibliotekariernas syn på sitt arbete. Den kom ut 1995 och var utförd via IFLA. Rapporten 
heter: The Image of the Library and Information Profession. Rapporten kom fram till att 
många bibliotekarier, inte kan precisera någon gemensam grund för bibliotekarieyrket. 
 
Louise Limberg (1993), har skrivit artikeln: Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och 
skolbibliotek? Hon har undersökt fördelar och nackdelar med att integrera skol- och 
folkbibliotek. Men hon undrar om vi går mot en sammansmältning av barnbiblioteks- och 
skolbiblioteksarbete och om de båda yrkesrollerna ska bli ett? Denna fråga fungerar också 
som en utgångspunkt för min uppsats. 
 
Biblioteken, bibliotekarien och professionen, en rapport från fyra nordiska länder (2002), av 
Peter Almerud, tar upp bibliotekariers yrkesroll och arbetssituation. I undersökningen bad han 
bibliotekarier på olika sorters bibliotek att redogöra för hur de uppfattar sin yrkesroll och 
berätta om sitt arbete.  
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Joacim Hansson (2006) beskriver i sin artikel: Just Collaborating or Really something Else? 
On Joint- Use Libraries and Normative Institutional Change with Two Examples from 
Sweden, att då ett integrerat akademiskt bibliotek med ett folkbibliotek grundas, så står båda 
institutionerna och dess personal inför en mycket komplex förändringsprocess, och även att 
bibliotekariernas professionella roller kan komma att förändras. Ett sådant integrerat 
bibliotek, ett s.k. ”joint-use library” kan komma att stå för en ny unik biblioteksform. Han 
anser vidare att det är viktigt att värna om de olika bibliotekarierollernas specifika kunskaper i 
dagens ”kunskapssamhälle (ibid., s. 550-556). De utgångspunkter han har för sin artikel är 
också utgångspunkter för min undersökning, att eventuellt bibliotekariernas yrkesroller 
kommer att förändras vid en integrering av bibliotek och skola, och även att det är viktigt att 
värna om de olika bibliotekariernas specifika kunskaper, passar även för min uppsats. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Arbetet som bibliotekarie på det integrerade skol- och folkbiblioteket, som antingen 
folkbibliotekarie eller skolbibliotekarie eller en kombinerad tjänst medför en hel rad olika 
arbetsuppgifter och att arbeta inom olika förvaltningar, kulturförvaltning och skolförvaltning. 
Min teoretiska ansats och litteraturgenomgång anlägger ett yrkesrollsperspektiv på 
undersökningen, och i ett vidare perspektiv, ett professionsperspektiv, och undersökningen 
genomförs med en vetenskaplig kvalitativ metod, kvalitativ intervju. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bibliotekarier uppfattar sin professionella yrkesroll 
på det integrerade folk- och skolbiblioteket?   
 
Jag arbetar i min uppsats utifrån följande frågeställningar: 
 

• Vilka skillnader finns i yrkesrollen hos olika bibliotekarier på det integrerade 
biblioteket? 

 
• Vad uppfattas som unikt i den professionella yrkesrollen, just för att de arbetar i en 

integrerad verksamhet? 
 

• Vilka aspekter av bibliotekarierollen är av störst betydelse, då yrkesrollen påverkas av 
att de arbetar i en integrerad verksamhet? 

 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Min tidsmässiga avgränsning har jag valt att förlägga från 1991 till 2006, eftersom Statens 
Kulturråd gav ut en Metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek, 1991, och i denna 
har jag en utgångspunkt för min uppsats. Att antalet integrerade folk- och skolbibliotek under 
den här tidsperioden ökat markant, för att nu 2006, vara uppe i en nivå på över fyrtio procent 
av filialbiblioteken, är också en utgångspunkt för min uppsats.  
 
Jag avgränsar vidare min undersökning, geografiskt, till att enbart undersöka folk- och 
skolbibliotek i södra Sverige. Detta gör jag eftersom min bostadsort är belägen i södra 
Sverige, och det är därför i den regionen som jag har möjlighet att genomföra intervjuerna. 
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Jag har valt att avgränsa till att enbart undersöka ett fåtal av de integrerade folk- och 
skolbiblioteken där, för att kunna göra en undersökning som går på djupet. Jag undersöker 
inte gymnasiebibliotek, högskolebibliotek eller andra bibliotek som kan vara integrerade. 
 
En avgränsning som jag också har valt är att, intervjua åtta bibliotekarier på det integrerade 
biblioteket. Att avgränsa till åtta intervjuer har jag gjort, för att det inte finns någon möjlighet 
tidsmässigt att genomföra fler intervjuer, och att analysera dem. Det ses också som ett rimligt 
antal intervjuer, då man ser till uppsatsens storlek, och tiden som finns till förfogande för 
undersökningen. Med ett färre antal intervjuer har jag också en större möjlighet att fördjupa 
förståelsen för bibliotekariernas yrkesroll på det integrerade biblioteket. 
 
Jag intervjuar tre folkbibliotekarier, två skolbibliotekarier och tre bibliotekarier med en 
kombinerad tjänst. De arbetar på fem olika integrerade bibliotek. Jag avgränsar mig till de här 
tre bibliotekarierollerna, eftersom de arbetar på det integrerade biblioteket och är av intresse 
för den här undersökningen. 
 

 
  

1.6 Disposition  
 
Det inledande kapitlet med inledning, bakgrund, val av ämne och syfte, frågeställningar, 
avgränsningar och definitioner finns med. 
 
I kapitel två, beskrivs och diskuteras den metod som jag har valt att använda mig av i 
uppsatsen. Där beskrivs också hur jag har sökt litteratur, hur jag gjort urval och hur jag valt 
metod. Den intervjumanual som jag har använt, intervju och analys beskrivs också. 
 
I kapitel tre, presenteras litteraturgenomgång för uppsatsen, med teoretisk ansats, tidigare 
forskning, några exempel på relevant professionslitteratur samt reflexioner över den teoretiska 
ansatsen och vald litteratur. 
 
I redovisningen av resultatet, i kapitel fyra, presenteras de intervjuade bibliotekarierna. 
Därefter presenteras det empiriska materialet, efter teman som bygger på intervjun och på 
frågeställningarna.  
 
I kapitel fem, analyseras och diskuteras det material som framkommit i resultatredovisningen, 
utifrån uppsatsens teoretiska ansats, tidigare forskning och professionslitteratur. Även 
slutdiskussionen finns med i det här kapitlet. 
 
I kapitel sex, avslutas uppsatsen med en sammanfattning. 
 
 

1.7 Definitioner 
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Yrkesroll- Yrkesrollen bygger på hur en person uppfattar sin egen roll, personens egna 
attityder och förhoppningar på rollen. Även yttre företeelser på arbetsplatsen påverkar 
yrkesrollen och även vad andra har för förväntningar på yrkesrollen. Jag använder 
bibliotekariens yrkesroll synonymt med bibliotekarierollen 
 
Professionell yrkesroll- I den här uppsatsen använder jag mig av professionell yrkesroll i den 
meningen att det är den yrkesroll som bibliotekarierna som jag intervjuar, arbetar i. Det är den 
yrkesroll som de har anställning som, antingen folkbibliotekarie, skolbibliotekarie eller 
bibliotekarie med en kombinerad tjänst som både folk- och skolbibliotekarie.  
 
Profession - Profession och yrke är ord som kan tolkas på olika sätt. I allmänt språkbruk är 
profession detsamma som yrke. Samhällsvetenskapen definierar profession något snävare, de 
menar att profession är ett yrke vars status bygger på en högre utbildning, ofta 
universitetsutbildning. Enligt Olsson och Gullberg (1986) är det svårt att hitta en gemensam 
definition av vad en profession är. Då de gjort en genomgång av litteratur inom området fann 
de ett antal attribut för vad en profession kan stå för. De är systematisk teori, professionell 
auktoritet, samhällets sanktion och egen kultur (ibid., s.8). I denna uppsats använder jag mig 
av profession synonymt med yrke, utan att göra någon skillnad dem emellan. .  
 
Semiprofession - Det som utmärker semiprofessioner är att de förmedlar kunskap utan att 
producera den. Detta säger forskaren Johan Olaisen (1982). En professions utbildningstid 
sträcker sig oftast upp till fem år och semiprofessionerna har oftast inte så lång utbildningstid. 
Därför har också semiprofessionerna problem i konkurrensen med andra yrken (ibid., s.63 f ).  
 
Folkbibliotek - Ett bibliotek som är öppet för allmänheten. Detta bibliotek har olika medier 
för studier, utbildning och nöje 
 
Den huvudsakliga uppgiften för folkbiblioteken är att ge service till allmänheten. 
Folkbiblioteken ska fungera som kulturcentra, de ska förmedla medier till sina användare 
samt ge information till dem som efterfrågar denna ( Folkbibliotekets samverkan med skolan, 
DSU 1982:17, s. 84).  
 
 Skolbibliotek - Följande definition har jag hämtat från Skolbiblioteken i Sverige, 2001. 
”Kulturrådet föreslår: 
Skolbiblioteken är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns 
resurser i form av medier, teknik, och personal för att förmedla, söka och värdera information 
och läsupplevelser av alla slag. Vilken uppgift har skolbiblioteket? Skolbibliotekets uppgift är 
att svara för biblioteksservice i första hand för utbildningens behov inom den egna 
organisationen och att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge 
biblioteksservice” (ibid., s. 6).  
  
Integrerat folk- och skolbibliotek - Marie Eriksson och Britt- Marie Jonth skriver i sin 
uppsats: Integrerade folk- och skolbibliotek: en studie av två tänkbara organisationer, att i 
”Statens Kulturråds metodutredning, I nöd och lust, 1991, har man valt att definiera ett 
integrerade folk- och skolbiblioteket på följande sätt: Grundförutsättningen för ett integrerat 
bibliotek är att det är ett folkbibliotek som är lokaliserat till en skola och som också fungerar 
som skolbibliotek. Samarbetet i det integrerade biblioteket mellan skola och folkbibliotek 
omfattar fyra punkter som innebär att: 
* bokbeståndet är gemensamt 
* personalen är gemensam 
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* skola och folkbibliotek delar på kostnaden för verksamheten 
* de två huvudmännen tillsammans formulerar mål och delar på ansvaret för verksamheten 
Detta resonemang omfattas ej av alla integrerade folk- och skolbibliotek. Utredningens 
huvudtema är resonemang kring detta ”(ibid., s.25). I uppsatsen skriver jag ibland enbart 
integrerade bibliotek, det är då integrerade folk- och skolbibliotek som avses. 
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2. METOD 
 
Jag avser att genom litteraturstudier och kvalitativa intervjuer, undersöka bibliotekariers 
inställningar till sin yrkesroll inom integrerade folk- och skolbibliotek. Undersökningens 
analys kommer att bygga på den teoretiska ramen för uppsatsen, litteraturstudier samt 
intervjuer. 

 

2.1 Litteratursökning 
  
Då jag har sökt litteratur för min uppsats, har jag sökt i databasen Nordiskt BDI-index, för att 
få tillgång till material från Sverige. Jag har också sökt i databasen Emerald och Lisa. De 
sökord som jag har använt mig av är bland annat bibliotekarie, yrkesroll, profession, 
integrerade folk- och skolbibliotek, skolbibliotek och folkbibliotek. Jag har även gjort 
sökningar i Libris, bibliotek.se, Artikelsök, Presstext, och i Borås högskolebiblioteks katalog. 
Jag har då sökt utifrån olika författare och sökord som jag funnit då jag gått igenom relevanta 
dokument och magisteruppsatser. 
 
En del relevant litteratur för min litteraturgenomgång har jag funnit i databasen Nordiskt BDI-
index. I Borås högskolebiblioteks katalog fann jag litteratur för min teoretiska ansats, som jag 
bedömde fungerar som min teoretiska bas för uppsatsen, trots att litteraturen inte är så ny. 
 
I Presstext och Artikelsök fann jag en hel del artiklar, där bibliotekarier berättar om sitt yrke 
och sin yrkesroll och hur de upplever dessa. Jag fann också artiklar där bibliotekarier från 
integrerade folk- och skolbibliotek, beskriver sitt arbete och yrkesroller. De här artiklarna 
anser jag är relevanta för min uppsats som en jämförelsegrund till vad de bibliotekarier som 
jag intervjuar på det integrerade biblioteket, berättar om sin yrkesroll. I LISA och EMERALD 
var det svårare att finna relevant material, för svenska förhållanden 
 
 

2.2 Metodval 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod för den här uppsatsen. Jag anser att min 
problemformulering, syfte och frågeställningar samt min teoretiska ansats och 
litteraturgenomgången motiverar valet av kvalitativ metod. Min avsikt är att genomföra 
kvalitativa intervjuer med bibliotekarier på integrerade folk- och skolbibliotek för att försöka 
att få en inblick i, och förståelse av deras yrkesroll. Jag kommer också att granska ett 
dokument som är av relevans för syftet av uppsatsen. Mitt val av metod motiverar jag med att 
jag vill kunna genomföra en undersökning där jag får en djupare förståelse av ett mindre 
problemområde. Att uppnå den här djupare förståelsen, underlättas av att forskaren möter 
intervjupersonerna i det verkliga livet, och i den kontext de arbetar i. 
 
Den teoretiska ramen och litteraturgenomgången har för mig i mitt uppsatsarbete betytt att jag 
har fått kunskaper om yrkesroller och bibliotekarierollen, och även satt in bibliotekarierollen i 
en professionskontext, som har skapat ytterligare förståelse för uppsatsområdet, och dess plats 
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i ett informations- och biblioteksvetenskapligt sammanhang, Jag har använt mig av denna 
förståelse då jag har genomfört mina intervjuer, tolkat svaren och analyserat dessa. 
 
Författaren bör för att uppnå ett lyckat resultat i ett uppsatsarbete, välja den vetenskapliga 
metod som är den rätta för ändamålet. Kvalitativ metod och kvantitativ metod är två olika 
metoder som man brukar skilja på inom samhällsvetenskapen. 
 
 Vid kvalitativa metoder är det viktigaste syftet att skapa förståelse. Att skapa en djupare 
förståelse av det problemområde som vi studerar, och att vi kan beskriva helheten av det 
sammanhang det befinner sig i genom olika sätt att samla in information. Den kvalitativa 
metoden eftersträvar riklig information om få undersökningsobjekt, den går på djupet. Vid 
kvalitativ metod används inte statistik, formler eller matematik i någon större utsträckning. De 
data som framkommer lämpar sig oftast inte för detta (Holme & Solvang, 1997, s. 14). 
 
Kvantitativa metoder kännetecknas bland annat av att det finns ett avstånd och ett avskiljande 
från informationskällan Forskningsmetoden präglas också av att forskaren har en större 
kontroll över det som ska undersökas, och metoden kan också i större utsträckning avgöra 
vilka svar som är tänkbara. Då kvantitativ information ska analyseras används oftast 
statistiska mätmetoder (ibid., 1997, s14). 
 
Vid kvalitativ metod eftersträvas en närhet till det som undersöks och att insamlingen av 
material sker under former som ligger nära den verklighet som man vill undersöka. Mina 
intervjuer med bibliotekarier på det integrerade folk- och skolbiblioteket har den här närheten 
och ligger också nära den verklighet som jag velat ta del av. Alla intervjuerna har skett på de 
integrerade bibliotek där bibliotekarierna arbetar. Genom att ta del av bibliotekariernas 
uppfattningar av sin yrkesroll och hur den påverkas på det integrerade biblioteket, så har jag 
också kunnat fördjupa mig i deras yrkesroll, för att sedan försöka göra en analys och tolkning 
av deras uppfattning av densamma.  
 
Att genomföra en kvalitativ intervju medför ett subjekt - subjekt förhållande mellan den 
intervjuade och den som intervjuar Alltså inte ett subjekt - objekt förhållande som inom 
naturvetenskapen och inom kvantitativ forskning. Detta sätt att genomföra en intervju på 
medför alltså att forskaren och den som blir intervjuad litar på varandra och en närhet mellan 
dessa, som inte finns vid en kvantitativ undersökning, exempelvis vid enkäter. Forskaren bör 
inta en roll som en intresserad lyssnare för att undkomma problemet med att den intervjuade 
kan anta att forskaren har vissa förväntningar på de svar som den intervjuade ger (Holme & 
Solvang, 1997, s. 98). 
 
Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, eftersom det vid kvalitativa 
undersökningar är viktigt att visa på flexibilitet vid intervjutillfället. Upptäcker jag vid 
intervjutillfället att vissa frågeställningar glömts bort eller att de formulerats på fel sätt så går 
detta att rätta till under intervjun. En semistrukturerad intervju bygger på olika frågeteman, att 
diskutera kring. Dessa kan tas i vilken ordning som helst, och det går också att lägga till 
teman under intervjuns gång (Holme & Solvang, 1997, s.80).  
 
 Jag har valt att använda mig av en intervjumanual under intervjuerna, den återfinns som 
Bilaga ett, i den här uppsatsen. Denna intervjumanual fungerar mer som ett hjälpmedel än 
som ett frågeformulär, där fråga efter fråga ställs och besvaras. Den kan ses som en 
minneslista som intervjun utgår ifrån. De intervjuade bör få delge och forma sina tankar och 
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åsikter på ett för dem naturligt sätt, och då bör intervjuaren inte hålla sig till ordningen i 
manualen, utan vara flexibel i intervjusituationen (Holme & Solvang, 1997, s. 108). 
 
I de två första frågorna i intervjumanualen ska de intervjuade beskriva det integrerade 
bibliotek som de arbetar på, sitt eget arbete där och även ta upp vilka dokument som finns 
upprättade för det integrerade folk- och skolbiblioteket. Nästa grupp av frågor rör den 
professionella yrkesrollen och vad som eventuellt påverkar denna på det integrerade 
biblioteket, och också hur bibliotekarierna uppfattar sin yrkesroll på det integrerade 
biblioteket. Där tas också samarbete med övrig personal upp. Den sista gruppen av frågor tar 
upp hur bibliotekarierna trivs med att arbeta på det integrerade biblioteket, och vad som 
behövs då ett integrerat bibliotek ska startas och hur framtiden ser ut för de integrerade 
biblioteken. 
 
Intervjuerna genomfördes i en, av bibliotekarierna på förhand utvald lokal, där intervjuerna 
ostört kunde genomföras. Jag anser att intervjusituationen vid intervjutillfällena var, lugn och 
avspänd. Bibliotekarierna var mycket positiva till frågorna, som handlade om deras egen 
arbetssituation och yrkesroll. Jag gjorde utskriften av intervjuerna själv och skrev ut i stort sett 
hela intervjuerna. 
 
I en kvalitativ studie kan informationsblad, måldokument och protokoll från sammanträden 
med flera ge en bakgrund till de företeelser som undersöks. Detta kan vara av nödvändighet 
för forskaren, men också för läsaren då ett sammanhang och en bakgrund till problemet kan 
skapas. Att granska dessa eller något av dessa dokument kallas för dokumentanalys. 
Dokumentet läses och det används av forskaren i analysen om forskaren anser att det kan 
förstärka frågeställningen och eventuellt också belysa densamma (Repstad, 1999, s. 17).  
 
Jag kom fram till de analytiska teman, som jag använder mig av i resultatredovisningen, 
genom att jag, då jag skrivit ut alla intervjuerna, läste igenom, först en av dessa och försökte 
att finna gemensamma ämnesområden. Dessa kodade jag sedan med siffror, och de använde 
jag mig sedan av då jag läste övriga intervjusammanställningar. De tre analytiska teman som 
användes, har framkommit av flera underteman, som lagts samman för att få en 
huvudkategori, för att sedan utifrån koderna och mina analytiska teman, kunna sammanställa 
intervjuresultatet i Resultatredovisningen i kapitel, fyra. 
 
Min avsikt i undersökningen var också att undersöka och analysera de dokument som fanns 
uppsatta för att reglera arbete, verksamhet och samarbete mellan skola, skolbibliotek och 
folkbibliotek. Min förvissning var att de här samarbetsavtalen fanns på biblioteken, då jag 
enligt mina litteraturstudier, förstått hur viktiga de är för verksamhet, arbete och organisation 
av de integrerade biblioteken. Det visade sig att endast ett av de fem integrerade biblioteken, 
där jag genomförde intervjuerna, hade ett samarbetsavtal. Detta avtal har jag analyserat, och 
resultatet anser jag är av betydelse för min undersökning, men någon jämförelse av 
samarbetsavtal har inte kunnat genomföras, så vad jag har fått reda på är vilken betydelse det 
här enskilda dokumentet har för arbetet på ett av biblioteken som undersökts. 
 
 

2.3 Urval 
Då syftet med den här undersökningen är att undersöka hur bibliotekarier förstår och uppfattar 
sin professionella yrkesroll på det integrerade folk- och skolbiblioteket, alltså att undersöka 
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bibliotekariernas egna uppfattningar av sin yrkesroll och vad som påverkar denna på det 
integrerade biblioteket, så föll det sig naturligt att genomföra intervjuer med bibliotekarier på 
det integrerade folk- och skolbiblioteket. 
 
Jag använde mig av Internet, och Googels söktjänst, då jag letade efter integrerade folk- och 
skolbibliotek. Jag fann där länets samtliga integrerade folk- och skolbibliotek. Efter kontakt 
med Länsbiblioteket som informerade om de integrerade biblioteken, så upprättade jag en 
förteckning av de bibliotek som jag trodde, kunde ge det tydligaste resultatet av min 
undersökning. Jag valde ut de här integrerade biblioteken eftersom jag ansåg att vid en 
jämförelse mellan dessa så skulle jag få fram ett varierat resultat, eftersom bibliotekarierna 
hade så olika förutsättningar för sitt arbete och sin yrkesroll. Jag valde också att göra 
intervjuer med både folkbibliotekarier, skolbibliotekarier och med bibliotekarier med en 
kombinerad tjänst som folk- och skolbibliotekarier. Utvalda bibliotek hade någon eller några 
av de här bibliotekarierna anställda. Jag genomförde intervjuer på fem olika integrerade folk- 
och skolbibliotek, med åtta bibliotekarier. Jag är mycket tacksam över att jag fick göra 
intervjuerna på de bibliotek, som jag hade valt ut i första hand. Jag arbetar inte på något av de 
bibliotek där jag har genomfört intervjuerna. 
  
Utvalda bibliotek, belägna i tre olika kommuner, är organiserade på olika sätt. I en kommun 
arbetar bibliotekarierna ensamma på de integrerade biblioteken, och har en kombinerad tjänst 
som både folk- och skolbibliotekarie. De andra två kommunerna är en större och en mindre 
kommun, och det som skiljer dessa åt är att skolorna där de integrerade biblioteken finns i den 
större kommunen har flera elever. I de båda sistnämnda kommunerna är det också flera 
anställda på de integrerade biblioteken, både folk- och skolbibliotekarier och också 
biblioteksassistenter.  
 
Jag ringde till de olika biblioteken, och förhörde mig om bibliotekariernas intresse av att bli 
intervjuade, och om tid fanns för detta. Därefter skickade jag ut ett introduktionsbrev till de 
bibliotekarier som jag skulle intervjua, där jag angav syftet med undersökningen, att deras 
medverkan är helt igenom anonym, och att jag helst ville spela in intervjun. Detta gick alla 
med på. Jag tog också upp i introduktionsbrevet, att jag var intresserad av att ta del av de 
eventuella dokument som fanns upprättade för verksamheten på det integrerade biblioteket, 
för att kunna göra en dokumentanalys.  
 

2.4  Intervju 
 
Jag nämner inte de intervjuade bibliotekarierna vid namn och jag presenterar dem inte 
närmare för att kunna säkerställa anonymiteten för dem. I min resultatredovisning, har jag 
samlat de intryck jag fick från intervjuerna. Detta gör jag så att det inte går att koppla dem till 
speciella personer. De bibliotekarier som jag har intervjuat arbetar på integrerade folk- och 
skolbibliotek. De skolor där biblioteken är placerade på är alla grundskolor. En del av dem har 
elever från förskoleklassen till och med skolår nio, och några av dem har elever från 
förskoleklassen till och med skolår sex. Det går också ett varierat antal barn på de här 
skolorna. De här integrerade folk- och skolbiblioteken representerar integrerade folk- och 
skolbibliotek från samhällen och städer av olika storlek i Sverige. Två av de intervjuade 
bibliotekarierna har en heltidstjänst, de övriga sex arbetar på tjänster från sextiofem procent 
upp till nittio procent.  
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Det tog mellan femtio minuter och en och en halv timme att genomföra varje intervju. Några 
av de intervjuade bibliotekarierna pratade mycket och gav utförliga svar på frågorna, andra 
svarade mer kortfattat och koncist. Vid intervjuerna använde jag mig av bandspelare, så att 
jag bättre skulle kunna koncentrera mig på den intervjuade och på den intervjuades svar på 
mina frågor, och på att vara en god lyssnare 
 
Jag följde en intervjumanual under intervjuerna, och svaren på intervjuområdena blev olika 
långa, beroende på de intervjuades olika intressen och olika arbetsformer. Jag försökte följa 
olika intervjuteman för att få fram svaren på mina problemställningar och syfte. Ibland tog 
dock samtalet andra vägar och även andra områden belystes. 
 
