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Abstract: The aim of this Bachelor’s thesis is to investigate the public 

librarian’s professional identity and its relation to the public 

library as an experience centre. The development of the 

library as an experience centre raises questions about how 

public librarians understand their professional identity, and 

about their motives for working with activities like 

workshops and qigong, activities that have no significant 

connection with the librarian’s traditional tasks. The data 

was collected via semi-structured interviews exploring the 

perspectives and points of view of four public librarians.  A 

phenomenological approach was taken. The expressed 

experiences of the participants were categorized according to 

the model of Anders Ørom and Trine Schreiber, and they are 

the foundation for interpretation. The interviews with the 

public librarians revealed that the librarian’s professional 

identity consists of many different aspects. The librarians 

express different missions like mediating culture, mediating 

information and mediating experiences. The librarians 

express different motives for working with experiences; one 

is to attract more users. The way the librarians express their 

motives shows their professional identity in relation to the 

library as an experience centre. Arranging activities can be 

used as a means to mediate not only experiences but also 

information. The interviews also revealed that marketing can 

be a librarians’ mission. The model used was not sufficient 

to describe this mission and we have therefore created a new 

category that we call the marketing identity. 
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1. Inledning och bakgrund  

Vad ska folkbiblioteken syssla med? Ska biblioteket vara en lugn oas med böcker eller 

ska det vara ett spektakulärt och överraskande upplevelsecentrum? Under hösten 2009 

väcktes en storm av upprörda känslor både i och utanför biblioteksvärlden som en följd 

av Malmö stadsbiblioteks nya strategi The Darling library. I strategin kunde man bland 

annat läsa följande: 
 

Biblioteksbesöket ska ge en fördjupad och förlängd helhetsupplevelse. För att uppnå 

detta ska vi tänka radikalt nytt vad gäller förmedling. Vi ska försöka iscensätta nya 

sammanhang av rum, material, workshops, möten, användare, personal och andra 

parter. Det kan ge alla nya upplevelser och leda biblioteket in på en annan väg i 

besökarnas och stadens medvetande, såväl som i sitt eget (The Darling library, avsnitt 

2: Biblioteksscenen – stadens mötesplats). 

 

Strategierna för att förnya och bredda bibliotekets verksamhet gjorde många 

litteraturvänner upprörda som menade att dessa förändringar stod i konflikt med 

bibliotekets uppdrag som litteratur- och kulturförmedlare och att boken glömdes bort. 

Diskussioner om folkbibliotekens uppdrag är fortfarande aktuell i mediedebatten. I 

artikeln Kaffe eller Kafka? i Svenska Dagbladet den 3 april 2010 intervjuades Joacim 

Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet i 

Växjö. I artikeln säger han att folkbiblioteken allt mer fokuserar på att höja sina 

besöksiffror: ”När bibliotek tänker ’nytt’ idag, så tänker de inte längre i termer av 

alternativ och långsiktighet. Utan de tänker i anpassning till mainstream, i anpassning 

till vad som redan finns” (Andersson, E., 2010). 

Denna debatt väckte vårt intresse för hur biblioteken skapar nya typer av 

programverksamhet och vilka motiv som kan finnas till detta. Vi har själva sett att 

biblioteken ordnar alltifrån chokladprovning till stickcaféer. Kulturrådets rapport 

Folkbibliotek 2008: Kulturen i siffror 2009:2 visar att folkbibliotekens utbud av 

aktiviteter och upplevelser blir allt mer mångfacetterat. I rapporten redovisas statistik 

över programverksamhet under rubriker såsom författarbesök och teater- eller 

trolleriföreställning. Det finns också en kategori som heter annan programaktivitet i 

vilken biblioteken har redovisat aktiviteter som de inte har kunnat placera i någon av de 

övriga kategorier som kulturrådet har föreslagit. Där framgår att de svenska 

folkbiblioteken under 2008 har anordnat en mängd olika aktiviteter. Några exempel är 

cykelverkstad, qigong, cirkusskola, danskurser, fågelskådning, föremålsbedömning, 

halloween, marknad, meditation, myntvärdering, plantbytardag, skördefest, stickcafé 

och trädgårdsdag (2008, s. 27f.).  