 Då kvalitativa intervjuer bör användas är då en djupare inblick vill uppnås, i en viss miljö. 
Detta för att finna dess grundläggande förutsättningar eller för att försöka att hitta det som är 
speciellt just för denna miljö. Det som är intressant är inte hur vanlig en företeelse är eller hur 
ofta den förekommer. Det som istället kan vara viktigt är hur en företeelse utvecklas över tid 
(Repstad, s.15). 
 
Kvalitativa intervjuer gör det möjligt för den som intervjuar att förstå hur den intervjuade 
tänker och känner, och kanske också hur den intervjuade ser på sin omvärld. Den intervjuades 
erfarenheter är också något som intervjuaren har en chans att få ta del av (Trost, 1993, s. 24).  
 
 

2.5 Analys 
 
Eftersom att jag i mitt tidigare arbetsliv, som fritidspedagog, flyttat från en fristående 
verksamhet, in i skolan, till en integrerad verksamhet med skolans lägre årskurser, så besitter 
jag en viss förförståelse i ämnet för uppsatsen. Jag har också arbetat integrerat med skolan, 
och har kunnat se hur denna integrering har påverkat min professionella yrkesroll som 
fritidspedagog. Min förförståelse av undersökningen består i att jag har arbetat i en integrerad 
verksamhet med skolan. Det fanns både fördelar och nackdelar med integreringen En nackdel 
för mitt eget yrke, vid integreringen, var att skolan var en etablerad institution, medan 
fritidshemmen inte var lika etablerade. Vad jag såhär i efterhand kan se, då jag ser tillbaka på 
min egen yrkesverksamhet i en integrerad organisation, är att inte alla yrkeskategorier och 
yrkesområden som integrerades respekterades fullt ut, vilket påverkade deras arbetsuppgifter 
och deras arbetsområde, på ett inte alla gånger bra sätt. Detta medför att jag i min forskarroll 
kan ha vissa förutfattade meningar, om mitt valda ämne och eventuellt av dess resultat. Men 
detta är jag medveten om och tar med mig i min roll som forskare. 
 
I kapitlet Resultatredovisning, har jag valt att redovisa de fem olika biblioteken först, för att 
sedan presentera de åtta bibliotekarierna och deras professionella yrkesroll. Att jag inte valt 
att redovisa bibliotekarierna tillsammans med det bibliotek där de arbetar är av aktsamhet om 
deras anonymitet. Jag ville inte koppla samman biblioteken med respektive bibliotekarie, för 
att en spårbarhet skulle elimineras. 
 
Min analys bygger på intervjuer med åtta bibliotekarier som arbetar på integrerade folk- och 
skolbibliotek. De är alla kvinnor. De har tjänster som antingen folkbibliotekarie, 
skolbibliotekarie eller en kombinerad tjänst av de båda. Bibliotekarierna arbetar på fem olika 
bibliotek i tre olika kommuner. I den kvalitativa analysen tar jag upp mina samlade tolkningar 
och intryck från alla intervjuerna. Min dokumentanalys bygger på det dokument som jag fick 
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från de intervjuade bibliotekarierna. I den mån det förstärker och belyser frågeställningarna 
används det i resultatredovisningen. 
 
Jag vill här också påpeka att mitt syfte inte är att beskriva eller att generalisera hur 
bibliotekarier på det integrerade folk- och skolbiblioteket i allmänhet påverkas av att de 
arbetar på ett sådant bibliotek. Jag har gjort intervjuerna med åtta bibliotekarier på integrerade 
bibliotek för att kunna ta del av deras syn på sitt arbete och på sin professionella yrkesroll och 
på hur dessa påverkas och eventuellt förändras på det integrerade folk- och skolbiblioteket. 
De bibliotekarier som jag har intervjuat representerar endast sig själva som enskilda individer. 
 
Jag har gjort analyserna utifrån det material som jag har fått in då jag genomfört intervjuer 
med åtta bibliotekarier, litteraturgenomgång och den teoretiska ramen. Jag har utgått från 
gemensamma drag hos de intervjuade och på drag som skiljer dem åt, men jag menar inte att 
det som jag fått fram representerar alla bibliotekarier som arbetar på integrerade folk- och 
skolbibliotek. 
 
I resultatredovisningen i kapitel 4, har jag använt mig av en del citat för att verkligen försöka 
belysa det som jag har fått fram, och för att visa på närheten till de människor som jag har 
intervjuat. Jag har försiktigt bearbetat en del av citaten för att underlätta för läsaren. Jag har 
ibland gjort stavningen mer lik vårt skriftspråk, i vissa fall bearbetat de meningar som inte var 
fullständiga och också uteslutit en del småord som upprepats. Men jag har inte velat att för 
mycket av det verkliga talet och innehållet ska gå förlorat.  
 
I resultatredovisningen i kapitel 4, kommer redovisningen att temaindelas och följa tre teman. 
De här temana bygger på sammanfattningar av mina intervjuteman. Dessa i sin tur bygger på 
mitt syfte och mina problemställningar.  
 
De teman som jag följer i min resultatredovisning är följande. 
 

• De integrerade folk- och skolbiblioteken 
• Arbetet på de integrerade folk- och skolbiblioteken 
• Den professionella yrkesrollen på det integrerade folk- och skolbiblioteket 
 

 
Under rubriken de integrerade folk- och skolbiblioteken tar jag upp hur de olika biblioteken är 
organiserade, antalet tjänster på biblioteken, lokaler och öppettider. Arbetet på det integrerade 
folk- och skolbiblioteket tar upp hur folkbibliotekarie, skolbibliotekarie och de som har en 
kombinerad tjänst arbetar, deras samarbete med olika personalkategorier, servicenivå, 
ledningens betydelse, och trivsel, arbetsglädje och tillfredsställelse med arbetet. Dessa teman 
svarar på min frågeställning; Vilka skillnader finns i yrkesrollen hos olika bibliotekarier på 
det integrerade biblioteket? 
 
Under rubriken den professionella yrkesrollen på det integrerade folk- och skolbiblioteket tar 
jag upp hur skolbibliotekarien, folkbibliotekarien och den som har en kombinerad tjänst anser 
att själva integreringen påverkar deras professionella yrkesroll. Detta tema svarar alltså på 
min frågeställning; Vad uppfattas som unikt i den professionella yrkesrollen, just för att de 
arbetar i en integrerad verksamhet? Och också på frågeställningen: Vilka aspekter av 
bibliotekarierollen är av störst betydelse, då yrkesrollen påverkas av att de arbetar i en 
integrerad verksamhet? 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I följande kapitel finns den teoretiska ansatsen, och litteraturgenomgången för uppsatsen. Den 
teoretiska ansatsen för uppsatsen, omfattas av, Henny Olssons och Mats Gullbergs teoretiska 
genomgång av yrkesrolls- och professionsbegreppen(1986). Deras genomgång av begreppen 
finns i början av respektive genomgång av yrkesroll och profession. Efter deras teoretiska 
genomgång följer en litteraturgenomgång, under respektive stycke i texten. Därefter kommer i 
litteraturgenomgången, i ett eget stycke, olika former av bibliotek. 
 
Sist i litteraturgenomgången kommer en reflexion över den teoretiska ansatsen och över 
litteraturen i litteraturgenomgången. 

 

3.1 Yrkesroll 
 
Det finns flera sociologiska teorier om roller. Jag vill här redogöra för tre sätt att se på dem ur 
ett sociologiskt perspektiv. Det första synsättet som riktar sig mot yrkespositionen är de 
förväntningar eller normer från omgivningen eller från grupper som finns runt 
yrkespositionen. Här är det viktigt att undersöka om yrkesinnehavarens uppfattning stämmer 
överens med de omgivande gruppernas normer eller förväntningar. Frågan är alltså om 
konsensus mellan grupperna föreligger (Olsson & Gullberg, 1986, s.21 ). 
 
Det andra synsättet beskriver den bild yrkesinnehavaren har av förväntningarna från 
omgivningen. Dessa förväntningar från omgivningen kan mätas vid olika tidpunkter, ex. när 
studenten inom en viss yrkesgrupp påbörjar sin utbildning, i slutet av utbildningen och ett år 
efter examen. Det tredje synsättet handlar om rollinnehavarens beteende. Detta kan 
undersökas ca ett år efter examen, alltså hur ställda förväntningar på yrkesrollen stämmer 
överens med rollbeteendet (ibid., s. 22 ).   
 
Det finns vissa rollteoretiker som säger att det inom en roll finns en uppsättning av roller som 
visar sig gentemot olika grupper. Dessa visar sig genom olika beteenden mot olika grupper 
som arbetskamrater, kunder eller arbetsgivare (ibid., s. 24 ). 
 
Det finns olika förväntningar på varje delroll. Dessa kan vara av normativ eller predikativ 
natur. Med normativ menas vissa normer eller mönster. Med predikativa förväntningar menas 
att förväntningarna är förutsägbara. Olsson & Gullberg menar att en yrkesroll kan bli oklar, 
genom att det ställs ett stort antal förväntningar på den, och att de specifika föreskrifterna för 
rollen inte är tydliga (ibid., s. 25 ).   
 
Ett antal dimensioner kan också knytas till varje roll. De här dimensionerna kan vara ålder, 
och viktighet. Åldern har betydelse både för förväntningar på rollen och för rollbeteendet. 
Viktighetsdimensionen har betydelse för tolkningar av förväntningar. De kan bestå i frågor 
som; vad är det viktiga, vad händer om jag handlar i strid med förväntningarna. Till detta hör 
även behörighet till ett visst yrke. En total yrkesroll är summan av ett antal delroller. 
Relationerna mellan de olika delrollerna och dimensionerna är av betydelse när en yrkesroll 
utvecklas (ibid., s. 28 ). 
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Det finns vissa förutsättningar för en viss yrkesroll, och yrkesrollens utveckling kan bero på 
dessa. Dessa förutsättningar kan vara samhälleliga, organisatoriska och individuella. De 
samhälleliga förutsättningarna kan vara lagar och avtal samt utveckling och förändring i 
samhället. De organisatoriska förutsättningarna kan röra sig om lokala bestämmelser och 
avtal, kunskapsförmedling och organisationers och institutioners förändring och utveckling. 
De individuella förutsättningarna handlar om förväntningar, föreställningar och attityder och 
yrkesrollens utveckling och förändring (ibid., 1986, s. 10 ). 
 
Rollteoretiker anser att då en yrkesroll utvecklas så har de olika rollrelationerna en stor 
betydelse. De här rollrelationerna samverkar i fyra olika steg: 
 
Steg 1: ”Basen i hela relationssambandet är varje människas personlighet och relationer 
mellan alla de sociala roller hon har”(ibid., s. 28). Likväl som dimensionerna i en yrkesroll är 
viktiga delar så är attityder och självförtroende viktiga delar i personligheten, och detta kan 
påverka yrkesrollen (ibid., s. 28). 
 
Steg 2: Vid utvecklandet av en yrkesroll är ”inomrollspersonligheten”, nästa steg. Alla 
personer inom en yrkesroll behöver kunskaper om de olika delarna i en yrkesroll. Information 
och kommunikation är därför av stor betydelse för vilka förväntningar människor har på 
yrkesrollen(ibid., s. 28). 
 
Steg 3: På steg tre återfinns de förväntningar och perspektiv som jag själv har på yrkesrollen, 
och även det perspektiv som andra har på yrkesrollen. Av betydelse är ur vems perspektiv 
yrkesrollen tolkas. Tolkas den ur mitt eget perspektiv, eller ur ett perspektiv som andra har? 
 
Steg 4: Steg fyra innebär ”rollidentifikationen”. Den utgår från våra möjligheter att identifiera 
oss med den yrkesroll som vi har. På det här steget uppfattas yrkesrollen som om den tas upp 
av det egna jaget (ibid., s. 29). 
 
Vår roll och identitet i samhället får vi ofta från vår yrkesroll. Rollutvecklingen beror till stor 
del på: 

• Den egna uppfattningen av rollen 
• Mina egna behov, attityder och vad jag förväntar mig av yrkesrollen 
• Vilka förväntningar andra har på yrkesrollen och vilka krav de ställer 
• Och även hur yrkesrollen yttre situation ser ut(ibid., s. 31). 

 
Rapporter som redovisar studier kring biblioteks- och informationskunskap har getts ut av 
IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions. En av rapporterna är 
: The Image of the Library and Information Profession. How We See Ourselves: An 
investigation  (1995). Rapporten tar upp informations- och bibliotekarieprofessionens 
problem med image, rykte och status, som har omtalats under en längre tid. I inledningen sägs 
att en persons yrke är en viktig del av hennes liv. Yrket visar andra människor den utbildning 
någon har, och en del om dennes ekonomi. Yrket är alltså en social indikator. Om en 
yrkesgrupp har en negativ image och om de inte känner att deras yrke får förståelse, kan detta 
få sociala konsekvenser för den här människan. Det betyder också att få söker sig till det här 
yrket (ibid., s 9 ). 
 
I rapporten nämns också att det finns många olika sätt att bedriva yrket bibliotekarie på, 
benämningen bibliotekarie täcker in många skilda aktiviteter och arbetsområden. 
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Bibliotekariernas arbetsbeskrivningar skiljer sig oftast mera åt än vad de är lika varandra. Att 
hitta en homogen beskrivning av vad en bibliotekarie sysslar med är inte lätt, eftersom de ofta 
arbetar med så olika saker. De här skillnaderna i arbetet gör att det är svårt att urskilja 
essensen i bibliotekarieyrket, och därmed också problem med att beskriva professionens 
essens (ibid., s 22 ). 
 
Yrkesbenämningarna informationsspecialist och bibliotekarie indikerar inte speciellt att yrket 
är en profession. Att vara bibliotekarie innebär att arbeta med många olika uppgifter och 
verksamheter. Detta gör att det skapar svårigheter att definiera vad professionen innebär och 
även utbildningsproblem. Även de som är medlemmar i professionen har svårt att definiera 
essensen i sina arbeten (ibid., s 31 ). 
 
Gunilla Bradley som är psykolog och doktor i pedagogik, har i sin forskning intresserat sig för 
yrkesroller. Då hon samtalar med Mats Myrstener(1985), så säger hon att det är 
samhällsutvecklingen som lägger grunden för yrkesrollen. Innehavaren av en yrkesroll har 
både skyldigheter och rättigheter, och hon påpekar att man måste ta sig en roll och aktivt 
arbeta för att göra denna yrkesroll till en verklig yrkesroll som passar in i vårt samhälle (ibid., 
s. 9ff.). 
 
Människor i allmänhet kan ha olika föreställningar om ett yrke som de inte tidigare har 
kommit i kontakt med. Det kan vara föreställningar av både positiv och negativ art. Dessa 
föreställningar kan kallas ett yrkes symbolvärde. ”Symbolvärdet ska inte underskattas. Det 
handlar om hur vi får andra att tro på att vi verkligen kan det vi kan[…] Finns det inte en 
identifierbar funktion, som yrkesutövarna är med och utvecklar, då kan de heller inte göra 
anspråk på status” (Andersson, 1996, s. 10). 
 
Enligt Nasenius (1998) har yrkesroller och även roller utanför en arbetsplats två olika sidor, 
den sociodramatiska och den psykodramatiska. Den sociodramatiska förknippas med vilka 
kollektiva förväntningar det finns på rollen. Dessa förväntningar handlar inte om en person 
utan på de förväntningar som man har på den rollen som personen innehar. Den 
psykodramatiska däremot handlar om enskilda personer och hur de med sina individuella drag 
påverkar sin roll (ibid. s. 53). Nasenius menar att vi alltid påverkar rollen med vårt sätt att 
vara och fungera. Då vi intar en roll använder vi oss av olika delar av vår personlighet (ibid., 
s. 55). 
 
Bibliotekarierollen menar Susanna Månsby (1997) är ett sociologiskt begrepp. Detta grundar 
hon på att bibliotekarierollen står för de förväntningar och normer som sammanhänger med 
bibliotekets sociala uppgifter eller sociala funktion (ibid., s. 128). 
 
Enligt Anders Orum (1993), är kulturförmedlaridentiteten den klassiska identiteten som 
många bibliotekarier har som grund från sin bibliotekarieutbildning. Inom denna identitet 
ryms bibliotekariens förmåga att på ett kvalificerat sätt kunna välja ut adekvat litteratur och 
att kunna ta ställning då det gäller olika kulturformer. Inom denna identitet finns också 
förmågan att kunna delge kultur och även att kunna kommunicera om denna. På sextiotalet 
visade sig också en annan bibliotekarieidentitet, ämnesreferentidentiteten. Denna identitet 
ansluter till olika fackområden och vetenskaper. För en bibliotekarie med den här identiteten 
är det av största vikt att följa med inom ett visst område, fack, inom en vetenskap, och att 
sedan på anmodan kunna finna och förmedla denna kvalificerade kunskap. För 
kulturförmedlaridentiteten är det viktigaste den kommunikativa och intellektuella sidan av 
arbetet. De här båda identiteterna härstammar från folkbildningstraditionen (ibid., s. 228). 
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I Danmark, på sextiotalet, diskuterades hur arbetet på biblioteken var organiserat och en 
förändring av organisationen gjordes på många bibliotek. Att det gjordes en 
organisationsförändring berodde på att det fanns önskemål om att professionalisera 
bibliotekarieyrket. För att detta skulle kunna genomföras gjordes rationaliseringar. Genom att 
rationalisera, skiljdes det arbete ut som krävde särskilda bibliotekariekvalifikationer, och det 
övriga arbetet delades upp av övrig personal. Rationaliseringen genomfördes på två sätt: 
 

1. Bibliotekarieuppgifterna skiljdes ut från de uppgifter som den övriga personalen 
kunde utföra. Ett exempel på detta var att utlåningsdisk och upplysningsdisk 
separerades. Då hade bibliotekarien hand om upplysningsdisken och övrig personal 
hade hand om utlåningsdisken med dess speciella arbetsuppgifter. 

2. Dels att likartade arbetsuppgifter till exempel olika former av registreringsarbete slogs 
samman. 

  
Genom detta kunde ämnesreferentidentiteten och kulturförmedlaridentiteten utvecklas, 
eftersom bibliotekarierna hade möjlighet att arbeta mer koncentrerat med att vägleda låntagare 
och göra urval av litteratur, samt att arbeta med arrangemang av olika slag. 
Organisationsförändringarna gynnade också dokumentalistidentiteten. Denna identitet står för 
bibliotekarieyrkets essens som är, katalogisering, klassifikation, referensarbete och 
bibliografi. Denna identitet uppfattar biblioteksarbetet mer hantverksmässigt än intellektuellt, 
och är mer inriktad mot det systematiska arbetet och att kunna de regler, metoder och olika 
system som behövs för att kunna sköta registrerings- och referensarbetet (ibid., s 229). 
 
Den bibliotekarieidentitet som uppkom på 1970-talet kallar Anders Orum för 
socialarbetaridentiteten. Denna identitet intresserade sig för de olika brukargrupperna och till 
de här gruppernas olika behov. För socialarbetaridentiteten var det att kunna uppfylla olika 
brukargruppers behov som var det viktigaste. Resonemanget om olika bibliotekarieidentiteter 
kan visa på hur svårt det är för en del bibliotekarier att behålla självaktningen då de utövar sitt 
yrke. De har det svårt att hålla fast vid sin yrkesidentitet. Detta kan till viss del bero på att de 
inte känner någon helhet i biblioteksarbetet som de utför varje dag, därför att de har fått nya 
och mera specialiserade arbetsuppgifter. Det kan också bero på att den nya teknologin kräver 
färdigheter som alla inte tillägnat sig och därför känner de inte alltid igen sin yrkesidentitet ( 
ibid., s.230). 
 
Susanna Månsbys artikel Den nya tekniken och bibliotekarierollen, (1997) är en del av 
projektet Bibliotek i förändring. Den här studien visar att bibliotekarierollen är på väg att 
förändras. Bibliotekspersonalen som Månsby intervjuat upplevde starkt att bibliotekarierollen 
är inne i en process av förändring.  Under denna förändringsprocess läggs nya 
bibliotekarieidentiteter till bibliotekarierollen och gamla identiteter faller ifrån. Men själva 
essensen i bibliotekariens arbete är identiteten att lagra och förmedla information som nu 
förstärks med hjälp av ny teknologi. Månsby skriver om bibliotekarierollen och hur den har 
utvecklats genom tiderna och då varit knuten till samhällsförändringar. Under de här 
samhällsförändringarna har roller och identiteter växt fram som är tidstypiska. Några av dessa 
har funnits kvar och gett biblioteksverksamheten ett fundament att stå på. De identiteter som 
är centrala är: 
 
* folkbildningsidentiteten 
* kulturförmedlaridentiteten 
* katalogidentiteten 
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* socialarbetaridentiteten 
 
Andra identiteter som kan komma att lägga still i takt med att samhället förändras och 
informationsteknologin utvecklas är: 
 
* informationsorganisatören 
* kunskapsmäklaren 
 
  De här nya identiteterna som eventuellt kan komma att läggas till dagen bibliotekarieroll kan 
upplevas som att de hotar den egna och för personen invanda identiteten. De villkor under 
vilken bibliotekarien är van vid att arbeta kan komma att förändras. Alla bibliotekarier står 
inför att själv starta en förändringsprocess för att kunna hänga med i exempelvis den tekniska 
utvecklingen. I början oroade den tekniska utvecklingen många, men nu har en mer positiv 
bild tonat fram. En förhoppning finns att informationsteknologin kan hjälpa till och utveckla 
bibliotekarierollen till att bli mera professionell (ibid., s 131ff ). 
 
I rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från fyra nordiska 
länder, av Peter Almerud, 2000, nämns av bibliotekarier på bl.a. integrerade bibliotek i 
Sverige att de anser att det är viktigt med ett utökat samarbete med andra 
samhällsinstitutioner. Vidare nämns att bibliotekarierna i undersökningen vill ha en tydligare 
definition av den egna yrkesrollen, detta kan eventuellt uppnås med ett vidgat samarbete med 
likartade bibliotek (Almerud, 2000, s. 52 ). 
 
En bibliotekarie säger: ” Samarbete mellan olika typer av bibliotek skärper och förtydligar 
förhoppningsvis målen för den egna verksamheten. Man kan genom samarbete dela upp 
ansvaret för olika arbetsuppgifter, man kan precisera och specialisera vad den egna 
verksamheten ska innehålla om man vet vad ens samarbetspartners gör” Bibliotekarierna i 
undersökningen pekade också på ” behovet av att förtydliga och synliggöra yrkesrollen” 
(ibid., s. 53 ). 
 
Britta Sörman är en före detta idrottslärare som omskolat sig till bibliotekarie. Hon arbetar på 
ett integrerat gymnasie- och folkbibliotek. Denna biblioteksform kommer jag inte att 
undersöka men jag anser att det hon nämner i intervjun med Peter Almerud, (2002) även har 
relevans för den här undersökningen. 
 
Hon säger bland annat så här ” – I och med att vi gymnasiebibliotekarier sitter i biblioteket 
och har en fot i varje organisation fungerar vi också som en brygga mellan skolan och 
biblioteket” (ibid., s. 4). 
 
Vidare så säger hon också att gymnasiebibliotekarierna alltid är tillgängliga i biblioteket och 
inte bara för elever utan också för ”vanliga” låntagare. Någon gång rycker de också in i 
informationsdisken, men har inte någon schemalagd tid där. För att kunna arbeta så här på ett 
integrerat bibliotek kräver det att skolbibliotekarierna informerar folkbibliotekarierna, om 
skolans verksamhet. Britta Sörman säger vidare att i rollen som skolbibliotekarie på ett 
integrerat bibliotek, måste man vara stark i sin yrkesroll och även ha ett stort intresse för 
elevers lärande och till hur barn och ungdomar fungerar. Hon säger till sist” Dessutom måste 
man vara ganska tuff och visa vad man kan” (ibid., s. 5). 
 
En bibliotekarie från ett integrerat bibliotek säger: ” När jag försöker sammanfatta min 
yrkesroll är det närmast termen diversearbetare som faller mig in. Jag ska vara bevandrad i 
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litteraturen, följa med i nyutgivning, läsa in mig på barn- och ungdomsböcker, vara pedagog, 
ha en enorm social kompetens, vara en baddare på informationssökning, kunna fixa praktiska 
problem med datorerna, planera verksamheten, sköta alla rutinjobb o.s.v. […] Det kanske är 
ett av problemen med att definiera yrkesrollen, för många av oss är den så splittrad [ … ]” 
(Almerud.2002 s. 53). 
 
Louise Limberg skriver i artikeln: Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och 
skolbibliotek?(1993) att samverkan mellan folkbibliotek och skola oftast ses på ett positivt 
sätt. Kultur och skola anser att resurserna utnyttjas mer effektivt, då skola och folkbibliotek 
samarbetar, en annan fördel är att folkbibliotekarien träffar i stort sett alla barn, som i 
framtiden också kan bli besökare på folkbiblioteket. Men då frågar sig Louise Limberg om vi 
går mot en sammansmältning av barnbiblioteks-(folkbibliotekarien) och skolbiblioteksarbete, 
och om de två yrkesrollerna ska bli ett. Integrerade bibliotek är den mest intima formen av 
samverkan mellan folkbibliotek och skola (ibid., s. 6 ). 
 