Detta är aktiviteter som saknar en tydlig koppling till bibliotekets och bibliotekariens 

traditionella uppgifter. Vi anser att dessa nya former av programverksamhet tenderar att 

fokusera på den personliga upplevelsen och aktiviteten. Biblioteket blir allt mer ett 

upplevelsecentrum. 

När bibliotekens verksamhet förändras påverkas även bibliotekariernas arbetsuppgifter 

och yrkesidentitet. Peter Almerud skriver i Biblioteken, bibliotekarien och professionen 

att ”såväl bibliotekariens faktiska roll som hans/hennes bild av sin egen och bibliotekets 

roll har avgörande betydelse för biblioteksutvecklingen” (2000, s. 3). Det är därför 

intressant att undersöka olika aspekter av bibliotekariers bild av sig själva, deras 

yrkesidentitet. Den aspekt som vi är intresserade av är bibliotekariens yrkesidentitet i 
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relation till biblioteket som upplevelsecentrum. Vi vill i denna studie se hur 

bibliotekarier som arbetar med programverksamhet för vuxna eller som på annat sätt 

kommer i kontakt med programverksamhet för vuxna i sitt arbete ser på sig själva som 

bibliotekarier. Är det viktigt för en bibliotekarie att det anordnas exempelvis en 

klädbytardag på biblioteket eller är det annat som ligger bibliotekarien närmare om 

hjärtat? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka bibliotekariers yrkesidentitet i relation till 

biblioteket som upplevelsecentrum. Detta undersöks genom intervjuer med fyra 

bibliotekarier som arbetar med programverksamhet på folkbibliotek. Syftet uppnås 

genom besvarandet av följande frågeställningar: 

Hur ser bibliotekarier på sin egen yrkesidentitet i relation till biblioteket som 

upplevelsecentrum? 

Vad motiverar bibliotekarier till att arbeta med upplevelseorienterad program-

verksamhet? 

1.2 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår studie till att undersöka yrkesidentiteten hos bibliotekarier som 

arbetar på folkbibliotek. Vi ska studera yrkesidentiteten hos bibliotekarier som arbetar 

med programverksamhet för vuxna eller som på annat sätt kommer i kontakt med 

programverksamhet för vuxna i sitt arbete. Eftersom vi vill ta reda på hur svenska 

förhållanden ser ut har vi avgränsat studien till svenska bibliotek. 

1.3 Definitioner 

Yrkesidentitet: Vi menar att en bibliotekarie kan ha många olika yrkesroller som 

bibliotekarien kan gå in och ut ur. Yrkesidentiteten ser vi som något djupare, den bild 

som bibliotekarien har av sig själv i sitt yrke, det som är viktigast för personen i yrket 

och den självförståelse som personen har i yrket. 

Upplevelser: Med upplevelser på bibliotek menar vi den typ av aktiviteter som vi 

tidigare har beskrivit, det vill säga aktiviteter som inte har en tydlig koppling till läsning 

och litteraturförmedling eller kultur i betydelsen litteratur, konst, musik, teater, film 

eller liknande. Aktiviteterna saknar också en tydlig koppling till de medier som finns i 

biblioteket. Deltagaren ska göra saker själv och individens delaktighet är nödvändig för 

aktivitetens genomförande. 

Upplevelsecentrum: Med upplevelsecentrum menar vi en plats där besökaren 

uppmuntras att själv vara aktiv och skapa upplevelser. Besökaren ska inte vara en 

betraktare eller åhörare av det som sker utan ska vara delaktig och göra saker som kan 

berika besöket och göra det minnesvärt. 
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2. Litteratur och tidigare forskning  

I detta avsnitt presenterar vi litteratur och tidigare forskning som är relevant för att 

belysa våra frågeställningar. Vi har delat in avsnittet genom att först, i avsnitt 2.1, skriva 

om litteratur och forskning om bibliotekariens yrkesidentitet och därefter tar vi i avsnitt 

2.2 upp litteratur och forskning som berör upplevelser och biblioteket som 

upplevelsecentrum. I de fall där en text har tagit upp både yrkesidentiteten och 

upplevelser har vi placerat in den efter hur vi främst kommer att använda den. Eftersom 

vi har avgränsat studien till att undersöka svenska förhållanden har vi i huvudsak valt 

litteratur som belyser nordiska förhållanden. 