Men att integrera biblioteken betyder inte bara idyll och ett bra samarbete. Ofta är 
bibliotekarierna inte nöjda med arbetssättet. De är både jagade och stressade. De har stora 
krav på sig, men resurserna räcker inte till. Folkbibliotekarien hinner inte med sin egen 
verksamhet för att skolan tar så stor plats. Louise Limberg tror att ett skäl till att de båda 
biblioteksverksamheterna är så otydliga är för att de sammanblandas med varandra. Hon 
skriver på s.6. ”Vilket slags biblioteksservice behöver man i skolan? Är det skillnad på 
folkbibliotek och skolbibliotek?” Limberg kommer fram till att till idag så har samarbetet på 
det integrerade biblioteket grundats på de likheter som finns i verksamheterna, på det som de 
har gemensamt. Men säger hon, om man istället bygger integrationen på att parterna är olika, 
men att de har vissa gemensamma värderingar och intressen så är det lättare att acceptera 
olikheterna. Sätten på vilka verksamheterna är lika, kan bygga broar och vara till glädje för 
verksamheterna och personalen (ibid., s. 6). 
 
I de integrerade biblioteken måste man arbeta för att det har en dubbelfunktion som 
skolbibliotek och folkbibliotek. Det bör finnas en tydlig markering av skillnaderna mellan de 
två (ibid., s. 8). 
 
Joacim Hansson, (2006), skriver i sin artikel: ”Just Collaborating or Really Something Else? 
On Joint- Use Libraries and Normative Institutional Change with Two Examples from 
Sweden”, att vid ett samarbete och grundande av ett integrerat akademiskt bibliotek med ett 
folkbibliotek, ett s.k “ joint- use library”, så står institutionen och dess personal inför en 
förändringsprocess som är mycket komplex. De enheter som ska samarbeta står inför ett 
eventuellt institutionellt systemskifte, liksom att bibliotekariernas professionella roller kan 
vara föremål för en förändring. Hansson menar också att ett ” joint- use library” eventuellt 
kan stå för en ny unik biblioteksform. Han menar också att det är viktigt att hålla isär de båda 
biblioteksformerna för att värna om, och för att kunna identifiera de olika bibliotekens 
traditionella biblioteksaktiviteter. Det är speciellt viktigt att värna om folkbibliotekets 
identitet, så att den inte försvinner i vårt ”kunskapssamhälle”. Han säger vidare att det är 
viktigt att studera ”joint- use libraries” i framtiden, för att kunna dra ytterligare slutsatser om 
en helt ny unik biblioteksform (ibid., s. 550-556). 
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3.2 Profession 
 
Profession är enligt Nationalencyklopedin (1994) ” i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i 
samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status 
bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad” ( Nationalencyklopedin bd.15 
1994, s. 291). Enligt den här definitionen kan bibliotekarieyrket räknas som en profession. 
 
Ordet profession kommer ursprungligen från latinet, och betydelsen är uppgift, erkännande 
eller yrke. Profession kan även innefatta andra betydelser exempelvis akademiskt utbildad, 
yrke med högre utbildningsnivå och yrkeskår (Selander, 1989, s.12f.). 
  
En profession kan ses som en yrkesgrupp som är relativt homogen. Det arbete som denna 
grupp utför grundar sig på vetenskapligt kunnande, och det innebär också att de här 
yrkesgrupperna har speciella utbildningsinstanser som ofta är knutna till universitet. De här 
utbildningsinstitutionerna ansvarar för att utbilda och socialisera de människor som har för 
avsikt att utbilda sig inom ett visst yrke. De ansvarar också för forskningen inom professionen  
På detta sätt försäkras att kunskapen håller sig på en viss nivå och inriktning, och att de som 
tillhör en viss yrkesgrupp utsätts för en likartad påverkan då det gäller normer, ideal och 
värderingar (Olsson & Gullberg, 1986. s. 8f). 
 
Enligt Olsson och Gullberg är det svårt att finna en samstämmig definition av vad en 
profession egentligen är. Vid en genomgång av litteratur inom området framkom ett antal 
attribut som framstår tydligare än andra (Olsson & Gullberg, 1986. s. 8). 
De är: 
 

• systematisk teori 
• professionell auktoritet 
• samhällets sanktion 
• egen kultur 

 
Enligt Olsson och Gullberg talas det om två grundläggande dimensioner i professionalisering. 
Den första är den historiska omvandlingen av en viss yrkesgrupp till en profession. Den andra 
är socialisationen. Med socialisationen menas den process genom vilken individen tillägnar 
sig ett synsätt som är professionellt, det vill säga ett synsätt som innebär medvetenhet om 
professionens olika begrepp och det verksamhetsområde den finns inom. En tredje dimension 
av professionalisering kan utkristalliseras, då en yrkesgrupp ibland kan tvingas leva upp till 
flera motstridiga krav. Denna tredje dimension är att det utvecklas en professionell ideologi 
inom en yrkeskår. Denna kan användas för att lösa de motsättningar och de motstående krav 
som kan finnas på yrkeskåren. Denna professionella ideologi kan också fungera som en 
samlande faktor inom gruppen (ibid., s.14f.). 
 
Vetenskapliga synsätt, kunskaper och kunskapens tillämpning är av vikt när det gäller en viss 
profession. Detta gäller även den tysta kunskapen om vad en profession innebär. Denna är en 
tyst kunskap som går att lära in och använda men som inte går att förklara eller fästa på 
papper (ibid., s.16). 
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En professionsdoktrin granskas av Liljeström (1979), och hon benämner en profession som ett 
”kall med ensamrätt” (ibid., s 128). Gyarmati (1975) är en chilensk forskare som enligt 
Liljeström har ställt samman en professionsdoktrin utifrån vad olika forskare har ställt som de 
vanligaste kriterierna för vad en profession är (ibid., s. 129). Liljeström beskriver denna 
doktrin enligt följande. Hon nämner först den allmänna grundförutsättningen som innebär att 
samhället värderar den yrkesverksamhet det gäller ” som nyttig, och värdefull för människors 
liv, säkerhet och välfärd” (ibid., s. 129). När detta är uppfyllt tillfoga två andra 
utgångspunkter. Den första av dem är att karaktären på hur tjänsten utövas är sådan att den 
står över ekonomiska kalkyler. Den professionelle utgår från vilka behov klienten har, är 
alltså serviceinriktad. Det är alltså den professionelle som definierar klientens behov. Den 
andra utgångspunkten är att det krävs en lång tid av utbildning och träning som till största 
delen grundas på vetenskaplig kunskap (ibid., s. 129). Ur detta resonemang påtalades följande 
kännetecken för en profession (ibid. s., 129): 
 
* autonomi 
* kontroll över rekrytering och utbildning 
* ensamrätt 
* kontroll över biträdande och kompletterande yrken 
* rätt till en riklig kompensation 
 
 
I sin avhandling om det datoriserade biblioteket hänvisar Lena Olsson (1995) till sociologen 
Andrew Abbot som undersökt bibliotekarieyrket som en informationsprofession. En av de 
frågor som Abbot undersökt är hur”[…] gruppen interagerar i kampen om att få identifiera ett 
verksamhetsområde som de kan definiera utifrån sin professionella uppgift” (ibid., s.23). 
 
 I sin forskning beskriver Abbot professioner dels med utgångspunkt i hur de samspelar med 
andra kategorier av yrken och dels med utgångspunkt i vilken auktoritet de har och utifrån 
deras kvalifikationer. En profession gör fordran på att kunna finna lösningen på ett speciellt 
samhällsproblem, och på grund av det få ensamrätt på den lösningen som de finner. För en 
bibliotekarie betyder detta att förse användare med information och att uppgiften utförs på ett 
visst sätt (ibid., s.23).  
 
En fråga som ofta är debatterad är frågan om bibliotekarieyrket är en profession eller en 
semiprofession. Bibliotekarieyrket har oftast beskrivits som en semiprofession av den 
traditionella professionsforskningen. Detta motiveras av att bibliotekarieyrket inte är grundat 
på någon kunskapsbas (Enmark, 1991, s.164). 
 
För att ett yrke ska benämnas som en profession så bör det ha en nära relation mellan 
forskning, utbildning och tillämpning, men det kan vara svårt om inte samhället erkänner 
yrket som en profession (Sundin, 2003, s. 46). 
 
Att bibliotekarieyrket ibland anses som underlägset andra professioner, kan bero på att 
bibliotekarien betjänar, ger service och hjälper andra professioner, exempelvis forskare och 
läkare på respektive bibliotek (Wormell, 2001, s. 44). 
 
Det fanns enligt Bowden, Russel (1994), en skarp gräns mellan professioner som sågs som en 
”elit” bland yrkesgrupperna och på de vanliga yrkena. De yrken som inte uppfyllde kriterierna 
för att nå upp till ”eliten”, fick benämningen semiprofessioner. Yrken som benämndes som 
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semiprofessioner var bland annat socionomer, sjuksköterskor, lärare och bibliotekarier (ibid., 
s.28).  
 
Johan Olaisen, norsk biblioteksforskare har bland annat skrivit texten: Profesjon eller 
semiprofesjon? I den har han undersökt bibliotekarieyrket och dess professionalism eller 
semiprofessionalism. Olaisen beskriver också hur (ibid. s. 65), enligt Donald Broady, en 
yrkesgrupps professionaliseringsgrad kan studeras med hjälp av kriterierna nedan; 
 

• Professionens medlemmar ska behärska en speciell teori 
• Medlemmarna ska godta vissa fastställda etiska normer 
• Professionen ska ha en tydlig kåranda, som studenterna måste genomgå för att arbeta 

inom professionen 
 
Det är inte alltid så lätt, skriver Lena Olsson att behärska det som en yrkeskategori säger är 
deras verksamhetsområde eller deras jurisdiktion. Att behärska sitt verksamhetsområde eller 
jurisdiktion kan vara olika svårt för olika yrkesgrupper. En definition på jurisdiktion är;[…] 
”det verksamhetsområde eller det revir som professionen kontrollerar” (ibid., s.23). 
 
Det sägs att den jurisdiktion som bibliotekarien gör anspråk på är den som kallas 
kunskapsorganisation. ”De har två huvuduppgifter att lösa åt sina kunder. Den första är att 
skapa intellektuell tillgång till information om dokument och deras innehåll. Det andra är att 
skapa fysisk tillgång till dokument” (ibid., s.23). 
 
Camilla Thorn Wollnert (2003) menar att en professions innehåll inte ändras så snabbt. Men 
exempel finns där förutsättningarna för en profession ändrats mycket snabbt. Så var det 
exempelvis för bibliotekarieprofessionen när kunskapslyftet och den nya teknologin gjorde 
sitt inträde på biblioteken. Hon säger vidare att hur vår omvärld ser ut påverkar 
kulturprofessionerna. Det som påverkar i omvärlden kan exempelvis vara 
informationsteknologi, medborgarnas perspektiv och ekonomi. Vidare så är 
framtidsbibliotekarien en bibliotekarie som fungerar som en pedagogisk lots för låntagare 
med hög utbildning. Framtidsbibliotekarien arbetar också tillsammans med personal som är 
specialister som kompletterar bibliotekarien till exempel inom områdena it och pedagogik 
(ibid., s. 17). 
 
I de större kommunerna som undersökts i Wollnerts rapport prioriteras den 
biblioteksverksamhet som på något sätt är utlokaliserad. Denna utlokaliserade 
biblioteksverksamhet ska försöka att hitta olika partners att samarbeta med. Dessa bibliotek 
kommer sedan att utlokaliseras i kommunernas olika delar (ibid., s. 27). 
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3.3 Olika biblioteksformer 

3.3.1 Folkbibliotek 

 
På folkbiblioteken i Sverige tillhandahålls kultur, kunskap och information för användarna 
helt kostnadsfritt. Denna service stipuleras i bibliotekslagen från 1997. Det finns 1200 
biblioteksfilialer, några hundra bokbussar och huvudbibliotek i 289 kommuner i landet. 
Bibliotekarierna som arbetar på folkbibliotek har ett mycket varierat arbete med många olika 
roller, och måste arbeta mycket allround med fjärrlån, databassökningar, utställningar, 
evenemang, sagostunder, hjälp till studenter och mycket mera (Hasselrot, 2001, s. 20 ). 
 
Under den första delen av 1990-talet åtstramades stadsbudgeten och många biblioteksfilialer 
fick läggas ner. Ändå höjdes kraven på biblioteken. Det var nu flera människor som studerade 
och behövde utnyttja bibliotekens tjänster. Det var studenter från KOMVUX, från 
kunskapslyftet och från dem som studerade svenska för invandrare (Hasselrot, 2001, s. 20 ). 
 
Biblioteken skulle samtidigt klara den nya tekniken, vid samma tidpunkt som nedskärningar 
gjordes. Detta trängde biblioteken hårt. Det skapades olika alternativ till att stänga filialer. 
Bibliotek lades ut på entreprenad, exempelvis i Åre, 1991. Ett annat sätt att motstå 
nedläggning blev att integrera folk- och skolbibliotek. Detta hade provats redan på åttiotalet 
(Hasselrot, 2001 s. 21 ). 
 
Det finns farhågor att folkbiblioteket kan förlora sin själ och sina ideal, som exempelvis 
folkbildare och kulturförmedlare, vid en integrering. Det finns exempel på bibliotek där det 
sägs att ungdomarna tar över på bekostnad av allmänhetens öppettider och service. Det som 
talar mot detta är att människor idag också lär för livet, och då kan det integrerade biblioteket 
och skolbibliotekarier och skolpersonal stå upp för det livslånga lärandet och komplettera 
folkbibliotekspersonalen (Hasselrot, s. 44 ). 
 
 
 

3.3.2 Skolbibliotek 

 
I rapporten Skolbiblioteken i Sverige: sammanfattning och uppföljning 1999-2001, står 
följande beskrivning av vad ett skolbibliotek är, Kulturrådet föreslår: ” Skolbiblioteket är den 
eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, 
teknik och personal för att kunna förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser 
av alla slag”.  Kulturrådet föreslår följande för vilken uppgift skolbiblioteket har: ” 
Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice, i första hand för utbildningens 
behov inom den egna organisationen och att i samverkan med landets biblioteksväsende i 
övrigt ge biblioteksservice” ( ibid., s. 6 ). 
 
Utgångspunkterna för skolbiblioteken i Sverige är följande: ” Den svenska bibliotekslagen 
säger att grund- och gymnasieskolor ska ha lämpligt fördelade bibliotek. De gällande 
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läroplanerna för det obligatoriska och frivilliga skolväsendet förordar ett problembaserat och 
elevaktivt arbetssätt” ( ibid., s. 7 ). 
 
De skolor som inte själva förfogar över ett bibliotek tenderar att använda folkbiblioteken 
flitigt. Detta kan medföra problem för folkbiblioteken som oftast inte förfogar över tillräckliga 
medieresurser, personal och lokalresurser för att också möta skolans behov. Därför har det 
också blivit av intresse för folkbiblioteken att skolornas bibliotek finns och fungerar 
tillfredsställande. Det är alltid skolan som ansvarar för att skolan har möjlighet att använda ett 
bibliotek. En samverkan däremot mellan folk- och skolbibliotek kan ge stora vinster eftersom 
att skolbiblioteket är ett pedagogiskt bibliotek och att de mål- och styrdokument som gäller 
för skolan också i det stora hela gäller för biblioteket ( ibid., s. 7 ). 
 
Eftersom det för bibliotekens användare inte har någon betydelse vilken huvudman ett 
bibliotek har så används folkbiblioteket flitigt av studerande ur alla kategorier. För dem spelar 
närheten roll och användarna förväntar sig samma service oberoende av biblioteksform (ibid., 
s. 10 ).  

 

3.3.3  Integrerade folk- och skolbibliotek 

 
I många kommuner har man valt att fysiskt och organisatoriskt integrera folk- och 
skolbiblioteken med varandra. Andelen integrerade bibliotek har därför under senare år ökat 
kraftigt. Idag är nästan fyrtio procent av folkbiblioteken integrerade med ett skolbibliotek. 
Ofta är skälen ekonomiska, men en samlokalisering kan också ske för att ge biblioteket en 
starkare identitet, som en plats för möten över generationsgränserna (Hasselrot, 2001, s. 6 ). 
 
Under åren 1990-1995 lades ca tvåhundra biblioteksfilialer ner. Av de biblioteksfilialer som 
blev kvar har många gjorts om till integrerade bibliotek. I Kulturrådets utredning av 
metoderna för integrering av bibliotek, I nöd och lust, Statens Kulturråd, 1991, undersöktes 
sju kommuner och ett län. Alla sju kommunerna och också länet hade genomfört integrering 
av folkbibliotek med skolbibliotek av ekonomiska skäl. Detta gjordes för att kommunerna inte 
kunde tänka sig att vara utan ett bibliotek och att de också ville ha utbildad bibliotekspersonal 
(Hasselrot, 2001, s. 10, 11 ). 
 
Något mer än fyrtio procent av antalet huvudbibliotek och filialer, idag, är integrerade folk- 
och skolbibliotek. Det totala antalet filialer har dock minskat sedan 2001. Men Kulturrådets 
statistik visar att antalet integrerade folk- och skolbibliotek har ökat något, sedan 2001( 
Statens Kulturråd, 2005, Statistik och forskning, folkbibliotek ). 
 
Det finns också kvalitativa argument för en sammanslagning av folk- och skolbibliotek. Ett 
argument är att skolbiblioteken behöver förbättras och att de inte hängt med i utvecklingen av 
informationssamhället. Det är allt fler människor ute i samhället som är studerande, och därför 
behöver folkbiblioteken växa för att kunna möta de här studenterna och också kunna fungera 
pedagogiskt. Om både skolans användare och allmänheten respekterar varandra och gruppens 
speciella intressen kan en integrering fungera över gränserna och också fungera som en plats 
att mötas på för olika grupper av människor (ibid. s., 11 ). 
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I de fall där integreringen fungerar så har huvudmännen för biblioteket arbetat fram nya mål 
tillsammans för hur integreringen ska se ut, och för hur ansvarsfördelningen ska vara. En 
fråga att ställa är då, hur fungerar då integreringen? Det vanligaste svaret är att i vissa fall är 
det samordningsvinster och i andra avseenden konflikter (Hasselrot, 2001 s. 12 ).  
 
För att ett bibliotek ska få kallas för ett integrerat folk- och skolbibliotek ska det vara ett 
folkbibliotek som är förlagt till skolan i gemensamma lokaler, och som också fungerar som 
skolbibliotek. Samarbetet på ett integrerat bibliotek kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• De två huvudmännen - skolstyrelse och kulturnämnd (eller kommundelsnämnd, där 
det är en sådan som svarar för verksamheten) – formulerar tillsammans mål och delar 
på ansvaret för verksamheten. 

• Bokbeståndet är gemensamt 
• Personalen är gemensam, både skola och folkbibliotek bekostar verksamheten (I nöd 

och lust s.6). 
 

 Det kan läsas i rapporten: I nöd och lust(1991), från Statens Kulturråd att en integrering av 
bibliotek gör att mycket kan samordnas för de båda biblioteksformerna, vilket ger vinster. 
Viss media kan samutnyttjas och även personalen, inom vissa områden. Dessa 
samordningsvinster kommer ofta till stånd genom att bibliotekariens professionalism och 
biblioteksfunktioner får stryka på foten. 
Även ansvaret för biblioteksverksamheten och för olika kostnader måste preciseras (ibid., 
s.35). 
 
Då en integrering av ett folkbibliotek och ett skolbibliotek ska genomföras bör följande 
punkter finnas med vid planeringen: 

• områdesanalys 
• mål för skolbiblioteket 
• mål för folkbiblioteket 
• gemensamma mål för det integrerade folk- och skolbiblioteket 
• handlingsprogram 
• beskrivning av arbetet i det integrerade folk- och skolbiblioteket i skolans arbetsplan 
• utvärdering (ibid., s. 47) 

 
 Barnbibliotekarien Irene Eriksson som studerat utvecklingsarbete på det integrerade folk- och  
skolbiblioteket, skriver i tidskriften, Barn & Kultur (nr 4-5, 2000 ): ” Vanligt är att 
folkbiblioteket fortsätter sin verksamhet oförändrat efter flytten till skolan, dock med den 
skillnaden att elever och lärare utnyttjar biblioteket i mycket högre grad”.  
 
Irene Eriksson skriver vidare att många bibliotekarier som arbetar på det integrerade 
biblioteket är osäkra på ansvaret för personal, budget och mediebestånd. Det som de flesta 
enas om är att integreringssamarbetet fungerar bättre då det har reglerats avtal. Och att det 
alltid finns en pågående dialog anses som det allra viktigaste (ibid., s. 5). 
 
”Integreringen beskrivs ofta som en åtgärd i släptåg på en kris eller ett allmänt direktiv, 
snarare än som en idé om utveckling. Det kan handla om att ett bibliotek står inför en sorts 
förändring – som hot om nedläggning, behov av upprustning eller naturlig flyttmöjlighet i 
samband med något nybygge” ( Hasselrot, 2001, s. 40). 
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En krisfråga vid integrering är kampen om resurserna mellan skola och allmänhet. En annan 
fråga är lokalfrågan där folkbiblioteket kan bli både vinnare och förlorare. Är det integrerade 
biblioteket lättillgängligt för allmänheten, samtidigt som skolan lätt når lokalerna är båda 
vinnare. Det gäller också att det finns personal som täcker öppettiderna på biblioteket både för 
skolan och allmänheten vid olika tidpunkter (Hasselrot, 2001, s. 21-22 ).  
 
En gymnasiebibliotekarie säger om sitt arbete på ett integrerat gymnasie- och folkbibliotek: ” 
att på samma sätt som folkbibliotekarierna går in i rollen som skolbibliotekarie, gästspelar jag 
som folkbibliotekarie ” (ibid., s. 24 ). Alltså kan gymnasiebibliotekarier, barnbibliotekarier, 
folkbibliotekarier, eftersom de är kollegor med likartad utbildning och yrkesroll ”glida in i 
varandras tjänsteutövning om det behövs” (ibid., s 24 ). 
 
När det gäller integrerade bibliotek i olika konstellationer, kommer ofta frågan upp vem som 
har ansvaret i de här organisationerna och varför de har det. Efter samgåendet mellan olika 
biblioteksformer upptäcks ofta att samarbetet behöver regleras i avtal. Det finns många 
exempel på avtalsdiskussioner gällande organisation, ekonomi och hur samgåendet ska 
hanteras politiskt. Oftast har parterna inte riktigt diskuterat färdigt om hur ansvar, samråd och 
makt ska fördelas ( Hasselrot, 2001, s. 40- 41). 
 
I de flesta måldokument och kommunala verksamhetsplaner står det att biblioteken är en 
pedagogisk resurs i skolan. Detta stämmer också, men de pedagogiska resurserna fungerar i 
många olika varianter. En pedagogisk uppgift som skolbibliotekarien har är att handleda 
studenter och lärare då de söker kunskap, från enkla övningar i att söka information till 
källkritik. Men från många biblioteks sida vill man höja ambitionsnivån, och integrera 
bibliotekskunskap direkt i undervisningen. Detta kan dock skapa konflikter med skolpersonal, 
som inte har så lätt att släppa in bibliotekspersonalen (ibid., s. 42-43 ). 
  
Vid en integrering av olika biblioteksformer med olika slags verksamhet kan det vara svårt att 
skapa de rum som behövs, så att alla parter blir nöjda. Det behövs plats och rum för att i lugn 
och ro läsa tidskrifter, det behövs rum för elevers lärande, både grundskoleelever, 
komvuxelever och andra, för de små barnens sagostunder och för dem som vill släktforska 
(ibid., s. 45 ). 
 
Möjligtvis kan en integration, då folkbiblioteket oftast flyttar sin verksamhet, med ett 
välutrustat folkbibliotek in i skolans lokaler med bibliotekspersonalens professionalism och 
folkbibliotekets stora mediebestånd, reta en del folkbibliotekarier. Detta eftersom skolan 
tenderar att utnyttja det nya biblioteket i överkant, så att det ibland går ut över allmänheten. 
Skolbiblioteket kan eventuellt ge något tillbaka till folkbiblioteket. Detta kan ske i form av att 
skolan är en pedagogisk resurs, och den kan delge andra av sitt undersökande arbetssätt 
(Hasselrot, 2001, s. 17 ). 
 
Det är själva verksamheten på det integrerade biblioteket som är viktig inte integreringen i 
sig. ”Det går inte att rationalisera två olika verksamheter till en. Det handlar om två kulturer 
som ska mötas och där såväl likheter som skillnader måste preciseras både i form av skriftliga 
överenskommelser mellan bibliotek och skola där vars och ens åtagande anges och i form av 
praxis i det dagliga arbetet” ( Statens kulturråd, 2001, Skolbiblioteken i Sverige, s 10 ). 
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3.4 Reflexion över den teoretiska ansatsen och 
litteraturgenomgången för uppsatsen  
 
Under en period på ca femton år har förutsättningarna för bibliotekarieyrket, och 
bibliotekariens yrkesroll förändrats betydligt. Vårt samhälle har under den här tiden 
datoriserats, och datorer och Internet ses som en naturlig del av vår vardag. Utbildningen till 
bibliotekarie har akademiserats, från att tidigare ha varit en yrkesutbildning. Detta skedde 
genom högskolereformen 1993. Den här utvecklingen, datoriseringen av samhället och 
biblioteken, och förändringen av utbildningen till bibliotekarie, har i sin tur medfört att det 
blivit allt svårare att definiera bibliotekariernas yrkesroll, eftersom att den har blivit alltmer 
komplex och svåridentifierbar. Utbildningen inriktar sig nu på en examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap, då den tidigare inriktat sig på det praktiska arbetet på bibliotek. 
 
Jag vill i min uppsats undersöka och studera hur bibliotekariers yrkesroll påverkas av att de 
arbetar i en integrerad verksamhet och hur bibliotekarierna själva ställer sig till detta. Detta 
föranleder att jag i min uppsats anlägger ett yrkesrollsperspektiv på min undersökning. I ett 
vidare perspektiv av yrkesrollen och som en kontext för denna sätter jag 
professionsperspektivet, eftersom jag har en teori om att en påverkan av yrkesrollen också har 
betydelse för utvecklingen av bibliotekarieprofessionen. Detta kan bland annat ske genom att, 
bibliotekarier har svårt att definiera sin egen yrkesroll, och att den förändras av olika orsaker, 
av samhällsutvecklingen, av organisatoriska orsaker och ekonomiska aspekter så bör detta 
också affektera bibliotekarieprofessionen och dess utveckling. 
 
Min teoretiska ansats bygger på Henny Olssons och Mats Gullbergs teorier om yrkesrolls- och 
professionsbegreppen. Jag anser att litteraturen av dessa båda är relevant för min uppsats trots 
att den är något äldre(1986). Jag anser att den på ett bra sätt beskriver yrkesroll och 
profession, ur olika synvinklar. Jag använder mig av deras teoretiska genomgång som en 
teoretisk ram, för min analys av de intervjusvar som jag samlat in i min undersökning. 
 
Jag använder mig bland annat av Olsson och Gullbergs sociologiska teorier om roller. De 
förväntningar eller normer från grupper eller från omgivningen som finns runt 
yrkespositionen, och om yrkesinnehavarens uppfattningar är i överensstämmelse med vad 
omgivningen förväntar sig och deras normer(ibid., s.21). Detta kan föras över på det 
integrerade bibliotekets samarbete med skolan. Om deras respektive förväntningar eller 
normer överensstämmer med varandra. Också att det inom en roll finns olika delroller som 
visar sig gentemot olika grupper, exempelvis arbetskamrater, kunder eller arbetsgivare. Denna 
teori kan också användas då jag i min undersökning vill se hur bibliotekarierna förhåller sig 
till olika användargrupper och till olika personalkategorier som de samarbetar med. 
 
Det finns också rollteoretiker som, enligt Olsson och Gullberg, anser att rollrelationer är av 
stor betydelse då en yrkesroll utvecklas, och att de här rollrelationerna samverkar i fyra steg. 
De här stegen baseras bland annat på hur varje människas personlighet präglar alla de sociala 
roller hon har, och att en person som har en yrkesroll behöver kunskaper om alla delar av 
yrkesrollen. Vidare att vilket perspektiv jag själv och andra har på yrkesrollen har betydelse, 
och på steg fyra finns en möjlighet att identifiera sig med sin yrkesroll(ibid., s. 30). Dessa steg 
är också applicerbara på min undersökning, men jag avser inte att använda ovanstående direkt 
i min analys, utan som en teoretisk ram. 
 
Rapporten: The Image of the Library and Information Profession: How we see Ourselve: An 
investigation (1995), i min litteraturgenomgång, benämner en persons yrke som en social 
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indikator. Jag anser att studien överensstämmer med att för vissa människor är deras yrke en 
social indikator. Och för de här människorna kan det ha stor betydelse hur andra människor 
uppfattar det yrke som de innehar. Många människor har svårt att uppfatta vad en 
bibliotekarie egentligen arbetar med. Detta kan göra att bibliotekarierna får problem med att 
identifiera sig med sin yrkesroll, och då också får problem med att identifiera för sig själva 
vilken grunden är för bibliotekarieyrket.  
 
Bradley, menar att den som innehar en yrkesroll aktivt måste arbeta för att anpassa denna 
yrkesroll till samhällsutvecklingen. Detta anser jag inte stämmer helt. Många bibliotekarier 
idag, arbetar otroligt aktivt för att anpassa yrkesrollen till det omgivande samhället, genom 
exempelvis utåtriktat arbete i skolan och det övriga samhället, uppsökande verksamhet, 
marknadsföring. Men ändå anser jag mig kunna se en tendens till att inte bibliotekarierna och 
biblioteken är synliga i vårt samhälle. Människor utanför bibliotekets värld vet inte vad en 
bibliotekarie har för arbetsuppgifter. Jag anser att det inte är så lätt att arbeta aktivt med en 
yrkesroll för att anpassa den till samhället. Samhället måste också aktivt arbeta för 
yrkesrollen, för att den ska ha en chans att etablera sig. Detta kan ske, anser jag, genom 
marknadsföring, ekonomiska anslag, forskning och att också samhället accepterar yrkesrollen 
och inser värdet av denna. 
 
Almerud tar upp problemen med att definiera bibliotekarierollen, och att bibliotekarier på de 
integrerade biblioteken söker en tydligare definition av sin yrkesroll. Detta kan eventuellt 
också stämma överens med de bibliotekarier som jag intervjuar. 
 
Anders Orum(1993), menar att kulturförmedlaridentiteten är den klassiska identiteten, som 
finns i grunden hos många bibliotekarier. Han går vidare igenom de bibliotekarieidentiteter 
som han identifierar från 1960- talet och framåt. Han menar också att bibliotekarier i vår tid 
har fått nya arbetsuppgifter bland annat genom den nya tekniken, som gör det svårt att hålla 
fast vid sin yrkesidentitet (ibid., s. 230). 
 
Susanna Månsby (1997), anser att bibliotekarierollen är inne i en period av förändring, bland 
annat beroende på den tekniska utvecklingen, men hon hoppas samtidigt att 
informationsteknologin kan utveckla bibliotekarieprofessionen, så att den blir mer 
professionell (ibid., s. 131ff). 
 
I Orums och Månsbys genomgångar finns också olika infallsvinklar som bland annat baserar 
sig på den tekniska utvecklingen, och att yrkesrollen eventuellt påverkas av denna, så att 
bibliotekariens klassiska identitet får stå tillbaka. Att det är så att bibliotekariens klassiska 
identitet, kulturförmedlaridentiteten, får stå tillbaka, anser jag stämmer. Det överensstämmer 
också med min egen undersökning, där också folkbibliotekariens kulturförmedlaridentitet får 
stå tillbaka då folk- och skolbibliotek integreras, och att det då blir en förskjutning av 
arbetsuppgifterna för folkbibliotekarien mot skolan. 
 
Därefter kommer i min litteraturgenomgång olika röster från anställda på integrerade 
bibliotek. De tar upp olika aspekter av sin yrkesroll på integrerade bibliotek, vilket kan vara 
en jämförelsegrund för min undersökning. 
 
De bibliotekarier som talar om sin yrkesroll på integrerade bibliotek, menar bland annat att de 
fungerar som en brygga mellan skola och bibliotek, att de är diversearbetare på biblioteket, 
vilket splittrar yrkesrollen och att de måste vara starka i sin yrkesroll. Detta bekräftas också av 
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min egen undersökning, och är av stort värde, då jag vill visa på relevansen för min 
undersökning. 
 
Louise Limberg (1993), och Joacim Hansson (2006), har båda undersökt integrerade bibliotek 
som är organiserade på olika sätt. De kom båda fram till att det är mycket viktigt att värna om 
de olika biblioteksformer som är integrerade, så att deras identitet inte går förlorad. Deras 
slutsatser är också av ett stort värde för den här undersökningen, då de också har kommit fram 
till att det är mycket viktigt att värna om de olika bibliotekarierollerna vid en integrering av 
skola och bibliotek, så att de inte uppslukas av varandra och förlorar sin yrkesidentitet. 
 
Min genomgång av professionsbegreppet börjar med en teoretisk presentation av begreppet, 
av Olsson och Gullberg (1986). De presenterar vad en profession kan stå för, exempelvis att 
det är en relativt homogen yrkesgrupp, som har sina egna utbildningsinstanser och deras 
arbete grundar sig på vetenskapligt kunnande (ibid., s. 8f). Vissa attribut för vad en profession 
kan stå för tar också Olsson och Gullberg upp, och även andra aspekter av 
professionsbegreppet. Denna genomgång av professionsbegreppet, semiprofessionsbegreppet 
och resten av litteraturgenomgången har en stor betydelse för mig, och tror jag även för 
läsarna av den här uppsatsen. Jag får genom genomgången, en yttre kontext till begreppet 
yrkesroll och till bibliotekariernas yrkesroll och dess utformning. Jag får även reda på 
bibliotekarieyrkets plats och utveckling, då det gäller bibliotekarieprofessionen, eller om 
bibliotekarieyrket eventuellt är en semiprofession. 
 
Genom Lena Olsson(1995), får vi ta del av Andrew Abbots undersökning av 
bibliotekarieyrket som en informationsprofession. Han menar att professioner gör fordran på 
att kunna finna lösningen på ett visst samhällsproblem, och på grund av detta få ensamrätt 
över vad de finner (ibid., s. 23). 
 
Sundin (2003), Wormell (2001) och Enmark (1991) samt Olaisen (1982), diskuterar ur olika 
infallsvinklar om bibliotekarieyrket är en profession eller en semiprofession. 
 
Jag anser att bibliotekarieyrket inte ännu är en utvecklad profession. I början av nittiotalet var 
bibliotekarieyrket en semiprofession, anser jag, för att nu under tvåtusentalet närma sig att bli 
en profession bland annat genom akademiseringen av bibliotekarieutbildningen och 
datoriseringen av biblioteken. Men för att bibliotekarieyrket ska bli en profession, behövs 
insatser från både bibliotekens sida och samhällets. Debatten om biblioteken bör sättas igång, 
lagstiftning om bemannade skolbibliotek på alla skolor införas och marknadsföring av 
bibliotekarieyrket och biblioteken. 
 
Detta är också av intresse för mig som författare till denna uppsats. Om bibliotekarieyrket 
idag är en semiprofession som strävar efter att bli en profession, så borde utvecklingen på de 
integrerade biblioteken ha betydelse för den här utvecklingen till att bli en profession. Hur 
arbetet och yrkesrollen utvecklas på integrerade bibliotek, som idag uppgår till mer än fyrtio 
procent av filialbiblioteken, borde inverka på bibliotekarieprofessionens utveckling i Sverige. 
 
Den sista delen i litteraturgenomgången, är delen: olika biblioteksformer, och där beskrivs 
folkbiblioteket, skolbiblioteket och det integrerade folk- och skolbiblioteket. Denna 
beskrivning är av betydelse, då det är på integrerade bibliotek som jag genomför min 
undersökning. De bibliotek som är integrerade är folk- och skolbibliotek. 
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Hasselrot (2001), beskriver folkbiblioteken i Sverige, och mycket kort 
folkbiblioteksutvecklingen i Sverige under 19990- talet. Skolbiblioteken beskrivs utifrån 
rapporten: Skolbiblioteken i Sverige; sammanfattning och uppföljning, 1999-2001. 
 
Det integrerade folk- och skolbiblioteket beskrivs också utifrån Hasselrot (2001). Hasselrot 
skriver att om både skolans användare och allmänheten respekterar varandra och de intressen 
de har så kan en integrering av skola och bibliotek fungera över gränserna. Hasselrot 
beskriver, anser jag, en viktig utgångspunkt då biblioteket står inför en integrering med 
skolan, att det är viktigt att redan då integreringen genomförs, skapa utrymme och möjligheter 
för både skola och folkbibliotek, och dess användare och personal. Då kan det integrerade 
biblioteket fungera som en mötesplats för olika användargrupper  
 
Andelen integrerade bibliotek under 1990- talet och idag, tas också upp. Olika 
bibliotekarieröster från integrerade bibliotek finns också med i litteraturgenomgången, och de 
finns med för att kunna utgöra en referensram för mina intervjuer med bibliotekarier på 
integrerade bibliotek. 
 
De olika bibliotekarierösterna, om integrerade bibliotek, överensstämmer också med min 
undersökning, anser jag. Irene Eriksson, nämner ex. att eftersom bibliotekarierna på det 
integrerade biblioteket ofta är osäkra på vem som har ansvaret för personal, medier och 
budget, så är det av största vikt att det skrivs ett samarbetsavtal mellan skola, skolbibliotek 
och folkbibliotek. Även som en bibliotekarie säger, att olika bibliotekarier kan glida in i 
respektive bibliotekarieroll, stämmer med den här uppsatsens resultat. 
 
Rapporten: I nöd och lust (1991), tar bland annat upp att samordningsvinster på de integrerade 
biblioteken kan komma till stånd genom att olika biblioteksfunktioner, och personalens 
professionalism undergrävs. Att ovanstående stämmer håller jag med om och det visar också 
resultatet av min undersökning. Att detta stämmer, även femton år efter undersökningen, visar 
eventuellt på att en ny utredning bör göras angående utvecklingen av de integrerade 
biblioteken och av bibliotekariernas yrkesroller där. 
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4. RESULTATREDOVISNING 
 
I följande kapitel kommer jag att presentera resultat från åtta intervjuer med bibliotekarier 
som arbetar på integrerade folk- och skolbibliotek. Dessa resultat baseras på mina samlade 
tolkningar och intryck från intervjuerna. Mina tolkningar grundar sig också på innehållet i 
kapitel fyra. Resultatredovisningen följer de tre teman som jag tidigare nämnt: 
 

• De integrerade folk- och skolbiblioteken  
• Arbetet på de integrerade folk- och skolbiblioteken 
• Den professionella yrkesrollen på det integrerade folk- och skolbiblioteket 

 
 
Efter resultatkapitlet kommer analys och diskussion och denna följs av slutdiskussion och 
sammanfattning. 
 
 
 

4.1 De integrerade folk- och skolbiblioteken  
 
Då jag genomförde intervjuerna och även då jag läste om de integrerade biblioteken förstod 
jag att de är organiserade på mycket varierande sätt, se för övrigt i kapitel fyra. Det kan vara 
antalet tjänster som varierar, antalet elever varierar också på skolorna där biblioteken är 
placerade. De bibliotekarier som arbetar på de integrerade folk- och skolbiblioteken arbetar 
också i en situation där de har samarbete med personal och användare inom skolans 
organisation och med personal och användare inom folkbibliotekens organisation. 
Skolbibliotekarierna kan också ha rektorn på skolan som sin chef, men de kan också ha 
bibliotekschefen som chef. Skolan kan också betala skolbibliotekariens lön, men det är 
bibliotekschefen som är deras chef. Jag har inte för avsikt eller möjlighet att beskriva alla de 
former som finns för samarbetet på de integrerade folk- och skolbiblioteken. Men jag vill 
ändå börja med att här beskriva de olika formerna för integrering av folkbibliotek och 
grundskola som jag kom i kontakt med under mina intervjuer, då jag vill visa på hur olika de 
här formerna kan vara. Jag gjorde intervjuer med bibliotekarier på fem bibliotek. Jag kommer 
att benämna de fem biblioteken som Bibliotek:1, Bibliotek:2, Bibliotek:3, Bibliotek:4 och 
Bibliotek:5.   
 

 

4.1.1 Bibliotek:1 
 
Detta bibliotek är ett filialbibliotek, som tidigare var enbart folkbibliotek. Då arbetade en 
folkbibliotekarie här på heltid, och det fanns två biblioteksassistenter på deltid. Biblioteket har 
varit ett integrerat folk- och skolbibliotek i cirka tjugo år. Bibliotekarien på det här biblioteket 
har arbetat här från början. Nu arbetar hon ensam på det integrerade biblioteket. Hon arbetar 
sextiofem procent av heltid, vilket innebör tjugosju timmar per vecka. Hennes tjänst är en 
kombinerad tjänst som både skolbibliotekarie och folkbibliotekarie. Hon är anställd av kultur- 
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och fritidsförvaltningen och de betalar också hela hennes lön. Hennes chef är bibliotekschefen 
i kommunen. Femton av de här timmarna är folkbiblioteket öppet, åtta till nio timmar är det 
öppet för skolan. Skolan betalar hyran för bibliotekslokalen som ligger i anslutning till denna. 
Skolan betalar också sextusen kronor till att köpa in nya medier varje år. Kultur- och 
fritidsförvaltningen betalar etthundratusen kronor till nya medier varje år. 
 

4.1.2 Bibliotek: 2 
 
Det här biblioteket gjordes om till ett integrerat folk- och skolbibliotek för cirka tre år sedan. 
Tidigare hade biblioteket varit ett folkbibliotek som fanns i skolans lokaler. Det är placerat på 
en skola med årskurserna från förskoleklass till och med nionde klass. Skolan har ungefär 
femhundra elever, även en annan grundskola med cirka etthundra elever kommer till 
biblioteket. För tre år sedan utökades folkbibliotekarietjänsten på femtio procent med femtio 
procent som skolbibliotekarie. Nu är det en bibliotekarie som har en kombinerad tjänst som 
folkbibliotekarie på femtio procent och som skolbibliotekarie på femtio procent. Hennes chef 
är rektorn på skolan. Bibliotekarien hör helt till skolans organisation, rektorn är hennes chef. 
Skolan betalar femtio procent av hennes lön och kultur- och fritidsförvaltningen femtio 
procent. Biblioteket har öppet tjugotvå timmar per vecka för skolans elever och för 
folkbiblioteksbesökarna åtta timmar per vecka.  
 

4.1.3 Bibliotek:3 
 
Det här integrerade folk- och skolbiblioteket är byggt just för sitt ändamål, så därför har det 
ändamålsenliga lokaler. Biblioteket öppnades för fyra år sedan. Skolan som biblioteket ligger 
i är en grundskola med klasser från förskoleklass till och med årskurs nio. Skolan har cirka 
fyrahundrafemtio elever. Biblioteket har en biblioteksassistent på femtio procent, en 
skolbibliotekarie på femtio procent och en folkbibliotekarie på sjuttiofem procent, som också 
är filialföreståndare. Personalen på biblioteket är anställda av kultur- och fritidsförvaltningen. 
All personal på biblioteket har samma chef, bibliotekschefen. Skolan betalar för 
skolbibliotekarietjänsten på femtio procent. Biblioteket har öppet trettiotvå timmar per vecka. 
Då är det öppet både för skolans användare och för folkbibliotekets användare. 
 Skolbibliotekarien får sjutusenfemhundra av Kulturrådet i kommunen och tjugotusen av 
skolan till medieinköp. Då biblioteket planerades var dåvarande bibliotekschef mycket noga 
med att all personal på biblioteket skulle ha samma chef och förvaltning.  
 

4.1.4 Bibliotek: 4 
 
Bibliotek:4, blev ett integrerat bibliotek under läsåret 1996-1997. Biblioteket ligger integrerat 
i skolans lokaler. Skolan där biblioteket är integrerat är en grundskola med elever från 
förskoleklass till och med nionde klass. Skolan har cirka åttahundra elever med dominans av 
högstadieelever. På biblioteket finns följande personal, en bibliotekarie med en kombinerad 
tjänst med trettiofem procent som folkbibliotekarie och tjugofem procent som 
skolbibliotekarie, två stycken folkbibliotekarier på femtio procent och en skolbibliotekarie på 
femtio procent. De bibliotekarier som innehar en femtioprocentstjänst, har femtio procents 
tjänst på ett annat bibliotek. Skolan betalar skolbibliotekariernas lön, men det är av kultur- 
och fritidsförvaltningen som de är anställda. Övriga anställdas lön betalas av kultur- och 
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fritidsförvaltningen, och bibliotekschefen är också deras chef. Biblioteket har öppet för alla 
användargrupper under sin öppettid på trettioåtta timmar per vecka.  
 
          

4.1.5 Bibliotek: 5 
 
Det här integrerade folk- och skolbiblioteket har varit utlagt på entreprenad tidigare och blev 
kommunalt igen 2006. Skolan är en grundskola med barn från förskoleklass till och med 
årskurs nio. Skolan har ungefär sexhundra elever. Följande personal finns på biblioteket, en 
folkbibliotekarie på tjugotvå och en halv timme per vecka, en folkbibliotekarie på åtta timmar 
per vecka och två assistenter på tjugosex och tio timmar per vecka. Biblioteket har öppet 
tjugofem timmar per vecka för alla användare. Från skolan har biblioteket trettiotusen kronor 
till medieinköp. Skolan betalar inte något för personalen, som är anställd av kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
 
 

 

4.2 Arbetet på de integrerade folk- och skolbiblioteken 

 
I min resultatredovisning som följer, kommer jag att använda fingerade namn på de åtta 
bibliotekarier som jag har intervjuat. Detta gör jag för att anonymisera dem och skydda deras 
identitet. De tre folkbibliotekarierna har namn som börjar på A, de två skolbibliotekarierna 
har namn som börjar på B och de tre bibliotekarierna med en kombinerad tjänst har namn som 
börjar på C. Folkbibliotekariernas namn är Asta, Alva och Ada. Skolbibliotekariernas namn är 
Beata, och Bella. Namnen på de tre bibliotekarierna med kombinerad tjänst är Carina Christel 
och Catarina. 
 

4.2.1 Folkbibliotekarie: Asta 
 
Asta har en fast tjänst som folkbibliotekarie på sjuttiofem procent på ett integrerat folk- och 
skolbibliotek, i tjänsten ingår också att hon är filialföreståndare. Hennes arbetsuppgifter är 
inköp, hon håller i ”Boken kommer”. Detta är en verksamhet för de äldre, där bibliotekarien 
besöker äldre människor och informerar om litteratur. Asta är handledare för personalen och 
lägger även deras scheman, men tillsätter inte vikarier. Hon har vidare budgetansvaret på sitt 
bibliotek, och ansvarar också för fjärrlån och är systemansvarig på biblioteken i kommunen. 
 

4.2.2 Folkbibliotekarie: Alva 
 

Alva arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek två dagar i veckan, åtta timmar varje dag. 
Övrig tid av arbetar hon på ett annat bibliotek som inte är integrerat. Folkbibliotekariens 
arbetsuppgifter och roll på det integrerade biblioteket styrs av användarna, och eftersom det 
till stor del är skolungdom och skolbarn som dominerar så måste även folkbibliotekarien 
tänka mer pedagogiskt. Som folkbibliotekarie har Alva också traditionell låntagarvägledning, 
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hon försöker också ge läs stimulans och ger också service till talbokslåntagare. Dessa är 
främst synskadade. Hon har ingen möjlighet att göra någon uppsökande verksamhet, och har 
också ansvaret för olika arrangemang.  
 

4.2.3 Folkbibliotekarie: Ada 
 

Ada arbetar som folkbibliotekarie på det integrerade biblioteket. Detta bibliotek har ingen 
speciell skolbibliotekarie så här är det Ada som fungerar som länken till skolan. Hon arbetar 
tjugotvå och en halv timme i veckan. Ada fungerar alltså som folkbibliotekarie med inriktning 
både mot barn och ungdomar och vuxna. Hon ansvarar för inköp av media och har även 
information om litteratur, klassbesök och hon ger också boktips. Hon har koncentrerat sig på 
att ha information om litteratur för sexåringar och upp till och med sjätte klass. Ada arbetar i 
utlåningsdisken lite mer än hälften av sin arbetstid, och har ansvaret för de kulturaktiviteter 
och arrangemang som genomförs på biblioteket. 
 
 

4.2.4  Skolbibliotekarie: Beata 
 
Beata arbetar femtio procent som skolbibliotekarie på ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
Övrig tid av sin heltidstjänst arbetar hon på ett annat folkbibliotek. Hennes arbetsuppgifter är 
alla de arbetsuppgifter som förekommer i ett bibliotek, specifikt att hon har hand om 
information om litteratur och användarundervisning för skolklasser. För tvåor och treor har 
skolbibliotekarien hand om att inspirera till läsning, att informera om litteratur och att hjälpa 
till att hitta rätt litteratur. Skolbibliotekarien arbetar också i utlåningsdisken, och eftersom hon 
oftast arbetar där ensam så får hon ta sig an och möta alla användare. Beata ansvarar också för 
en del bokinköp, främst då de böcker som köps in till skolan. Boklådor plockar hon också 
samman till lärare efter anmodan. 
 

4.2.5  Skolbibliotekarie: Bella 
 
Bella arbetar femtio procent som skolbibliotekarie på ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
Hennes arbetsuppgifter är att ha klassbesök på biblioteket, då hon läser högt, ger boktips, 
tipsar om tävlingar på biblioteket och hjälper eleverna att låna böcker. Hennes övriga 
arbetsuppgifter är att stå i utlåningsdisken vid behov, denna tid är inte schemalagd. Bella 
ställer också upp böcker på hyllorna, skyltar, förbereder tävlingar, läser listor över litteratur 
och ger förslag till barn- och ungdomslitteratur som ska köpas in. Hon förmedlar också 
information vidare till lärarna. Denna information kommer exempelvis från länkar som Bella 
får ta del av via ett skolnätverk för skolbibliotekarier. Hon skriver också ett informationsblad 
till hela personalen. Detta ges ut en gång per månad och där ges tips om bra länkar, om olika 
projekt som biblioteket har och även skönlitteraturtips till lärare och övrig personal. 
 

4.2.6 Kombinerad tjänst som folk- och skolbibliotekarie: Carina 
 

Carina arbetar tjugosju timmar per vecka, c:a femton timmar av sin tjänst ägnar hon åt 
folkbiblioteket och c:a tolv till skolbiblioteket För skolan bedriver hon öppen verksamhet 
under vissa raster, hon har information om litteratur i den utsträckning som hon hinner med 
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det. Carina plockar också fram material som lärarna efterfrågar. För de yngre barnen som går 
på förskolan så finns det sagostund, som också Carina håller i. För allmänheten, som 
folkbibliotekarie har hon öppet femton timmar per vecka, det finns då möjlighet att göra 
fjärrlån. Carina tipsar också om litteratur och gör litteraturinköp till folkbiblioteket. Carina 
arbetar ensam på sitt bibliotek. 
 

4.2.7 Kombinerad tjänst som folk- och skolbibliotekarie: Christel 
 

Christel arbetar femtio procent som skolbibliotekarie och femtio procent som 
folkbibliotekarie på ett integrerat folk- och skolbibliotek Som skolbibliotekarie under skoltid 
har Christel information om litteratur, användarundervisning, samtal om böcker och 
undervisning i exempelvis nationalencyklopedin. Som folkbibliotekarie under kvällstid, går 
arbetet mycket ut på att ge service till besökarna. Många av användarna som kommer till 
biblioteket under kvällstid vill samtala, och då blir också arbetet socialt. En stor del av 
arbetstiden för Christel går åt till inköp av litteratur och medier, att uppdatera litteratur, att 
finna och bevaka både barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur och att gallra bland böckerna. Till 
detta går det åt tio till femton timmar per vecka. Christel arbetar ensam på sitt bibliotek. 

 

4.2.8 Kombinerad tjänst som folk- och skolbibliotekarie: Catarina 
 
Catarina arbetar som skolbibliotekarie på trettiofem procent och som folkbibliotekarie på 
tjugofem procent. Hennes arbetsuppgifter handlar i hög grad om informationskompetens och 
åtgärder för att främja läsning. Hon har som skolbibliotekarie användarundervisning för både 
yngre och äldre barn. Christel har också sagostund och boktips för förskolebarn. För 
högstadiet satsar skola och bibliotek främst på årskurs sju, med användarundervisning och 
samtal om litteratur. En del projekt som föreslås av kultur- och fritidsförvaltning genomförs 
också av skolbibliotekarien. På den här skolan arbetar ännu en skolbibliotekarie på femtio 
procent, som Christel har ett stort samarbete med. 
 
          
.   

4.3  Samarbete med olika personalkategorier 
 
”Jag samarbetar med allt och alla, men jag samarbetar inte direkt med lärarna, det blir mest 
vid utlåningsdisken som vi träffas”, säger Asta på frågan om vilka personalkategorier som 
hon samarbetar med. Asta har också ett tätt samarbete med huvudbiblioteket i kommunen, där 
hon också arbetar fem timmar per vecka. Asta samarbetar också mycket med 
skolbibliotekarien som arbetar på samma bibliotek som Asta. Även samarbetet med de två 
övriga biblioteken i kommunen är mycket tätt.  
 
”Samarbetet med övrig personal är som på andra bibliotek. Jag samarbetar inte nämnvärt med 
skolans personal, ibland kommer dock lärarna och lånar för sin egen fritidsläsning, och jag är 
inte heller med på några möten med skolpersonal”. Detta säger Alva om sitt samarbete med 
personal på skola och bibliotek. Hon anser vidare att det är viktigt att få information från 
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kollegorna om skolverksamheten, så att det är möjligt för henne att svara på de frågor som 
skoleleverna ställer.  
 
”Det blir naturligt att träffa lärarna i biblioteket när de tittar förbi” . Detta menar Ada då 
frågan ställs om hennes samarbete med annan personal. Ada anser att hon känner många av 
lärarna eftersom hon har arbetat länge på biblioteket. På höstarna, om det börjat många nya 
lärare på skolan, så bjuds de in till biblioteket för en presentation av detta och dess personal. 
Det brukar falla väl ut och skapa ett bra samarbete. Det finns också en fritidsgård precis intill 
biblioteket, och det påverkar biblioteket och dess verksamhet mycket eftersom lokalerna är 
mycket lyhörda.  
 
                 ”Fritidsgården har precis skaffat karaokemaskin, surroundanläggning och nya  
                   bashögtalare. Det  har vi på biblioteket klagat på in till fritidsgårdens personal, 
                   men vi har inte kommit fram till något resultat. Fritidsgårdens personal förstår 
                   inte varför vi på biblioteket tycker att det stör, och varken skola, bibliotek eller 
                   fritidsgård vill betala för ljudisolering” säger Ada. 
 
”Det är både bra och dåligt att rektorn inte är min chef, för det är ju bra att ha samma chef 
som sina arbetskamrater på biblioteket, Men jag önskar ibland att rektorn var min chef, för att 
det då kanske var lättare att komma in i skolvärlden på ett mer naturligt sätt. Har man inte 
skolans rektor som chef så ökar distansen till skolan”. Detta säger skolbibliotekarien Bella då 
vi talar om vilka hon samarbetar med på skola och bibliotek. Bella säger vidare att hon inte är 
med på skolans personalmöten. Men hon träffar däremot lärare regelbundet på 
arbetslagsträffar som hon är inbjuden till. Det finns också en skolbiblioteksgrupp som har 
möte en gång per månad. I den gruppen ingår fem lärare och skolbibliotekarien. Bella anser 
att skolbiblioteksgruppen är hennes länk till skolan. Samarbetet med lärarna i årskurs fyra till 
och med årskurs sex fungerar bra men med högstadiet ”står det mest och stampar”. Bella 
skulle vilja utveckla samarbetet med skolpersonalen och då främst lärarna. ”Men jag har 
förstått att det är en process som inte går så fort”. När Bella började sitt arbete som 
skolbibliotekarie, så fanns det en biblioteksgrupp på skolan, som bestod av elever, en lärare 
och skolbibliotekarien. Detta råd lades dock ner ganska så snabbt efter hennes tillträde, med 
argumenten att det inte fungerade. Nu bestämmer rektor tidpunkten för biblioteksgruppen. 
Med arbetskamraterna på det integrerade biblioteket har Bella ett mycket bra och nära 
samarbete. Eftersom Bella är ensam skolbibliotekarie i kommunen så samarbetar hon med den 
enda barnbibliotekarien i kommunen. De har också ett bra samarbete. 
 
”Jag anser att vi har en ganska bra vardagskontakt med lärarna, alltså med dem som har ett 
intresse för biblioteket. Vi är två skolbibliotekarier på skolan och vi har den biträdande 
rektorn som kontaktperson, och med henne har vi ett möte en gång i månaden”. Detta säger 
Beata om sitt samarbete med övrig personal. De två skolbibliotekarierna har också möjlighet 
att gå på lärarnas stormöten, men dessa ligger oftast på en dag som bibliotekarierna inte 
arbetar. Skolbibliotekarierna samarbetar mycket bland annat med planering och de tar också 
emot högstadieklasser gemensamt. De har också personalmöten både med det egna 
bibliotekets personal och med övriga anställda inom kultursektorn. 
 
Carina som har en kombinerad tjänst som folk- och skolbibliotekarie, och arbetar ensam på 
sitt bibliotek säger att ” vissa av skolans personal har jag inget samröre med och ser aldrig, 
men annan skolpersonal är mycket engagerad i bibliotekets verksamhet, och andra i sin tur 
vill endast ha service från mig och biblioteket”. Carina är med på personalmöten på 
stadsbiblioteket för alla bibliotekarier i kommunen. Tidigare hade de integrerade folk- och 
skolbiblioteken i kommunen också möten, men Carina anser att de arbetar under så olika 
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förhållanden på de olika integrerade biblioteken så att det är svårt att ha gemensamma möten. 
Dels är områdena mycket olika, och dels har de som arbetar på biblioteken så olika 
anställningsvillkor att de på sina gemensamma möten hade svårt att hitta något ”vettigt” att 
diskutera. På de andra integrerade biblioteken i kommunen är bibliotekarierna anställda av 
skolan. Carina känner sig i viss mån isolerad eftersom att hon är den enda anställda på sitt 
bibliotek. Hon har inga möten med skolans personal. Det kan vara om hon efterfrågas av 
föräldrar som hon deltar i föräldramöten, och berättar om verksamheten på biblioteket. ”Det 
utbyte som jag har med en del engagerade lärare har jag på min fikarast i skolan”. Carina rör 
sig också ofta på skolan, och då blir det ofta spontana möten, där lärarna efterfrågar service 
eller olika tips. 
 
Christel som har en kombinerad tjänst som folk- och skolbibliotekarie är enbart anställd av 
skolan. Hon samarbetar inte med personal från kulturförvaltningen, utan har personalmöten, 
arbetsplatsmöten och biblioteksmöten med personalen på skolan. Arbetslagen på skolan har 
egna arbetslagsträffar, och då är Christel med vid behov. Hon har vidare möten kontinuerligt 
med personal från skolan två gånger per termin. Christel träffar också skolans personal då de 
fikar tillsammans. 
 
Catarina som också arbetar på en kombinerad tjänst, har en skolbibliotekarie som kollega på 
sitt bibliotek. De båda har ett möte med biträdande rektor en gång per månad. Den biträdande 
rektorn är skolbibliotekariernas kontaktperson på skolan. ”Dessa möten är mycket positiva. Vi 
delger varandra mycket information. Vi har också ett biblioteksmöte en gång per termin, då 
deltar representanter för varje ämnesområde. Då diskuteras bibliotekets verksamhet och 
inköpsförslag. Men det är svårt att få lärarna att komma, och det är jättesynd”. Vidare säger 
Catarina att ”informella kontakter mellan lärare och bibliotekarie är otroligt viktiga, så på 
kafferasten gäller det att ha anteckningsblocket med sig”. Informationen till övrig personal på 
biblioteket anser också Catarina är otroligt viktig. Hon säger att ” alla berörs och är 
involverade i att det både är ett folk- och skolbibliotek”. Samarbetet mellan personalen på 
biblioteket fungerar bra enligt Catarina, det finns inga motsättningar. 
 
Sammanfattning: Av ovanstående kan man dra slutsatserna att bibliotekarier på integrerade 
bibliotek samarbetar med många olika personalkategorier, i skolan, på biblioteket och med 
övriga bibliotek i kommunen. Bibliotekarierna i studien har också en ambivalent inställning 
till om de vill tillhöra skolförvaltningen eller kulturförvaltningen, eftersom att det innebär 
fördelar med båda. Vid samarbete med lärare så är de spontana mötena viktigast, och 
planerade möten oftast svårare att genomföra. Vidare så är det mycket viktigt för 
bibliotekarierna på det integrerade biblioteket, att de har en kontaktperson, som de 
kontinuerligt träffar, inom skolan, att föredra är en person i en ledande ställning som kan föra 
bibliotekariernas talan i skolan. I övrigt så har bibliotekarierna ett bra samarbete sinsemellan 
på det integrerade biblioteket. 
 
 

4.3.1 Servicenivå 

 
Bella nämner att hon upplever att det är ”hyfsat” med personal på biblioteket, men oftast vill 
hon göra ännu mer än vad som är möjligt. Hon säger vidare ”Det är svårt att hålla en lagom 
servicenivå som skolbibliotekarie, ibland är man överhopad av arbete, så att man försöker att 
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sno samman de aktiviteter som man kan. Ibland har inte lärarna någon framförhållning i det 
de vill göra eller beställa”. Hon har därför fått begränsa sig i sitt arbete. 
 
Catarina som innehar en kombinerad tjänst anser att som det fungerar nu på biblioteken i 
kommunen så ligger de olika biblioteken på olika nivåer av service, och detta är ett problem 
för bibliotekarierna och biblioteken. Ett mindre bibliotek som enbart har en mindre skola i sitt 
närområde, har en möjlighet att ge en helt annan service än ett bibliotek som har flera stora 
skolor i sitt område. Det är också mycket stora sociala skillnader i de olika områdena i 
kommunen. Catarina säger: 
 
                   ”Det är också så att vissa skolor får service från ett folkbibliotek helt gratis, 
                        eftersom att de har möjlighet att ge denna service, medan andra större skolor får 
                        betala för denna service. Det är motsägelsefullt att säga nej, för att kunna 
                        begränsa arbetet, på de skolor som betalar för den service de skolor får, som 
                        inte betalar”.  
 
Bella nämner också att det dokument som är viktigast för henne i sitt arbete som 
skolbibliotekarie är en så kallad ”läslustplan” . Denna plan utvärderas varje år av skolledarna 
så därför är det ”tyngd” i dokumentet. Hon vill här poängtera skolledarnas roll. Har det vid 
utvärderingen exempelvis kommit fram att inte alla klasser i årskurs sju varit på studiebesök 
på biblioteket, som var överenskommet, så kan rektor påpeka detta. Detta är mycket viktigt 
för bibliotekarierna som då får stöd från skolledningen i sitt arbete. 
 
Catarina menar att skolledningen har en viktig roll, att lyfta fram vad som gäller för det 
integrerade biblioteket och främst då för skolbibliotekarierna och för skolan, hur 
verksamheten ska fungera och hur den fungerar. ”Ibland känns det som om inte ledningen 
tänkt till fullt ut vad som ska gälla” tycker Catarina. 
 
 

4.3.2 Trivsel, arbetsglädje och tillfredsställelse med arbetet 

 
                           Asta säger ”Jag trivs mycket bra med att arbeta på det integrerade folk- och 
                          skolbiblioteket. Det som jag trivs bra med är den stora variationen i 
                          arbetsuppgifter och att man verkligen gör lite av varje. Jag vill också tillägga 
                          att jag är en sådan person som verkligen vill ha många bollar i luften och trivs 
                          mycket bra med det”. Hon säger vidare att ”det kan vara så att tio ungar står i 
                          kö till lånedisken, och mitt i kön står moster Svea vid rullatorn och när hon 
                          kommer fram till lånedisken, så får jag som bibliotekarie ändra mitt 
                          förhållningssätt efter den användare som står framför mig”.  
 
”Jag trivs inte dåligt, men jag skulle inte söka en tjänst som skolbibliotekarie. Men trots allt så 
kan jag uppskatta mötet med skoleleverna” menar Alva som är folkbibliotekarie.  
 
Ada som också har en tjänst som folkbibliotekarie säger så här ”jag trivs bra, det är mer liv 
och rörelse på ett integrerat bibliotek”. Ada anser att mötena mellan människor, och 
variationen i arbetet är något som utmärker arbetet på det integrerade biblioteket. 
 
Beata trivs ganska bra, men arbetet är mycket intensivt. Skolan där hon arbetar är 
dimensionerad för sexhundra elever, men har haft niohundra elever det senaste året. Hon trivs 
med arbetssättet, men det krävs att skolbibliotekarien tänker pedagogiskt och hela tiden 
utvecklar verksamheten efter vad som fungerar bäst för eleverna.  
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Bella trivs mycket bra med att arbeta som skolbibliotekarie på det integrerade folk- och 
skolbiblioteket. Hon har tidigare arbetat inom ett annat yrke med barn i tjugo år, så hon får 
också ut mycket av mötet med barn och ungdomar på biblioteket. Hon anser att man som 
personal får en härlig bekräftelse när man arbetar så nära barn. En annan sak som hon tycker 
om är att möta olika barngrupper och att hon inte har ansvaret för dem men ändå får ha ett 
positivt möte med dem. Hon anser också vidare att hon kommer närmare användarna som 
skolbibliotekarie än som folkbibliotekarie. 
 
Carina säger så här ”jag trivs otroligt bra, trots att det oftast är mycket stressigt, så överväger 
den sociala biten, att träffa barn och deras familjer, att kunna prata med de människor som är 
helt ensamma i livet”. 
 
Christel menar ”att arbetet verkligen är jätteroligt, men man måsta tycka om att arbeta med 
barn och ungdomar. Hon säger vidare ”att vuxenverksamheten är som grädden på moset”. 
Christel säger också att hon trivs med att ha de båda yrkesrollerna, men att det gäller att vara 
mycket flexibel i sitt arbete. 
 
”Arbetet är verkligen jätteroligt, men vissa dagar är jag jätteförbannad. Just det att man endast 
är en liten del av en jättestor pedagogisk verksamhet kan ibland vara lite jobbigt” menar 
Catarina. 
 
Sammanfattning: Av ovanstående kan man dra slutsatserna att de intervjuade bibliotekarierna 
trivs överlag bra med sitt arbete, trots att det kan vara mycket stressigt. De trivs bl.a. med att 
de får träffa olika sorters människor, barn, ungdomar och vuxna, och att de får ändra sitt 
förhållningssätt efter dessa. Bibliotekarierna anser vidare att det är svårt att hålla en lagom 
servicenivå på det integrerade biblioteket. Det är viktigt att kunna reglera arbetsuppgifterna, 
så att inte skolan tar över verksamheten, på bekostnad av folkbiblioteket på det integrerade 
biblioteket. 
 
 

4.4 Den professionella yrkesrollen 

 

4.4.1 För folkbibliotekarier 

 
Asta anser att det är mycket stor skillnad på att arbeta som folkbibliotekarie på ett 
folkbibliotek och på arbetet som folkbibliotekarie på ett integrerat bibliotek. Som 
folkbibliotekarie på ett integrerat bibliotek är det den pedagogiska rollen som läggs till 
folkbibliotekarierollen. Hon anser att hon inte har haft den pedagogiska rollen på det 
folkbibliotek där hon tidigare arbetade. Hon säger: 
 
                         
 
                           ”på ett folkbibliotek fungerar du som informationsförmedlare, 
                           katalysator och den information som efterfrågas finns ganska lättillgänglig. 
                           På ett integrerat bibliotek så får man mer konkreta frågor, användarna söker 
                           inte så mycket information. Folkbibliotekarierollen är och blir överhuvudtaget 
                           mycket mera pedagogisk på ett integrerat bibliotek. På ett folkbibliotek kan 
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                           du upplysa ungdomar och barn om allt från serier till en vanlig bok.  
                            På ett integrerat bibliotek då ett barn eller en ungdom frågar efter litteratur  
                           under dagtid så kommer direkt den pedagogiska rollen in. Jag ställer kanske 
                           frågorna; Vad ska du ha boken till?, Vilket tema har ni i klassen just nu?, Ska du 
                          låna en bok till bänken ?, Vad har din lärare sagt om vilken litteratur som du ska låna? 
                          Hon säger vidare ”Under tiden som biblioteket har öppet för skolbarn under dagtid 
                          så har jag inte bara folkbibliotekarierollen utan också skolbibliotekarierollen, men 
                          det är skolbibliotekarien som har ansvaret för den delen av verksamheten, och jag 
                          har ansvar för folkbiblioteket. Men jag inträder i båda rollerna dagligen. 
                          Detta måste all övrig personal på biblioteket vara beredda på att göra eftersom 
                           skolbibliotekarien endast arbetar två dagar per vecka, och ibland under den tiden så har 

hon klassbesök”. 
 
Det krävs också att folkbibliotekarien har en större orientering inom barn- och 
ungdomslitteraturen på ett integrerat bibliotek, eftersom de flesta frågorna ställs av barn och 
ungdomar. Asta säger vidare att hon känner att hon på det integrerade biblioteket måste vinna 
ett slags förtroende hos barn och ungdomar. På det integrerade biblioteket har personalen en 
närmare relation med barn och ungdomar än på ett folkbibliotek. Asta säger också att: 
 
                           ”jag vet inte vilken fot jag ska stå på, jag är folkbibliotekarie, 
                            och då bör jag tänka folkbibliotek hela tiden, men skolan suger ut, ska ha material 
                            och svar på direkten. Jag vill gärna vara behövd, jag kan inte säga nej för mycket. 
                           Jag behöver krävande låntagare för att överleva. Det är svårt att hitta rätt servicenivå 
                            utan att utrota sig själv. Jag är långt ifrån bara folkbibliotekarie, det är en ständig 
                            balansgång mellan skolbibliotekariefunktionen och folkbibliotekariefunktionen”.   
 
 Vidare säger hon också att ibland så är det lättare att ha köpt in den litteratur som skolan 
efterfrågar eftersom skolan helst vill ha sina medier väldigt fort. Så därför köps den ibland in 
före den litteratur som folkbiblioteksanvändarna efterfrågar. De får oftast vänta lite längre på 
sin litteratur. Hon anser vidare att skolan oftast inte har så lång framförhållning, och då främst 
lärarna eftersom eleverna får sina uppgifter från dem. Det finns också en viss brist på respekt 
från lärarnas sida, de kommer inte alltid som avtalats och kan ibland skicka elever till 
biblioteket då det har stängt, eller då bibliotekarierna har planeringstid. Enligt Asta ”så 
vacklar man lite mellan det pedagogiska och det lustfyllda”. Asta samarbetar också tätt med 
skolbibliotekarien på skolan. Samarbetet med de tre övriga biblioteken i kommunen är också 
mycket tätt. Ibland vet inte Asta vad hennes roll är. Den allmänna biten(alltså 
biblioteksuppgifter som hon gör till biblioteken i hela kommunen) och skolbarnen på det egna 
biblioteket tar hela tiden. Det blir inte så mycket tid över till folkbiblioteket på det egna 
biblioteket. Hon säger: 
 
                        ”arbetet på ett integrerat bibliotek innebär att man skalar av 
                              funktioner från folkbibliotekarierollen och arbetet man gör som bibliotekarie 
                              alltså får jag stryka de verksamheter som jag inte hinner med, exempelvis 
                              skyltning av böcker, gallring, att skriva om aktuella händelser inom medievärlden. 
                              Jag har genom arbetet på det integrerade biblioteket fått 
                             en inblick i skolans värld och en kunskap om denna, som jag annars inte 
                              fått. Integreringen och kontakten som man får där med barn och 
                             ungdomar skapar förhoppningsvis våra framtida låntagare”.  
 
Alva säger följande ” jag har arbetat på det integrerade biblioteket ett år, och jag har inte själv 
sökt tjänsten, utan jag har blivit placerad här. Så jag har inte varit förberedd på att jobba så 
som man jobbar här. Jag har fått lära genom praktiken, och jag måste tänka på att arbeta mer 
pedagogiskt. Om jag själv sökt mig till det här arbetet kunde det kanske ha berikat mig mer. 
Men det är ju alltid berikande med nya intryck”.  Asta säger vidare att som folkbibliotekarie 
möter hon många skolelever enskilt, exempelvis vid lånedisken. Hon menar att de här 
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eleverna ofta ställer andra frågor, än vad användare gör som kommer utifrån. Skoleleverna 
ställer ofta frågor rörande sitt skolarbete. ”Jag tänker själv på att jag arbetar mer pedagogiskt, 
eftersom att jag vet att eleverna är i en utbildningssituation”, säger Alva. ”Jag vill också säga 
att skolbiblioteket och dess verksamhet dominerar biblioteksverksamheten på det integrerade 
biblioteket, och folkbiblioteket och dess verksamhet kommer i andra hand” säger Alva vidare. 
Hon anser att detta kan ses bland annat i lokalerna som är anpassade till skolans användare 
och inte i lika stor grad till användarna utifrån. Öppettiderna är också i stort sett anpassade 
efter skolan och inte efter övriga användare. Många av de vuxna besökarna tycker också att 
det kan vara svårt och ibland obehagligt att ha samma ingång som skoleleverna, eftersom att 
det ibland kan bli stökigt vid ingången. Skolans användare dominerar också under den tid som 
biblioteket har öppet på förmiddagarna, eftersom användarna utifrån inte alltid vågar sig till 
biblioteket då. Asta säger att: 
 
               ”som folkbibliotekarie på ett integrerat bibliotek så blir man blir mer inriktad 
                    på barn- och ungdomar i sin yrkesroll. På ett folkbibliotek möter man barn och 
                    ungdomar på deras fritid. Skolbarnen i sin tur behöver mer hjälp och fler tips 
                    på bra litteratur. Och eftersom man här även möter de barn och ungdomar som 
                    inte är så intresserade av att läsa, så ställer det större krav på dig som bibliotekarie 
                    att försöka hitta litteratur även till dem. Man intar en mer pedagogisk roll gentemot 
                    användarna från skolan. Det påverkar yrkesrollen för alla som arbetar på biblioteket, 
                    eftersom bemötandet av skolbarnen är lika för alla som arbetar där”. Ada säger också 
                    att som folkbibliotekarie på det integrerade biblioteket så måste hon hela tiden hålla 
                     sig informerad om vad som kommer in inom barn- och ungdomslitteraturen”. 
 

4.4.2 För skolbibliotekarier 

 
Beata som arbetar som skolbibliotekarie anser att det är ganska så stor skillnad i bemötandet 
av kunderna från allmänheten jämfört med bemötandet av skolelever. Hon säger vidare att  
 
                         ”bibliotekarien ska inte bara plocka fram en bok, de ska hjälpa eleven 
                                att själv hitta vad de söker. Det är skillnad på bemötandet av användaren 
                                på det integrerade biblioteket där personalen får bemöta både elever, 
                                lärare och allmänheten, och bemöta dessa på olika sätt. Bibliotekarien, 
                                oavsett om hon är folkbibliotekarie, eller skolbibliotekarie, får arbeta mer 
                                flexibelt. De olika professionella yrkesrollerna går hela tiden in på varandras 
                                områden. Detta beroende på att vi har öppet hela tiden för alla, både skolelever 
                                och allmänheten”. 
 
Slutligen så menar Beata att alla anställda på det integrerade biblioteket måste kunna ta på sig 
de olika bibliotekarierollerna som finns där. Det kan vara folkbibliotekarie, barnbibliotekarie, 
vuxenbibliotekarie eller skolbibliotekarie. 
                                
 Ibland så arbetar endast två skolbibliotekarier, och då måste de vara beredda att hjälpa alla 
användare som kommer till biblioteket. Beata anser vidare att som yrkeskvinna så anser hon 
att hon ibland måste kunna hålla emot skolan, och kunna ta för sig och också att kunna säga 
nej, så att inte skolverksamheten på biblioteket helt ska ta över. 
 
Bella anser att hennes professionella roll som skolbibliotekarie på det integrerade folk- och 
skolbiblioteket är ”friare” än arbetat som skolbibliotekarie på ett skolbibliotek. På hennes 
bibliotek finns det tre anställda som kan hålla biblioteket öppet, som kan stå vid lånedisken 
och då blir det mer tid över till skolbibliotekarien att gå ut i klasserna för att ha bokprat och 
information. Bella behöver inte heller ensam ansvara för iordningställandet och ordningen på 
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biblioteket. ”Jag anser att för min professionella yrkesroll som skolbibliotekarie på det 
integrerade biblioteket så är integreringen enbart positiv”. Bella kan också genomföra fler 
aktiviteter och hon har också mer tid till den pedagogiska verksamheten. Folkbibliotekarien 
ansvarar för bokinköpen så Bella ger endast inköpsförslag. Bella träffar också spontant olika 
biblioteksanvändare när hon står i lånedisken eller rör sig i biblioteket. Detta upplever hon 
som positivt eftersom hon då får en helhetsbild av arbetet på det integrerade folk- och 
skolbiblioteket. 
En svårighet som hon också ser är att det oftast är svårt att hinna med att informera sina 
kollegor om allt som händer på skolan. ”Jag tror att jag som skolbibliotekarie har mer insyn i 
folkbiblioteksarbetet än vad folkbibliotekarien har i mitt skolbiblioteksarbete”. 
 

4.4.3 För bibliotekarier med en kombinerad tjänst 
  
Carina innehar en tjänst där hon är anställd som både folk- och skolbibliotekarie. Carina hade 
önskat att hon var anställd till viss del av skolan, och då också tillhörde deras organisation. Nu 
är Carina enbart anställd av kulturförvaltningen och har ingen inblick i skolans verksamhet. 
Eftersom Carina tidigare arbetade på biblioteket som då endast var folkbibliotek, så kan hon 
se att nu finns det inte så mycket tid till det som ska göras på det integrerade biblioteket, då 
hon både fungerar som folk- och skolbibliotekarie och även som kanslist. 
 
 De båda professionella yrkesrollerna går till viss del samman, men är ändå olika. Eftersom 
hon arbetar ensam även under den tid som folkbiblioteket har öppet, så har hon fått en nära 
relation till många användare. Hon känner också många användare sedan de har besökt 
biblioteket genom skolan eller träffat henne då hon haft information om litteratur. Då hon har 
en nära relation till en del brukare så tar hon också hjälp av dem, då det gäller tips och idéer 
på böcker att köpa in och till utställningar m.m. För att hinna med allt arbete ensam på en 
deltidstjänst så tar Carina med sig en del arbete hem bl.a. beställningar och utsmyckningar 
som hon gör hemma. Carina kan i viss mån känna sig isolerad eftersom hon arbetar själv. På 
frågan om hur integreringen har påverkat hennes professionella yrkesroll, svarar hon att ”jag 
lägger ner mer tid på barnverksamheten och skolan, eftersom jag tycker det är viktigt att fånga 
upp barnen så tidigt som möjligt för att få in dem i en tradition att läsa och en tradition att få 
dem att besöka biblioteket”. 
 
 Hon menar också att hon tvingas på ett annat sätt att följa med i vilka barn- och 
ungdomsböcker som kommer ut, eftersom biblioteket är integrerat. Men detta sker ofta på 
bekostnad av att hon inte hänger med så bra då det gäller vuxenlitteratur. Hon anser också att 
hennes professionella yrkesroll har förändrats i och med att hon fick hela ansvaret på 
biblioteket, då övrig personal pensionerade sig och övriga tjänster drogs in.  
 
Carina säger att ” yrkesrollen har förändrats mycket, det har blivit mycket mer att göra. De 
lärare som tidigare har haft en del av sina tjänster på skolbiblioteket har fallit bort. Det 
kommer även flera låntagare till biblioteket, både från staden och från andra skolor. Det är 
givetvis positivt att biblioteket används mera, men detta medför mycket merarbete för mig. 
Jag måste hela tiden kunna sovra och prioritera bland mina arbetsuppgifter, och välja dem 
som är mest överhängande och ganska så ofta stryka sådan verksamhet som jag inte hinner 
med. Det kan vara olika utställningar, viss service till lärarna får ibland skjutas upp en tid. En 
annan positiv faktor för förändringen av min yrkesroll då biblioteket integrerades, är att 
kontakten med barn ur alla grupper inom skola och förskola blir större då biblioteket är 
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integrerat med skolan. Kontakten med dem blir mer naturlig och kan göra att biblioteket får 
fler besökare på sikt”.  
 
 Hon menar vidare att den sociala faktorn också är oerhört viktig på det integrerade 
biblioteket. Bibliotekarien känner sina användare på ett annat sätt när de träffas tidigt och ofta 
i skolan. Bibliotekarien på det integrerade biblioteket får skala bort vissa funktioner från den 
professionella yrkesrollen de innehar, här både som folk- och skolbibliotekarie, eftersom de 
har så mycket att göra och själva sköter folk- och skolbiblioteket på få timmar. Carina vill 
också poängtera hur viktigt det är att prioritera arbetsuppgifterna och även förklara detta för 
lärare, elever och användarna av folkbiblioteket. Och att göra detta i en positiv anda är också 
väldigt viktigt, så brukar användarna av det integrerade biblioteket förstå detta. 
 
Christel säger ”jag arbetar som bibliotekarie på det integrerade biblioteket, inte som antingen 
skolbibliotekarie eller som folkbibliotekarie, men förhållningssättet är uppdelat mot dem som 
besöker biblioteket”.  Christel menar att det är svårt att dela upp arbetet i olika fack, men då 
hon arbetar med skolan så har hon ett förhållningssätt gentemot användarna, och gentemot 
användarna av folkbiblioteket har hon ett annat. Det beror på att inom skolbibliotekarierollen 
så finns det specifika arbetsuppgifter såsom information om litteratur, användarundervisning 
och pedagogisk vägledning. En orsak till att hon har ett annat förhållningssätt till användarna 
under skoltid beror på att skolan är målinriktad. Den bygger på både lärarnas och elevernas 
arbete. Folkbiblioteksbesökarna däremot kommer av sin egen fria vilja, de vill låna för 
personlig utveckling och för att förkovra sig. De kommer också på sin fritid. 
 
Arbetet som skolbibliotekarie är mer pedagogiskt och målinriktat och arbetet som 
folkbibliotekarie är mera social, då du lär känna de flesta av dina besökare. En stor skillnad 
som Christel anser är mellan ett bibliotek som är enbart ett skolbibliotek och ett skolbibliotek 
på ett integrerat bibliotek är att bibliotekarien på ett integrerat bibliotek måste hålla sig 
uppdaterad inom litteratur och medier både för barn, ungdom och vuxna medan en 
skolbibliotekarie på ett skolbibliotek endast måste hålla sig uppdaterad inom barn- och 
ungdomsmedierna. 
  
 Christel säger också om sin yrkesroll att ”inga delroller faller ifrån min yrkesroll, men många 
kommer till, och man är inte specialist på något, och det kan vara lite tråkigt”. Hon säger 
vidare att ”man måste vara medveten om att man har tjugo timmar som skolbibliotekarie, och 
verkligen hävda sin yrkesroll och sin tid som skolbibliotekarie. Ofta är detta en ledningsfråga, 
där ledningen får vara med och fördela arbetet, viktigt är då att ledningen har förståelse för 
bibliotekariens situation”. Hon säger vidare att ”Man får greppa så mycket på ett integrerat 
folk- och skolbibliotek, man får greppa en större verksamhet, och jag har också alltmer gått in 
i den pedagogiska rollen sedan jag började arbeta på det här integrerade biblioteket”. Christel 
trivs med att ha de båda yrkesrollerna, men att det gäller att vara mycket flexibel i arbetet på 
det integrerade biblioteket. 
 
Catarina anser att hennes skolbibliotekarie roll är tydlig på det integrerade biblioteket. Hennes 
arbetsuppgifter handlar i hög grad om informationskompetens och åtgärder för att främja 
läsning. Catarina anser att det är tydligt vad hon ska arbeta med. Hon har också vissa timmar 
som folkbibliotekarie, och hon anser att folkbibliotekarierollen på det integrerade biblioteket 
är mer luddig. Den är inte reglerad i något avtal som skolbibliotekarierollen är. Catarina anser 
vidare att hennes tjänst och yrkesroll blir splittrad, eftersom hon har en kombinerad tjänst. 
Hon möter inte bara barn och ungdomar i deras arbete i skolan utan också på deras fritid. 
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Hennes yrkesroll är både folk- och skolbibliotekarie, men den är mycket svår att dela upp. 
Hon säger ”det är ofta folkbibliotekarierollen som kommer i kläm”. 
 
 Men det är inte bara till nackdel att ha en kombinerad tjänst anser Catarina, för mötet med de 
äldre vanliga låntagarna under kvällstid ger också mycket. Catarina anser också att det är en 
stor fördel att vara två skolbibliotekarier, som kan diskutera och planera och genomföra en del 
av arbetet tillsammans. Detta anser hon också är till stor fördel för skolan eftersom de då får 
ut mer av verksamheten. 
 
 Hon säger också att ”det finns en intressekonflikt i att vara anställd som både folk- och 
skolbibliotekarie. Jag har en stor ambition med mitt arbete och ett stort intresse på båda sidor. 
Alltså både som folk- och skolbibliotekarie och det kan vara lite jobbigt ibland. Det finns 
både hinder och möjligheter med att ha två olika yrkesroller, och de kämpar man med. Och 
till sist vill jag säga att det kan vara ett lyft för folkbibliotekarierollen att man har den 
pedagogiska vinklingen med sig, men det går inte att gå in för en av rollerna till etthundra 
procent”. 
 
Sammanfattning: Av ovanstående kan man dra slutsatserna att det som skiljer sig åt mellan de 
olika bibliotekariekategorierna på det integrerade biblioteket är att som folkbibliotekarie läggs 
den pedagogiska rollen till folkbibliotekarierollen. Det krävs för folkbibliotekarierna också en 
större kännedom om barn- och ungdomslitteratur, och folkbibliotekarien kommer också barn 
och ungdomar närmare på det integrerade biblioteket. Folkbibliotekarien skalar av funktioner 
från folkbibliotekarierollen, eftersom skolan och de yngre användarna tar mer tid. Ibland är 
lokaler och öppettider anpassade efter skolans användare och inte efter användarna utifrån. 
Skolbibliotekarien bemöter också de olika användargrupperna på olika sätt. 
Skolbibliotekarierollen är ”friare” på ett integrerat bibliotek där inte skolbibliotekarien arbetar 
ensam. Skolbibliotekarien behöver då inte vara ensam ansvarig för biblioteket, inköp och av 
att hålla ordning, utan kan mer koncentrera sig på information om litteratur och studiebesök 
på biblioteket, exempelvis. För bibliotekarier som har en kombinerad tjänst, så får de en nära 
relation med sina användare, som de kanske träffat både under skoltid, kvällstid. De kan 
ibland känna sig isolerade, för att de arbetar ensamma. De måste också hela tiden kunna välja 
och sovra bort de verksamheter som de inte hinner med, för att klara av att arbeta med två 
verksamheter. De får skala av funktioner från sina professionella yrkesroller för att hinna med 
de båda rollerna. Skolbibliotekariearbetet, anser de, är mer pedagogiskt och målinriktat, 
folkbibliotekariearbetet är mer socialt. Det går inte heller som bibliotekarie med kombinerad 
tjänst att gå in för någon av rollerna till etthundra procent, och det uppfattar bibliotekarierna 
som tråkigt. Yrkesrollen blir också splittrad för bibliotekarierna med kombinerad tjänst. 
Skolbibliotekarierollen är klarare för den bibliotekarie som har en kombinerad tjänst, och sitt 
samarbete reglerat i ett avtal med skolan, eftersom det i avtalet är reglerat vad som ingår i 
hennes tjänst som skolbibliotekarie. Men hennes folkbibliotekariearbete på det integrerade 
biblioteket är inte reglerad i något avtal, så det upplevs som luddigt. 
 
Det som är gemensamt för de olika professionella yrkesrollerna på det integrerade biblioteket 
är att de går in i varandras yrkesroller hela tiden. De professionella yrkesrollerna närmar sig 
på det här sättet varandra. De är också alla, mer inriktade och pålästa om barn- och 
ungdomslitteratur, de har också ett närmare förhållande till barn- och ungdomar, och de får 
också bemöta skolans användare. De olika bibliotekariekategorierna får också alla uppleva att 
skolan är mer krävande, och att lärare oftast vill ha hjälp ganska fort. De innehar också alla 
den pedagogiska rollen av yrkesrollen, på det integrerade biblioteket. 
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De har också gemensamt att de ska samarbeta med många olika yrkeskategorier, både inom 
skola, kulturförvaltning. Exempelvis lärare, rektor, chef för kulturförvaltning, bibliotekarier 
på det egna biblioteket samt bibliotekarier på övriga bibliotek i kommunen. Detta gör också 
att de upplever yrkesrollen som splittrad. 
 
 

 

4.5 Dokumentanalys 
 
Jag har gjort intervjuer på fem integrerade folk- och skolbibliotek, och av de här fem är det ett 
av de integrerade biblioteken som har ett skrivet samarbetsavtal mellan den aktuella skolan 
och biblioteket. Syftet med det här dokumentet är att förtydliga det samarbete som har funnits 
och utvecklats mellan den aktuella skolan och biblioteket tidigare. De vill med avtalet sätta 
upp villkor för samarbetet, tydliggöra målsättningen och också beskriva nuvarande 
verksamhet. Detta avtal beskriver verksamhetsmål och verksamhetsbeskrivning för 
skolbiblioteksverksamheten. Det beskriver alltså samarbetet mellan skola och 
skolbibliotekarien som arbetar på det integrerade biblioteket. 
 
 Dokumentet uppdateras och återförankras vartannat år. De som är med och upprättar 
dokumentet är bibliotekschefen, rektor och en bibliotekarie som har en kombinerad tjänst, där 
huvuddelen av tjänsten är som skolbibliotekarie. Eftersom det här dokumentet enbart 
beskriver samarbetet mellan skolan och skolbibliotekarien, så saknas en av länkarna på det 
integrerade biblioteket. Det är folkbiblioteket. Det är mycket viktigt att alla delarna på det 
integrerade biblioteket finns med i avtalet, och att inte någon del glöms bort. Ett av målen 
som nämns i dokumentet är att biblioteket ska ha en funktion som ett kulturellt torg, där alla 
kan känna sig välkomna. Detta kan eventuellt kopplas till folkbiblioteket, men jag saknar fler 
mål som är uppsatta för folkbiblioteket.  
 
I dokumentet följer sedan preciserade och konkreta metoder för skolbiblioteksverksamheten. 
Det betonas att när det gäller verksamheten så är det viktigt att det bibliotekarien kan erbjuda 
står i relation till de resurser som finns. Detta är något som är mycket viktigt att betona i ett 
samarbetsavtal, så att inte bibliotekspersonalen dukar under av en verksamhet för skolan, som 
är för stor. 
 
Vidare i dokumentet tas upp att verksamheten bör utvärderas gemensamt och också eventuellt 
omprövas av representanter från bibliotekets och skolans personal, varje termin så att de 
tjänster bibliotekarien erbjuder överensstämmer med elevers och lärares aktuella behov av 
biblioteket. 
 
De övriga fyra integrerade biblioteken följer sina kommuners, ”Biblioteksplaner”, som är 
allmänt hållna och gäller för all biblioteksverksamhet i kommunen, och inte specifikt för de 
integrerade biblioteken. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Jag kommer i det här kapitlet att knyta samman den teoretiska ramen, och tidigare forskning, 
med min undersökning.  
 
Mitt syfte med undersökningen är att undersöka hur bibliotekarier uppfattar sin professionella 
yrkesroll på det integrerade folk- och skolbiblioteket.   
 
Jag kommer att redovisa analys och diskussion, genom att besvara frågeställningarna, och 
dessa besvarar i sin tur mitt syfte med uppsatsen. 
 
Fråga 1: Vilka skillnader finns i yrkesrollen hos olika bibliotekarier på det integrerade 
biblioteket? 
 
Det finns skillnader i yrkesrollerna, hos de olika bibliotekarierna på det integrerade folk- och 
skolbiblioteket. Dels finns det skillnader i yrkesrollen beroende på olika faktorer, som skolans 
storlek, åldern på skolbarnen, hur biblioteken är organiserade, bibliotekslokalernas 
utformning, ekonomi och liknande. Dels finns det skillnader i hur de utövar sin professionella 
yrkesroll, beroende på vilken roll de har och om de arbetar ensamma eller tillsammans med 
andra bibliotekarier, och också beroende på vilka personalkategorier de samarbetar med och 
också vilka användare de riktar sig till. Enligt Olsson och Gullberg, så finns det inom en 
yrkesroll en uppsättning av delroller som visar sig gentemot olika grupper (ibid., s. 24). 
Ovanstående stämmer överens med bibliotekariernas yrkesroll på det integrerade biblioteket. 
De får verkligen visa olika beteenden, delroller gentemot olika personalkategorier och olika 
användare. 
 
De bibliotekarier som har en kombinerad tjänst arbetar oftast helt ensamma på sitt integrerade 
bibliotek. De får då ta helt andra hänsyn till exempelvis verksamheten, öppettiderna och 
användarna, än vad de bibliotekarier som arbetar tillsammans får göra. De som arbetar 
tillsammans har en större möjlighet att utveckla sin professionella yrkesroll, eftersom de har 
hjälp med att driva biblioteket. Det finns enligt Olsson och Gullberg, vissa förutsättningar för 
en viss yrkesroll, och hur yrkesrollen sedan utvecklas kan bero på dessa. De här 
förutsättningarna kan vara samhälleliga, det är lagar och avtal, samt hur samhället utvecklas 
och förändras. Det kan vara organisatoriska förutsättningar, det är lokala bestämmelser, avtal 
samt organisationers och institutioners förändring, och individuella förutsättningar, som 
handlar om förväntningar och attityder och hur yrkesrollen utvecklas och förändras(ibid., 
s.10). Bibliotekariernas yrkesroll på det integrerade biblioteket och dess utveckling svarar dels 
på de samhälleliga förutsättningarna, genom att allt fler filialbibliotek görs om till integrerade 
bibliotek. Även organisatoriska och individuella förutsättningar spelar in, då 
bibliotekarierollen utvecklas för bibliotekarier på det integrerade biblioteket. De 
organisatoriska förutsättningarna för det integrerade biblioteket visar sig bland annat i hur 
biblioteken är organiserade, hur personalsammansättningen är, om bibliotekarien arbetar 
ensam eller tillsammans med andra, lokalernas utformning, skolans storlek m.m. De 
individuella förutsättningarna på det integrerade biblioteket handlar om de förväntningar som 
bibliotekarien har på sin yrkesroll, och på hur yrkesrollen utvecklas på det integrerade 
biblioteket. Det kan vara så att bibliotekarierollen inte utvecklas så som bibliotekarien 
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förutsätter och då stämmer den inte med de förväntningar som bibliotekarien har på den. 
Exempelvis så kan det vara folkbibliotekarien som får andra arbetsuppgifter, än vad hon hade 
förväntat sig, med en ökad inriktning mot barn och ungdomar i sitt arbete. Det kan då ske en 
negativ utveckling av hennes yrkesroll på det integrerade biblioteket. Om jag gör en 
jämförelse med mitt tidigare fritidspedagogarbete, så stämde inte fritidspedagogernas 
förväntningar, med hur utvecklingen sedan blev för fritidshemmen då de integrerades med 
skolan. Det resulterade i mycket större barngrupper, att fritidspedagogen blev delaktig i minst 
två verksamheter, skola, fritidshem samt ibland även sexårsverksamhet. Det här resulterade 
också i en helt förändrad verksamhet för fritidshemmen. Detta gjorde att fritidspedagogernas 
attityder till sitt yrke och yrkesroll förändrades och yrkesrollsutvecklingen i det här fallet blev 
negativ. 
 
Det finns också skillnader i yrkesrollen beroende på vem bibliotekarierna är anställda av. Är 
de endast anställda av skolan så sker samarbetet dem emellan. Men är de anställda av enbart 
kulturförvaltningen eller av båda förvaltningarna, så förväntas de samarbeta både med kultur- 
och skolförvaltning. 
 
Även inom de olika rollerna, skolbibliotekarie, folkbibliotekarie och bibliotekarier med 
kombinerad tjänst, som arbetar på olika bibliotek är det skillnader i yrkesrollerna. Det är yttre 
omständigheter på biblioteken, som jag tidigare nämnt, som även gör att förutsättningarna blir 
olika för exempelvis skolbibliotekarier på olika bibliotek. 
 
Folkbibliotekarier på det integrerade biblioteket utför traditionellt folkbiblioteksarbete, i den 
mån de hinner med det. Det kan vara inköp av litteratur, vägledning av vuxenanvändare och 
användare utifrån, de står i lånedisken, viss schemaläggning och att planera för 
kulturaktiviteter. Skolbibliotekarier har på det integrerade biblioteket information om 
litteratur, studiebesök i biblioteket, klassbesök, informationssökning för elever, boktips och 
liknande. Bibliotekarier med en kombinerad tjänst kombinerar de båda professionella 
yrkesrollerna med de specifika arbetsuppgifter som ingår i dessa, men får skala bort en del av 
dessa för att kunna driva båda verksamheterna. 
 
Fråga 2: Vad uppfattas som unikt i den professionella yrkesrollen, just för att de arbetar i en 
integrerad verksamhet? 
 
Det som uppfattas som unikt i folkbibliotekariens professionella yrkesroll på det integrerade 
biblioteket är att den pedagogiska rollen integreras i folkbibliotekarierollen. Under 
bibliotekets öppettider för skolbarn under dagtid har folkbibliotekarierna också 
skolbibliotekarierollen, eftersom de då möter skolans användare. Enligt Lena Olsson, så är det 
inte alltid så lätt att behärska det som en yrkeskategori benämner som deras jurisdiktion eller 
verksamhetsområde. Att kunna behärska sin jurisdiktion kan vara olika svårt för olika 
yrkesgrupper (ibid., s. 23). Här anser jag att det ibland kan vara svårt för folkbibliotekarien att 
behärska sin ”jurisdiktion” på det integrerade biblioteket. Detta eftersom det även åläggs 
folkbibliotekarien att ta emot användare från skolan, och då också förändra sitt 
förhållningssätt efter dem. Folkbibliotekarierna får också ofta stryka biblioteksfunktioner som 
hänger samman med folkbiblioteket, och då främst kulturaktiviteter. Jämför jag återigen med 
mitt tidigare yrke som fritidspedagog, så anser jag att det också var svårt för mig som 
fritidspedagog att upprätthålla mitt yrkes jurisdiktion, eftersom jag fick så många nya 
arbetsuppgifter. Min jurisdiktion att arbeta med barn på fritidshem, med en egen verksamhet 
där, försvagades då jag arbetade integrerat med skolan. 
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Att mer tid läggs på barn och ungdomar, av folkbibliotekarien på det integrerade biblioteket är 
också något som är unikt för den professionella yrkesrollen för folkbibliotekarierna. De läser 
in sig och har en större kännedom om barn- och ungdomslitteratur, eftersom de flesta frågorna 
ställs av skolbarnen. De får då också en närmare relation med barn och ungdomar på det 
integrerade biblioteket, och de måste också ha ett stort intresse för att arbeta med barn och 
ungdomar, eftersom att de upptar en stor del av deras arbetstid. Mötena med barn och 
ungdomar under skoltid kan också lägga grunden till bibliotekens framtida besökare och 
låntagare. Louise Limberg(1993), frågar i artikeln: Vad är det för skillnad mellan 
barnbibliotek och skolbibliotek?, om vi går mot en sammansmältning av barnbiblioteks- och 
skolbiblioteksarbete, och om i så fall detta resulterar i en ny yrkesroll? (ibid., s.6) Även 
Joacim Hansson (2006) skriver i en artikel att då ett akademiskt bibliotek ska integreras med 
ett folkbibliotek så står, institutionerna och dess personal inför ett mycket komplext 
förändringsarbete. Att även bibliotekariens professionella yrkesroller kommer att förändras, 
menar han. Han anser också vidare att det är mycket viktigt att folkbibliotekariens yrkesroll 
värnas om, så att den inte försvinner i integrationen, då vårt ”kunskapssamhälle” eventuellt tar 
över verksamheten på det integrerade biblioteket. Om de s.k. ”joint-use libraries” är en unik 
biblioteksform, bör vi studera ytterligare inom en snar framtid (ibid., s. 550-556).  
Ovanstående är en mycket viktig följdfråga i min uppsats. Vad händer med 
folkbibliotekarierollen om en sammansmältning sker av folkbibliotekarierollen och 
skolbibliotekarierollen på det integrerade biblioteket? Ett faktum i Sverige är att det finns 
många integrerade filialbibliotek idag, över fyrtio procent. Hur påverkas bibliotekariernas 
yrkesroll om denna siffra fördubblas, vilket inte bör ses som en utopi? 
 
Folkbibliotekarierna skalar också av funktioner från folkbibliotekarierollen, eftersom de 
lägger ner mer tid på skolan och skolbarnen, då får de inte tid till alla verksamheter som oftast 
finns på ett folkbibliotek. Kulturförmedlaridentiteten är enligt Anders Orum (1993) den 
identitet som många av bibliotekarierna har som grund från sin utbildning till bibliotekarie. 
Bibliotekarien ska inom denna identitet ha förmågan att välja ut för ämnet och användaren 
adekvat litteratur, och även ha förmågan att ta ställning till olika kulturformer, och också att 
kunna kommunicera och delge dessa (ibid., s. 228). Här anser jag att en del av 
kulturförmedlaridentiteten går förlorad på det integrerade folk- och skolbiblioteket, då 
folkbibliotekarierna i undersökningen får skala av funktioner från folkbibliotekarierollen, för 
att hinna med alla arbetsuppgifter på det integrerade biblioteket. De har inte tid att ta ställning 
till olika kulturformer, bland annat att anordna utställningar på biblioteket, att planera 
föreläsningar och liknande. 
 
Att skolbiblioteket och dess verksamhet kan dominera biblioteksverksamheten på det 
integrerade biblioteket är också något som är unikt för den professionella yrkesrollen, och då 
främst för folkbibliotekarierollen, eftersom att folkbiblioteket då kommer i andra hand. I 
rapporten: I nöd och lust (1991), från Statens Kulturråd, skrivs att en faktor som kan inverka 
negativt på det integrerade bibliotekets verksamhet, kan vara att skolan lägger beslag på 
biblioteket (ibid. s. 11). Camilla Thorn Wollnert menar att hur vår omvärld ser ut påverkar 
kulturprofessionerna. Det som kan påverka i omvärlden kan exempelvis vara medborgarnas 
perspektiv, informationsteknologi och ekonomi (ibid., s. 17). Ekonomin är en sådan faktor 
som inverkar på folkbiblioteket på det integrerade biblioteket, eftersom det ibland, 
ekonomiska skäl har fått flytta in på skolan och blivit integrerat med skola och skolbibliotek. 
Detta kan göra att folkbibliotekets verksamhet krymps samman, påverkas och förändras, men 
även att folkbiblioteket får finnas kvar i samhället, nu integrerat med skolan. 
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Något som är unikt för skolbibliotekarierollen på det integrerade biblioteket, är att det är 
ganska så stor skillnad på bemötandet av användare från allmänheten jämfört med hur 
skolanvändarna bemöts, och det ställs också skolbibliotekarien inför. 
 
Ytterligare något som är unikt för den professionella yrkesrollen, och då främst yrkesrollen 
för de bibliotekarier som har en kombinerad tjänst, är att yrkesrollen blir splittrad, de har en 
yrkesroll som både folk- och skolbibliotekarie, och det är oftast folkbibliotekarierollen som 
kommer i kläm. Men det kan också ge ett lyft till folkbibliotekarierollen att få den 
pedagogiska vinklingen. Beroende på att en bibliotekarie innehar båda rollerna så är det svårt 
att gå in för någon av rollerna till hundra procent. Här kan en parallell dras till 
litteraturgenomgången och till vad en bibliotekarie från ett integrerat bibliotek säger ”Det 
kanske är ett av problemen med att definiera yrkesrollen, för många av oss är den så splittrad” 
(Almerud, 2000, s. 53). En IFLA: rapport: The Image and the Library, and Information 
Profession. How We See Ourselves: An Investigation(1995), tar upp bibliotekarieprofessionen 
problem med image, rykte och status, och också att en persons yrke är en viktig del av hennes 
liv. Har en yrkesgrupp en negativ status och om yrket inte får förståelse så kan detta få 
konsekvenser för innehavaren av yrket (ibid., s. 9). Detta kan eventuellt också drabba 
bibliotekarierna på det integrerade biblioteket, om de inte får förståelse för hur det påverkar 
deras yrkesroll och arbetssituation, att arbeta i en integrerad verksamhet. Här kan jag också 
jämföra med mitt tidigare yrke som fritidspedagog. Det har inneburit att yrket fått en negativ 
status och image, efter att det flyttade in i skolan, och blev en integrerad del där. Yrket fick 
inte full förståelse, barngrupperna blev allt större och arbetsuppgifterna allt fler, och detta 
medförde att yrket fick en låg status och att få söker sig till det idag. För att detta inte ska ske 
med bibliotekariernas yrkesroll, om integreringen fortsätter i samma takt som nu, och det blir 
ytterligare indragningar för biblioteken och då för de integrerade biblioteken, så bör det 
utredas hur en integrering av bibliotek med skolan påverkar bibliotekarierollen, och i 
förlängningen också bibliotekarieprofessionen. 
 
 Att bibliotekarieyrket ibland anses vara underlägset andra professioner, kan bero på att 
bibliotekarier ger service och hjälper andra professioner exempelvis läkare (Wormell, 2001, 
s.44). Sundin (2003), menar att då ett yrke benämns som en profession så bör det ha en nära 
relation mellan forskning, utbildning och tillämpning, och att samhället erkänner yrket som en 
profession(ibid., s. 46). Att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke och att det inte alltid har en 
nära relation mellan forskning, utbildning och tillämpning kan enligt Wormell och Sundin 
vara några av orsakerna till att bibliotekarieyrket benämns som en semiprofession. Att 
bibliotekarieyrket upplevs som splittrat med många olika arbetsuppgifter och olika bibliotek, 
är för mig några av orsakerna till att bibliotekarieyrket eventuellt utgör en semiprofession. 
Utarmas bibliotekarierollerna ytterligare på det integrerade biblioteket, genom att 
arbetsuppgifterna upplevs som splittrade och arbetet stressigt, så anser jag det som ett 
allvarligt hot mot bibliotekarieyrkets professionsutveckling. 
 
Bibliotekarierna som arbetar i en kombinerad tjänst har ofta en nära relation till sina 
användare, men känner sig ibland ensamma i sin yrkesroll, eftersom de inte har några 
arbetskamrater på det integrerade biblioteket. De får också hela tiden tänka över sin 
arbetssituation, för att kunna välja bort de arbetsuppgifter som inte är helt överhängande. Att 
tiden för folkbiblioteket och skolbiblioteket fördelas så att inte en verksamhet tar överhanden, 
är också något som bibliotekarien med kombinerad tjänst får ta hänsyn till, att själv fördela 
sin arbetstid på ett rimligt sätt mellan folkbibliotek och skolbibliotek. De uppfattar 
skolbiblioteksarbetet som målinriktad och pedagogisk och folkbiblioteksarbetet som socialt. 
För den bibliotekarie med en kombinerad tjänst som har ett samarbetsavtal med skolan som 
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reglerar verksamheten mellan skola och skolbibliotek, så upplevs skolbibliotekarierollen som 
klar och folkbibliotekarierollen som otydlig. 
 
Fråga 3: Vilka aspekter av bibliotekarierollen är av störst betydelse, då yrkesrollen påverkas 
av att de arbetar i en integrerad verksamhet? 
 
Samarbetet med andra personalkategorier är en aspekt som påverkar respondenternas 
professionella yrkesroll. De har oftast flera yrkeskategorier att samarbeta med än på ett folk- 
eller skolbibliotek. På det integrerade biblioteket samarbetar de två bibliotekariekategorierna, 
dels med varandra dels med lärare och med rektorn på skolan. Det kan även finnas andra 
yrkeskategorier som också arbetar integrerat med skolan, exempelvis fritidsledare på 
integrerade fritidsgårdar. Skolbibliotekarien har oftast ett tätt samarbete med skolan, med 
lärare och elever, men även folkbibliotekarien samarbetar med lärare och elever och ibland 
rektor, dock inte i samma utsträckning som skolbibliotekarien. Ett samarbete finns också ofta 
med övriga folkbibliotek i kommunen. Två av bibliotekarierna som arbetar på en kombinerad 
tjänst däremot, samarbetar inte med några kollegor på det integrerade biblioteket, utan det blir 
med lärare, rektor som de samarbetar.  
   
Olsson och Gullberg menar att en dimension av professionalisering är att, då en yrkesgrupp 
ibland kan tvingas att arbeta mot flera motstridiga krav så utvecklas en professionell ideologi 
inom en yrkeskår. Denna använder yrkeskåren för att klara av de olika krav som ställs och för 
att lösa eventuella motsättningar som finns. Denna dimension på professionalisering kan 
också fungera genom att samla gruppen som det gäller (ibid., s. 14 f). Här undrar jag om en 
professionell ideologi kan utvecklas som kan samla bibliotekarierna på det integrerade 
biblioteket? Detta för att lättare kunna stå upp för varandra och de krav som kommer från de 
olika yrkeskategorierna de samarbetar med och från de olika användargrupperna.  
 
Utifrån intervjuerna så står det klart att trots olikheterna i roller och serviceaspekter på de 
olika områdena, så är det möjligt att integrera bibliotek, lika mycket beroende på att 
kunskaper och utmaningar är de samma, men också på att olika utmaningar och kunskaper 
förs över mellan de två olika typerna av bibliotek och mellan bibliotekarierna där, och berikar 
dessa. Detta anser jag visar att bibliotekarieprofessionen eventuellt vilar på samma grund och 
kunskaper, men att den förändras och påverkas då kunskaper och utmaningar förs över mellan 
de olika bibliotekarierollerna Bibliotekarierna arbetar flexibelt, tar emot och ger kunskaper till 
varandra på det integrerade folk- och skolbiblioteket. Då detta fungerar och inte någon av 
bibliotekarierollerna tillåts ta över, så anser jag att bibliotekarieprofessionen berikas, påverkas 
och eventuellt förändras eftersom att integreringen då står för något positivt för de 
bibliotekarier som arbetar inom den här organisationen. Eventuellt så kan det också få en helt 
motsatt effekt, om skolbiblioteket på det integrerade biblioteket tillåts ta över verksamheten 
nästan helt, och folkbiblioteket fungerar på skolans och skolbibliotekets villkor. 
Folkbibliotekets och folkbibliotekariens identitet är på väg att försvinna, och anser jag, då 
också påverkar bibliotekarieprofessionen på ett negativt sätt. Camilla Thorn Wollnert (2003), 
menar att då samarbetspartners i framtiden kommer att bli allt viktigare för olika 
verksamheter, så ställer hon frågan om det går att värna om olika verksamheters värde, då 
också dessa verksamheter ska samarbeta. ”Kommer professionernas specifika ämneskunskap 
att minska då andra kompetenser blir viktigare?”(ibid., s. 27 ) 
 
 Jag ställer också frågorna; Går det att värna om bibliotekarieprofessionens speciella 
kunskaper, på det integrerade biblioteket? Har bibliotekarierna där så många uppgifter, att 
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andra verksamheter försvinner, exempelvis att folkbibliotekarierollen får skala av funktioner 
för att hinna med skolans användare. 
 
 Att integrera folk- och skolbibliotek med skolan gör att olika sorters bibliotek ska samarbeta, 
och också samarbeta med skolan. De har olika mål för sin verksamhet och också olika kultur 
och struktur. De ska mötas i gemensamma lokaler och med oftast gemensamma användare. 
Detta gör att organisationsformerna för de här verksamheterna förändras. Detta medför också 
att nya organisationsfrågor och kultur, påverkar de anställda bibliotekariernas attityder och 
uppfattningar inom den här organisationen.  
 
Joacim Hansson (2006), s. 556, ställer frågan: Om integrerade bibliotek möjligtvis är en helt 
ny unik form av bibliotek? Hur påverkar organisationsförändringen, som en integration av 
bibliotek är, de olika biblioteken? Och också som jag har undersökt, Hur påverkar en 
integrering, den professionella yrkesrollen för bibliotekarier på det integrerade biblioteket? 
 
Som jag tidigare beskrivit så är de integrerade folk- och skolbiblioteken, där jag har 
genomfört min undersökning, organiserade på olika sätt. Det kan vara så att skolbibliotekarien 
inte har rektorn som chef, och att det kan påverka yrkesrollen eftersom det då eventuellt inte 
blir så lätt att komma in i skolvärlden. Hade rektorn varit chef, för skolbibliotekarien, hade det 
eventuellt varit lättare att komma in i skolvärlden på ett mer naturligt sätt. 
 
 Det finns också exempel på att samarbete med rektor fungerar mycket bra, med kontinuerliga 
möten, och där rektor är den sammanhållande länken mellan det integrerade biblioteket och 
lärarkåren. Och där också rektorn klargör och reglerar bibliotekets och bibliotekariernas 
ålägganden, gentemot skolan och dess användare, och också omvänt sätter krav på att klasser 
och lärare besöker det integrerade biblioteket. Arbetsuppgifterna för skolbibliotekarier på det 
integrerade biblioteket har på en skola reglerats och beskrivits i ett samarbetsavtal mellan 
skola och integrerat bibliotek. På detta bibliotek, där detta samarbetsavtal finns fungerar 
samarbetet bra mellan skola och integrerat bibliotek, och skolbibliotekarierna anser också att 
deras yrkesroll har klarlagts i och med att avtalet finns. Folkbibliotekets verksamhet och 
personal beaktas inte i avtalet. Detta anser jag är ett stort misstag eftersom det integrerade 
biblioteket ska vara en integrering av både folkbibliotek, skolbibliotek och skola. Finns då 
inte en av delarna med så haltar samarbetsavtalet och skolbibliotekets verksamhet kan 
eventuellt ta över verksamheten på det integrerade biblioteket.  
 
I rapporten: I nöd och lust (1991) s. 11, från Statens kulturråd, kan läsas att det i rapporten: 
Skola och folkbibliotek i samverkan (1979) bland annat står att en integration av folkbibliotek, 
skolbibliotek och skola kan medföra stora fördelar för alla parter, eftersom resurserna 
utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Men det kan också finnas faktorer som inverkar negativt på 
verksamheten i vissa fall. Det är därför otroligt viktigt att vid en integration så måste en 
planering göras innan integreringen träder i kraft, så att de negativa faktorerna inte kan 
påverka sammanslagningen, och finns det redan brister på ett integrerat bibliotek så bör detta 
tas upp lokalt. En av de här faktorerna som kan påverka verksamheten negativt, kan vara att 
skolan tar över verksamheten på biblioteket (ibid., s.31). Detta stämmer också överens med 
min undersökning, vilket jag nämnt i det här avsnittet. Irene Eriksson (2004) skriver att 
många bibliotekarier på det integrerade biblioteket är osäkra på vem som har ansvaret för 
mediebeståndet, personal och budget (ibid., s.5). Efter en integrering av olika bibliotek med 
skolan, så upptäcker ofta bibliotekarierna att deras samarbete behöver regleras i ett avtal. Det 
som oftast regleras i ett avtal är ekonomi, organisation, personal och verksamhet (Hasselrot, 
2001, s.40-41). 
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Det kan också vara svårt för bibliotekarierna på det integrerade biblioteket att finna någon 
sorts balans i sitt arbete och med sina arbetsuppgifter. Det kan vara så att vissa lärare har en 
för dålig framförhållning, och vill ha sitt material, helst direkt om det går. Bibliotekarierna har 
svårt för att begränsa arbetet, eftersom att de också vill vara behövda, eftersom 
biblioteksarbete också är ett serviceyrke. Det är då svårt att hitta rätt servicenivå, och att 
kunna hålla denna. Då har som tidigare nämnts, ledningen en stor betydelse, och även ett 
skrivet samarbetsavtal mellan parterna. Eftersom det också ibland finns en brist på respekt 
från lärarnas sida, genom att de inte alltid kommer på avtalade möten, eller skickar elever till 
biblioteket, då det har stängt, så behövs det att ledningen står bakom det integrerade 
biblioteket, och det kan ibland vara en svårighet då inte rektor alltid är chef för personalen på 
det integrerade biblioteket. I rapporten: Skolbiblioteken i Sverige: sammanfattning och 
uppföljning 1999-2001, står det bland annat att de skolor som inte har ett eget skolbibliotek 
har en tendens att använda folkbiblioteken väldigt mycket. Folkbiblioteken har ofta inte de 
resurser som krävs av skolorna i form av medier, personal eller lokaler. Folkbiblioteken har 
därför också fått ett intresse av att det finns fungerande skolbibliotek på skolorna (ibid., s.7). 
Olsson och Gullberg nämner de förväntningar eller normer från omgivningen eller från 
grupper som finns runt yrkespositionen, och om det föreligger konsensus mellan 
grupperna(ibid., s. 21). I undersökningen nämner bibliotekarierna att skolan och lärarna helst 
vill ha sina svar direkt, och i vissa fall respekteras inte bibliotekarierna och deras tid. Här 
föreligger inte konsensus mellan grupperna, anser jag mig kunna tolka det till, trots att jag inte 
intervjuat några lärare. Här stämmer inte yrkesinnehavarnas(bibliotekariernas) uppfattningar 
överens med de omgivande gruppernas normer eller förväntningar. Detta stämmer också 
överens med min yrkeserfarenhet, av att samarbeta integrerat med skolan och lärare. De lärare 
som jag samarbetade med hade inte alls samma förväntningar som fritidspedagogerna hade då 
de flyttade in i skolan. Lärarna förväntade sig att det fanns mer tid över, för 
fritidspedagogerna, till skolans verksamhet. 
 
Öppettiderna är en annan aspekt som påverkar bibliotekariernas arbete och yrkesroll, på ett 
integrerat bibliotek. På ett integrerat bibliotek där det arbetar både folk- och skolbibliotekarie, 
och ibland fler än två bibliotekarier och även assistenter, kan biblioteket hållas öppet på ett 
helt annat sätt än på de integrerade bibliotek där enbart en bibliotekarie arbetar på en 
kombinerad tjänst utan några arbetskamrater. På det integrerade biblioteket med flera 
anställda hålls det öppet både för allmänheten och för skolan under nästan hela dagen. Där det 
endast finns en bibliotekarie med kombinerad tjänst, så delas öppettiderna upp efter 
användargrupper och efter den anställdes timantal. 
 
 Den bibliotekarie som arbetar helt ensam på sitt bibliotek känner sig isolerad, splittrad, och 
har också alldeles för många arbetsuppgifter. Bibliotekarien får gallra hårt bland 
arbetsuppgifterna för att ha en chans att hinna med. Bibliotekarien får också ta med sig 
arbetsuppgifter hem och också ta hjälp av låntagarna för vissa arbetsuppgifter. 
Skolbibliotekarier som arbetar tillsammans med andra bibliotekarier och assistenter däremot 
anser att deras yrkesroll är ”friare” på det integrerade biblioteket än om de hade arbetat 
ensamma eller på ett skolbibliotek. De får en helt annan uppbackning från den övriga 
personalen. De beställer litteraturen tillsammans, de håller ordning på samlingarna 
tillsammans, och skolbibliotekarien står inte heller så mycket i utlåningsdisken. Då kan 
skolbibliotekarierna ha fler aktiviteter för skolan och dess användare.  
 
En annan aspekt som påverkar bibliotekariernas yrkesroll på det integrerade biblioteket är att, 
de ofta har olika huvudmän, de kan vara anställda av exempelvis skol- eller kulturförvaltning. 



  

 53  

De olika bibliotekariekategorierna kan på samma bibliotek ha olika huvudmän, alltså kan 
skolbibliotekarien vara anställd av skolförvaltningen och de övriga av kulturförvaltningen. 
Som tidigare nämnts så kan det göra avståndet till skolan längre. Det kan också eventuellt 
splittra personalgruppen på det integrerade biblioteket att de har olika huvudmän, och då 
också olika personalmöten. 
 
Något som också påverkar bibliotekariernas yrkesroll på det integrerade biblioteket är hur 
lokalerna är utformade, och till vilka de vänder sig till. I min undersökning kom det fram att 
på ett bibliotek så utrustades lokalerna främst till skolbiblioteket och dess besökare, och 
eftersom biblioteket både hade öppet för skolan och för användare utifrån samtidigt, så 
skrämdes eventuellt en del användare utifrån, bort. Det är också mycket viktigt att ingången 
till biblioteket är belägen så att användare utifrån kan använda denna utan att konfronteras 
med skolans användare, som ibland kan verka skrämmande. Detta kan också medföra att både 
folkbibliotekarie och folkbiblioteksanvändarna kan uppfatta att folkbiblioteksverksamheten 
kommer i andra hand. En av frågorna vid en integrering av bibliotek med skolan, är 
lokalfrågan. Är det integrerade biblioteket lätt att ta sig till för allmänheten, och om skolan 
samtidigt också lätt når lokalerna så kan båda grupperna vinna på en integrering (Hasselrot, 
2001, s. 21-22). 
 
Integrering av bibliotek medför samordningsvinster för samhället. Personalresurser går till 
viss del att samordna och medier och lokaler kan också samutnyttjas. Det kan vara så att dessa 
samordningsvinster ofta kommer till stånd genom att professionalism och biblioteksfunktioner 
får stryka på foten (Statens Kulturråd, 1991: I nöd och lust s. 35). 
 
 I min undersökning framkommer det, att de flesta av bibliotekarierna trivs med att arbeta på 
det integrerade folk- och skolbiblioteket. Det som de bland annat trivs med är den stora 
variationen i arbetsuppgifter och att det är mer liv och rörelse på ett integrerat bibliotek och 
även mötena mellan människor där. 
 
Arbetet på det integrerade biblioteket är också mycket stressigt och intensivt, det finns fler 
användargrupper och bibliotekarierna utmanas av att de får ändra sitt förhållningssätt efter 
vilken användare de träffar på. ”Moster Svea vid rollatorn” kräver exempelvis ett annat 
förhållningssätt än de kanske femtio skoleleverna som också besöker biblioteket under 
lunchrasten. Det finns vissa rollteoretiker som säger att det inom en roll finns en uppsättning 
av roller som visar sig gentemot olika grupper. Dessa visar sig genom olika beteenden mot 
olika grupper som arbetskamrater, kunder och arbetsgivare( Olsson & Gullberg, 1986, s.24). 
 
Att bibliotekarierna också bekräftas på ett härligt sätt av mötena med barn och ungdomar 
bidrar också till trivseln på det integrerade biblioteket. Arbetet på det integrerade biblioteket 
ses också som mycket stressigt men den sociala biten i arbetet överväger. Och att tycka om att 
arbeta med barn och ungdomar är också en förutsättning för att arbeta på ett integrerat 
bibliotek. 
 
Funktioner skalas av från folkbibliotekarierollen, men folkbibliotekarierna får i sin tur en 
inblick i skolans värld och lär sig också om denna, och kontakten med barn och ungdomar 
skapar eventuellt framtidens låntagare. 
 
Som ensam bibliotekarie med en kombinerad tjänst, på ett integrerat bibliotek så finns det inte 
mycket tid till det som ska göras på biblioteket, då bibliotekarien både har folkbiblioteks- och 
skolbiblioteksverksamheten att planera för. Detta innebär att arbetsuppgifterna får prioriteras 
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mycket hårt och att det inte går att hålla biblioteket öppet för alla användare samtidigt, utan 
användargrupperna får delas upp. Skoleleverna får komma under skoltid och allmänheten 
under kvällstid eftersom att en person inte hinner med båda användargrupperna. Olsson och 
Gullberg menar att en yrkesroll kan bli oklar genom att det ställs ett stort antal förväntningar 
på den, och att de specifika föreskrifterna för rollen inte är tydliga (ibid., s. 25).  
 
Den sociala faktorn är också mycket viktig på det integrerade biblioteket. Eftersom kontakten 
med användarna och bibliotekarien oftast är mycket bra, och att man träffas ofta, så kan detta 
ge fler besökare till biblioteket på sikt.  
 
För skolbibliotekarierna på det integrerade biblioteket betyder arbetskamraterna där väldigt 
mycket, de anser bland annat att de får en ”friare yrkesroll”, och att de får mycket hjälp av att 
samarbeta med annan personal. De har en större möjlighet att genomföra aktiviteter för 
skolans användare då folkbibliotekarien och biblioteksassistenten stödjer dem i det övriga 
biblioteksarbetet. Också samarbetet med annan skolbibliotekarie betyder mycket för 
verksamheten som skolbibliotekarierna genomför. 
 
Bibliotekarierna har som tidigare nämnts olika förhållningssätt gentemot olika 
användargrupper, såsom elever och användare utifrån samhället, detta beror enligt en 
bibliotekarie, på att skolan är målinriktad och bygger på lärarnas och elevernas arbete. 
Besökarna till folkbiblioteket kommer däremot av egen fri vilja, för personlig utveckling och 
på sin fritid. Att ha flera användargrupper medför att bibliotekarierna får greppa en större 
verksamhet, och alltmer glida in i den pedagogiska rollen.  
En gymnasiebibliotekarie säger att hon precis som folkbibliotekarien går in i rollen som 
skolbibliotekarie, så går hon in i rollen som folkbibliotekarie. Olika sorters bibliotekarier kan 
alltså ”glida in” i varandras yrkesroller om behov finns (Hasselrot, 2001, s.24). 
 
Det krävs också, för att arbeta på det integrerade biblioteket, ett flexibelt arbetssätt, för att på 
rätt sätt möta olika användare och deras frågor.  I Allas bibliotek, s. 24, säger en 
gymnasiebibliotekarie som arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek följande ” Att på 
samma sätt som folkbibliotekarierna går in i rollen som skolbibliotekarie, gästspelar jag som 
folkbibliotekarie. Alltså kan gymnasiebibliotekarier, barnbibliotekarier, folkbibliotekarier 
eftersom de är kollegor med likartad utbildning och yrkesroll glida in i varandras 
tjänsteutövning om det behövs”. 
 
Att inneha både folkbibliotekarie- och skolbibliotekarierollen gör att tjänst och yrkesroll blir 
splittrad, det blir en intressekonflikt mellan dessa båda och folkbibliotekarierollen kommer 
oftast i kläm. Att ha två olika yrkesroller innebär både hinder och möjligheter och det innebär 
också att det inte går att gå in för någon av rollerna till hundra procent. Olsson och Gullberg 
säger på s. 25 att, en yrkesroll kan bli oklar då det ställs ett stort antal förväntningar på den, 
och att de specifika föreskrifterna för yrkesrollen inte är tydliga. Så här anser jag att det är 
troligt att det ofta är på integrerade bibliotek. Det saknas samarbetsavtal, lärargruppen ställer 
ofta stora krav som är svåra att uppfylla, folkbibliotekarierna har inte möjlighet att ha en 
ändamålsenlig folkbiblioteksverksamhet och detta kan medföra att yrkesrollerna på det 
integrerade biblioteket blir oklara. Gunilla Bradley(1985), menar i ett samtal med Mats 
Myrstener att det är vår samhällsutveckling som lägger grunden för yrkesrollen, och att den 
som har en yrkesroll, ska ta sin roll, och arbeta aktivt för att göra den här rollen till en 
yrkesroll som passar in i vårt samhälle (ibid., s. 9ff.). Ovanstående kan eventuellt passa in på 
datoriseringen av våra bibliotek, och att bibliotekarierna i slutet av nittiotalet och i början av 
tvåtusentalet, fick ta till sig den nya teknologin på biblioteket för att få yrkesrollen att passa in 
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i vårt datoriserade samhälle. Men hur gör bibliotekarien, yrkesrollerna på det integrerade 
biblioteket till sina, och finner en plats i samhället för dessa? Yrkesrollerna på det integrerade 
biblioteket kan i vissa fall medföra ökad stress och att bibliotekarien ska utföra ett väldigt 
splittrat arbete, med ibland höga krav från användarna. Detta kan försvåra en synkronisering 
av yrkesrollen med det omgivande samhället. 
 
Det står i rapporten: Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från fyra 
nordiska länder, av Peter Almerud (2000) att bibliotekarier på integrerade bibliotek, anser att 
de vill ha, och att det är viktigt att ha ett utökat samarbete med andra institutioner i samhället, 
för att genom detta få en tydligare definition av den egna yrkesrollen. Detta kan eventuellt 
uppnås vid ett samarbete med liknande bibliotek En bibliotekarie säger ”Samarbetet mellan 
olika typer av bibliotek skärper och förtydligar förhoppningsvis målen för den egna 
verksamheten. Man kan genom samarbete dela upp ansvaret för olika arbetsuppgifter, man 
kan precisera och specialisera vad den egna verksamheten ska innehålla om man vet vad ens 
samarbetspartners gör” (ibid., s.53). Detta visar återigen på hur viktigt ett samarbetsavtal är på 
det integrerade biblioteket. För hur ska man dela upp ansvaret för olika arbetsuppgifter, 
specialisera och precisera den egna verksamheten, om inte samarbetet mellan de olika 
biblioteksformerna finns reglerat i ett avtal? 
 
För skolbibliotekarierna är det också viktigt att kunna reglera sitt arbete, så att inte 
skolbiblioteksverksamheten tenderar att ta över på det integrerade folk- och skolbiblioteket. 
De måste ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Detta kan bland annat ske genom att 
lärare och övriga låntagare respekterar deras arbete och yrkesroll. Detta kan jämföras med vad 
Britta Sörman, skolbibliotekarie på gymnasiet säger, att i rollen som skolbibliotekarie på ett 
integrerat bibliotek så måste man vara stark i sin yrkesroll och även ha ett stort intresse för 
elevers lärande och till hur barn och ungdomar fungerar. Hon säger också att hon måste vara 
tuff i sin yrkesroll och också visa vad hon kan (Almerud, s. 5 ). 
 I Allas bibliotek på s. 40- 41 står det att när det gäller integrerade bibliotek av olika slag så 
uppkommer ofta frågan om vem det är som har ansvaret i organisationen. Så efter att ett 
bibliotek blivit integrerat, så upptäcks ofta att samarbete och verksamhet behöver regleras i ett 
avtal. 
 
Jag har analyserat ett samarbetsavtal, som fanns på en av skolorna. Att jag inte analyserat fler 
avtal beror på att inte fler av de integrerade biblioteken hade något avtal att arbeta efter. 
Nedan ska jag ta upp en del ur det här samarbetsavtalet. 
 
Avtalet reglerar samarbete, tydliggör målsättning med verksamheten och ger en beskrivning 
av rådande verksamhet. Skolbibliotekariernas och skolans samarbete tar dokumentet också 
upp. I dokumentet finns ingen beskrivning av samarbetet mellan folkbibliotekarien och 
skolan, eller med skolbibliotekarien. 
 
Jag anser att folkbiblioteket saknas i det här avtalet. Det saknas alltså en av verksamheterna 
på det integrerade biblioteket. Detta anser jag kan vara en fara för verksamheten och 
samarbetet, då folkbibliotekarien kan uppfatta det som att skolbibliotekarien och skolan är det 
viktigaste och kommer i första hand, och folkbiblioteket och dess verksamhet kommer i andra 
hand. 
 
Dokumentet betonar också att skolbibliotekets verksamhet ska stå i relation till tillgängliga 
resurser. Detta är, anser jag oerhört viktigt, eftersom skolbibliotekarien då får hjälp med att 
reglera sin verksamhet på ett bra sätt, och vet vad de ska rätta sig efter. 
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En bibliotekarie säger bland annat i en intervju med Peter Almerud (2002) att, ”När jag 
försöker sammanfatta min yrkesroll är det närmast termen diversearbetare som faller mig in. 
Jag ska vara bevandrad i litteraturen, följa med i nyutgivning, läsa in mig på barn- och 
ungdomsböcker, vara pedagog, ha en enorm social kompetens, vara en baddare på 
informationssökning, kunna fixa praktiska problem med datorerna, planera verksamheten, 
sköta alla rutinjobb o.s.v.[…] Det kanske är ett av problemen med att definiera yrkesrollen, 
för många av oss är den så splittrad[…]” (ibid., s. 53).  
 
Ovanstående stycke visar på hur bibliotekarier på det integrerade biblioteket kan uppfatta sin 
yrkesroll. De har tusen järn i elden, och yrkesrollen kan uppfattas som splittrad. Men i min 
undersökning kom det också fram att trots de splittrade arbetsuppgifterna så trivs 
bibliotekarierna över lag bra på det integrerade biblioteket. Jag vill att de även i fortsättningen 
ska kunna trivas med sina arbeten. Min undersökning anser jag också tangerar vad Louise 
Limberg (1993), och Joacim Hansson (2006), kommit fram till i sina undersökningar, att 
yrkesrollen är splittrad och att folkbibliotekarierollen och dess funktioner eventuellt är på väg 
att utarmas. Det är därför av stor vikt att undersöka hur yrkesrollerna på biblioteken, påverkas 
av en integration med skolan, anser jag. Det är av största vikt att yrkesrollen studeras på det 
integrerade biblioteket, så att bibliotekarierna där kan fortsätta att trivas, trots den splittrade 
yrkesrollen och ett stressigt arbete. 
 
 

5.2 Slutdiskussion 
 
Jag har genom den kvalitativa undersökningen med bibliotekarier på det integrerade folk- och 
skolbiblioteket, den teoretiska ramen och genom litteraturstudier, som redovisas i 
litteraturgenomgången i uppsatsen, besvarat syftet, och därmed också besvarat 
frågeställningarna som är uppställda för uppsatsen. Jag anser att metoden med kvalitativa 
intervjuer, passade väl för att besvara syfte och frågeställningar, tillsammans med den 
teoretiska ramen och litteraturstudier. Bilaga ett: Intervjuguiden, fungerade inte helt 
övertygande. Där var en del frågor som liknade varandra, och någon fråga upplevde både 
respondenter och intervjuare som alltför detaljerade. Intervjuguiden hade vunnit på om den 
hade utformats med enbart huvudteman för intervjun, som respondenterna hade kunnat 
diskutera och berätta kring. Jag anser att det ändå gick att få fram tillräckligt material för att 
besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Introduktionsbrevet, bilaga två, är också 
eventuellt för detaljerat. Mycket av informationen där, kunde ha delgetts, respondenterna vid 
intervjutillfällena. 
 
I undersökningen kan jag också konstatera att en eventuellt förändrad eller ”ny” yrkesroll kan 
diskuteras. Eftersom det finns så många integrerade folk- och skolbibliotek i Sverige idag, och 
att allt fler filialbibliotek görs om till integrerade bibliotek av olika orsaker, anser jag att det är 
av största vikt att undersöka hur detta påverkar de bibliotekarier som arbetar där. Hur kommer 
yrkesrollerna på det integrerade biblioteket att se ut i framtiden? Hur ska deras yrkesroll 
regleras i förhållande till skola och till allmänheten?  Bör problematiken lyftas till en högre 
politisk instans, för att eventuellt införa generella regler för de integrerade biblioteken i 
Sverige?  Hur medvetna är de kommunpolitiker som beslutar om integrerade bibliotek, om 
vad själva integreringen för med sig, för bibliotekens verksamhet och för dem som arbetar på 
biblioteken?  
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En slutsats som har framkommit i min undersökning är att det påverkar arbetsuppgifter och 
den professionella yrkesrollen, att arbeta som bibliotekarie på ett integrerat folk- och 
skolbibliotek, bland annat genom att de olika bibliotekarierna arbetar mer pedagogiskt. 
Exempelvis folkbibliotekarierollen som enligt de intervjuade folkbibliotekarierna i min 
undersökning blir mer pedagogisk och mer inriktad på barn och ungdomsverksamhet på ett 
integrerat folk- och skolbibliotek. 
 
Att eftersom det är svårt att boka planerade möten, på en skola som har ett integrerat folk- och 
skolbibliotek så anser en del av dem som jag har intervjuat att informella möten är viktiga 
mellan skolpersonal och bibliotekspersonal. 
 
Den professionella yrkesrollen både påverkas och förändras i en integrerad organisation, som 
det integrerade folk- och skolbiblioteket, bland annat genom att bibliotekarierna får inträda i 
respektive bibliotekarieroll, både som skol- och folkbibliotekarie. 
 
Flexibilitet i sitt arbete och i sin bibliotekarieroll nämns som mycket viktigt, i arbetet på det 
integrerade folk- och skolbiblioteket, och då särskilt för de bibliotekarier som har en 
kombinerad tjänst som både skol- och folkbibliotekarie. De får greppa om en större 
verksamhet eftersom de är ansvariga för både folk- och skolbiblioteket, och också för 
samarbetet med skolan. 
 
En slutsats är också att det är mycket viktigt att ett samarbetsavtal upprättas då det planeras 
för ett integrerat bibliotek. Det bör vara ett avtal som reglerar exempelvis budget, lokaler, 
öppettider, medieinköp och så vidare. Men det bör också reglera verksamheten. Detta för att 
få ett integrerat folk- och skolbibliotek där alla delar finns med och har betydelse, både skola, 
folkbibliotek och skolbibliotek. Detta för att se till att inte en av verksamheterna tar över 
biblioteket. Detta avtal har stor betydelse eftersom det finns möjlighet att reglera och fördela 
bibliotekariernas arbetsuppgifter efter verksamheten på biblioteket, och därmed se till att inte 
en biblioteksverksamhet tar över på bekostnad av en annan biblioteksverksamhet. Om avtalet 
liknas vid ett samboavtal, så låt det här samboavtalet mellan skola, skolbibliotek och 
folkbibliotek bli ett jämlikt samboavtal, där alla verksamheterna kommer till tals.  
 
Avslutningsvis så vill jag diskutera hur en integrering eventuellt påverkar 
bibliotekarieprofessionen. Kan det vara så att bibliotekarien har så många olika 
arbetsuppgifter inom olika områden, att bibliotekarieprofessionen blir så splittrad att dess 
essens är svår att urskilja? Camilla Thorn Wollnert skriver i sin rapport att då 
samarbetspartners blir allt viktigare i framtiden, är frågan; Går det att värna om olika 
verksamheters värde, när verksamheten också kräver samarbete med andra områden? 
”Kommer professionernas specifika ämneskunskap att minska då andra kompetenser blir allt 
viktigare?” (ibid., s. 27) 
 
I inledningen på s.1 i denna uppsats så ställer jag frågan om det kommer att bli en 
sammansmältning av de båda yrkesrollerna, folkbibliotekarie och skolbibliotekarie, på det 
integrerade biblioteket. Louise Limberg ställer samma fråga i artikeln Vad är det för skillnad 
mellan barnbibliotek och skolbibliotek? Hon undrar om vi går mot en sammansmältning av 
barnbibliotekarie och skolbibliotekarie, och om de två ska bli till ett. Limberg undrar vidare 
om inte integrationen bör bygga på att parterna är olika men har vissa gemensamma intressen 
och värderingar ( ibid., s.6). 
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Det är otroligt viktigt anser jag värna om olikheterna i yrkesrollerna och i respektive 
verksamhet, och det anser jag att resultaten i den här studien eventuellt pekar på. Ingen 
verksamhet får glömmas bort, och folkbibliotekarien måste få möjlighet att på ett bra sätt 
hinna med de arbetsuppgifter som är specifika för hennes yrkesroll, trots att hon arbetar på ett 
integrerat bibliotek. Att sedan använda det gemensamma inom skola, folkbibliotek och 
skolbibliotek, för att hitta former för ett samarbete, där olikheterna respekteras och likheterna 
skapar arbetsglädje och gemenskap, och tror jag en tydligare yrkesroll både för 
folkbibliotekarie och skolbibliotekarie och bibliotekarie med en kombinerad tjänst, på det 
integrerade folk- och skolbiblioteket. 
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6. SAMMANFATTNING 
 
Integrerade folk- och skolbibliotek är en biblioteksform som ökat under de senaste åren. 
Oftast är orsaken till integreringen ekonomisk, eftersom kommunerna vill ha kvar biblioteken, 
och för att kunna det så integreras biblioteken med skolan på orten. Kostnaderna blir då 
mindre, eftersom skolan är med och finansierar det integrerade biblioteket, och den utbildade 
personalen kan vara kvar och eventuellt utökas. Men hur hanterar bibliotekarierna den här 
integreringen, där flera verksamheter ska integreras och fungera i samma lokaler? Hur 
påverkar integreringen deras yrkesroll? Förändras yrkesrollen, och i så fall hur? Detta har jag 
intresserat mig för i min uppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bibliotekarier 
uppfattar sin professionella yrkesroll på det integrerade folk- och skolbiblioteket.  
 
Mina frågeställningar utifrån mitt syfte blev följande: 
 

• Vilka skillnader finns i yrkesrollerna hos olika bibliotekarier på det integrerade 
biblioteket? 

• Vad uppfattas som unikt i den professionella yrkesrollen, just för att de arbetar i en 
integrerad verksamhet? 

• Vilka aspekter av bibliotekarierollen är av störst betydelse, då yrkesrollen påverkas av 
att de arbetar i en integrerad verksamhet? 

 
 
I metodkapitlet diskuterar jag bland annat den metod som jag använt mig av. Jag har valt att 
genomföra intervjuer samt litteraturstudier. Vidare beskriver jag utformningen av 
intervjumanual, intervju och analys. 
 
Den teoretiska ansatsen och tidigare forskning för min undersökning presenteras i avsnittet 
Litteraturgenomgång. Detta kapitel börjar med den teoretiska ramen, med Olsson och 
Gullbergs genomgång, av yrkesroller Jag beskriver även annan forskning om yrkesroller, 
bland annat forskning av Bradley, Nasenius, Limberg och Orum.  
 
Därefter kommer Olsson och Gullbergs genomgång av begreppet profession, som är den 
andra delen av den teoretiska ramen för uppsatsen, för att på så sätt klargöra en del av 
undersökningens kontext. Olaisen, Bowden - Russel, och Abbot är några av de 
professionsforskare som jag hänvisar till 
 
Avsnittet, Olika biblioteksformer kommer härnäst. I det beskrivs Folkbiblioteket, 
Skolbiblioteket och det Integrerade folk- och skolbiblioteket lite närmare. 
 
Mitt empiriska material utgörs av kvalitativa intervjuer med åtta bibliotekarier som arbetar på 
integrerade folk- och skolbibliotek. De är folkbibliotekarier, skolbibliotekarier och 
bibliotekarier med kombinerad tjänst. Mitt material presenteras i teman som bygger på mina 
frågeställningar. Därefter kommer analys och diskussion av mitt empiriska material, utifrån 
min teoretiska ansats och litteraturstudier.  
 
Respondenternas utsagor visar att deras professionella yrkesroll både påverkas och förändras 
då de arbetar på integrerade folk- och skolbibliotek. 
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Det är många faktorer som gör att yrkesrollen både påverkas och förändras av integreringen. 
Det kan vara att folkbibliotekarien får skala av funktioner från sin professionella yrkesroll, 
eftersom skolan och dess användare tar stor plats och behöver mycket hjälp på det integrerade 
biblioteket. 
 
Folkbibliotekarien får inta en allt större pedagogisk roll, eventuellt på bekostnad av 
folkbibliotekariens kulturidentitet. 
 
Bibliotekarierollen på det integrerade biblioteket upplevs också som splittrad, arbetet är 
stressigt och det är oftast svårt att finna rätt servicenivå för bibliotekarierna. Men trots detta så 
trivs bibliotekarierna mycket bra på det integrerade biblioteket, de skiftande 
arbetsuppgifterna, de sociala kontakterna, en bra kontakt med barn och ungdomar och även 
användare på kvällstid uppväger stress och splittring av yrkesrollen.  
 
Bibliotekarierna upplever även att de samarbetar med många olika personalkategorier och 
användare och att de påverkar deras yrkesroll, och att det är svårt att gå in för någon av 
yrkesrollerna till etthundra procent. 
 
Att ett skriftligt avtal finna på det integrerade biblioteket som reglerar bibliotekariernas arbete 
och verksamhet, ses också som något mycket viktigt. Detta avtal ska upprättas mellan skola, 
skolbibliotek och folkbibliotek, och det är av största vikt att inte någon av verksamheterna får 
för stort utrymme, det ska finnas plats för alla. 
 
Klargörs de olika bibliotekariernas verksamhet och arbete och olika roller i ett avtal så 
klargörs också folkbibliotekariens och skolbibliotekariens olikheter så att även deras särarter 
respekteras såväl som likheterna förenar. 
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Bilaga: 1 
 
INTERVJUGUIDE 

 
 

• Beskriv det integrerade folk- och skolbiblioteket som du arbetar på. 
(Punkter för mig själv: gemensamt bokbestånd, gemensam personal, 
 Delade kostnader, mål och riktlinjer för verksamheten) 
 
• Vilka dokument av dem som är upprättade för det integrerade folk- och 

skolbiblioteket, anser du är de viktigaste för dig? 
 

• Hur ser du på din professionella yrkesroll på det integrerade folk- och 
skolbiblioteket? 

 
• Beskriv din professionella yrkesroll, dess funktioner och arbetsuppgifter på 

det integrerade biblioteket. 
 

• Beskriv ditt samarbete med övrig personal. 
 

• Hur har själva integreringen påverkat din professionella yrkesroll? 
 

(Punkter för mig själv: två förvaltningar, gemensamma lokaler, olika 
användargrupper, olika personalkategorier, olika chefer). 
 
 

• Hur har din professionella yrkesroll förändrats? 
• Vad har förändrats, och hur har det förändrats? 
• Vilka faktorer ser du som de viktigaste för den här förändringen? 
• Hur trivs du med att arbeta på ett integrerat folk- och skolbibliotek? 
• Är det något speciellt som de som ska starta ett integrerat folk- och 

skolbibliotek bör tänka på innan start?   (Punkter för mig själv: ur 
personalsynpunkt, ur verksamhetssynpunkt). 

• Vad önskar du inför framtiden för de integrerade folk- och skolbiblioteken? 
Därefter personrelaterade frågor såsom utbildning, kön, ålder ev. tidigare 
anställningar.          
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Bilaga: 2 
 
Introduktionsbrev 
Jag skickar här det brev, med förtydligande upplysningar som vi kom överens 
om vid vår telefonkontakt. Jag, som studerar ämnet Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, vill då jag skriver 
magisteruppsats, intervjua bibliotekarier på integrerade folk- och skolbibliotek. 
De kan ha anställning som folkbibliotekarie, skolbibliotekarie eller ha en 
kombinerad tjänst av dessa båda. Syftet med min uppsats är att undersöka hur 
folk- och skolbibliotekarier förstår och uppfattar sin professionella yrkesroll på 
det integrerade folk- och skolbiblioteket. Alltså vill jag undersöka 
bibliotekariernas egen uppfattning av sin yrkesroll och vad som påverkar, och 
också eventuella förändrar denna på det integrerade biblioteket. 
 
Vi har redan via telefonkontakt kommit överens om när och var intervjun ska 
genomföras. Mina frågor rör alltså den professionella yrkesrollen på det 
integrerade biblioteket, och med den professionella yrkesrollen menar jag den 
yrkesroll som Ni arbetar i, den yrkesroll som Ni har anställning som, 
folkbibliotekarie, skolbibliotekarie eller kombinerad tjänst. Jag skulle också vilja 
att Du innan vår intervju tar fram eventuella måldokument, för den integrerade 
verksamheten som du arbetar inom, och /  eller din arbetsbeskrivning för ditt 
arbete på det integrerade biblioteket. Dessa dokument behöver jag eftersom jag 
också avser att göra en dokumentanalys, för att förstärka bilden av 
förutsättningarna för arbetet på det integrerade biblioteket. 
 
Jag är tacksam om Du har möjlighet att avsätta c:a en timme för intervjun. Helst 
vill jag spela in intervjuerna för att lättare undvika missförstånd och 
feltolkningar. Jag ser ingen orsak till att nämna Dig vid namn i uppsatsen. Jag är 
medveten om hur viktig tystnadsplikt och diskretion är, så jag kommer inte att 
återge intervjuerna/samtalen så att någon uppgiftslämnare kan identifieras. Jag 
är också tacksam om det finns något ledigt, lugnt rum, där vi kan genomföra 
intervjuerna. Jag kommer att förvara intervjumaterialet i säkert förvar i 
framtiden, så att det inte kan användas av andra. 
 
Då jag läst aktuell biblioteksstatistik, så visar denna att antalet integrerade 
bibliotek ökat snabbt under senare år. En avsikt med min uppsats är att intervjua 
bibliotekarier för att få deras åsikt om hur en integrering påverkar deras 
yrkesroll och arbete. Jag har själv i mitt tidigare yrke arbetat integrerat med 
skolan och skolans personal, och jag anser att det påverkade min yrkesroll 
mycket. Jag vill nu ta del av bibliotekariers syn på detta (med inspiration från, 
Eriksson & Jonth, 2002, s. 72). 
Med vänliga hälsningar:  XXXXXXXXXXXXXX, XXXX. Tele:nr. XXXXXX 
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