2.1 Bibliotekariens yrkesidentitet 

Anna Kåring Wagman, utredare på Svensk Biblioteksförening, ger i Bibliotekarien och 

professionen: En forskningsöversikt en bild av hur forskningsområdet 

bibliotekarieprofessionen ser ut i Sverige. Hon gör också några nordiska och 

internationella utblickar. Hon konstaterar att forskningsområdet är relativt litet men att 

det är ”angeläget och aktuellt” (2008, s. 4f.). Kåring Wagman urskiljer olika teman i 

forskningen varav ett är vad som karakteriserar bibliotekarieyrket och hur 

bibliotekariers identiteter och roller ser ut. Ett annat tema handlar om förändring och om 

hur arbetsuppgifter och självbilden har ändrats över tid och påverkats av bland annat 

kulturella och ekonomiska förändringar (ibid., s. 4f.). Vår uppsats rör sig inom båda 

dessa teman eftersom vi både vill undersöka bibliotekariers självbild och sätta den i 

relation till en förändrad omvärld där upplevelsen står i centrum. 

Kåring Wagman sammanfattar forskningens bild av bibliotekariens identiteter med att 

många bibliotekarier fortfarande har sin identitet i litteraturförmedlande och 

folkbildande arbete. Förändringar i den offentliga sektorn påverkar även bibliotekens 

verksamhet och det ställs nya krav på bibliotekarierna att de ska anpassa sig till 

användarna, att arbetet ska bli mer effektivt ur en ekonomisk synvinkel och att 

bibliotekarien ska vara nytänkande när det gäller nya medier och genrer. Dessa 

förändringar och nya krav gör att bibliotekarien måste ändra sin självförståelse (ibid., s. 

10, 28). Kåring Wagmans forskningsöversikt är intressant för oss eftersom hon på ett 

bra sätt sammanfattar den problematik som finns kring bibliotekariers yrkesidentitet i 

relation till tidens förändringar. 

Peter Almerud har skrivit en rapport som heter Biblioteken, bibliotekarien och 

professionen: En rapport från fyra nordiska länder. Rapporten presenterar resultatet av 

en undersökning som bibliotekariernas fackliga organisationer i Finland, Island, Norge 

och Sverige har gjort. Organisationerna skickade ut en lista med frågor till sina 

medlemmar och sammanlagt kom det in omkring 550 berättelser från bibliotekarier. 

Syftet var att låta bibliotekarierna själva få beskriva sin verklighet (2000, s. 4f.). Det 

som vi finner intressant i Almeruds rapport är att undersökningen visar att många av de 

svenska folkbibliotekarierna anser att det finns ett behov av att marknadsföra 

biblioteken och bibliotekariens kompetens. Bibliotekarierna menar att människor som 

inte besöker biblioteket, inklusive beslutsfattarna, saknar kunskap om vad biblioteken 

och bibliotekarierna gör och kan göra.  
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Genom att förbättra marknadsföringen av biblioteken skulle biblioteken kunna få en 

större betydelse i samhället. Bibliotekarierna tror också att marknadsföring skulle kunna 

leda till att bibliotekarien får en högre status (ibid., s. 45).  

Det finns ett antal studier på magisternivå där bibliotekariens yrkesidentitet har 

undersökts utifrån bibliotekariens eget perspektiv. Ett exempel är Kerstin Carlssons 

magisteruppsats ”Allt det där ska samsas i ett och samma yrke”: En studie om 

folkbibliotekariers yrkesidentiteter (2007). Carlsson undersöker folkbibliotekariens 

yrkesidentitet i allmänhet medan vi har inriktat oss på att undersöka folkbibliotekariens 

yrkesidentitet i relation till biblioteket som upplevelsecentrum. Carlsson har intervjuat 

åtta bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek och i analysen av materialet har hon 

använt Maj Klassons modeller: förmyndarmodellen, dialog- eller samarbetsmodellen 

och marknadsmodellen. I analysen har hon också använt Anders Øroms indelning av 

bibliotekariens identiteter. Dessa beskriver vi i avsnitt 3.2 Analysverktyg. Carlsson har 

undersökt vilka modeller och identiteter som hennes intervjupersoner ger uttryck för. 

Hennes resultat visar att intervjupersonerna ger uttryck för samtliga modeller och 

identiteter i olika utsträckning. Trots att både bibliotekarieutbildningen och samhället 

har förändrats innehåller informanternas yrkesidentitet värderingar som utmärkte äldre 

tiders folkbibliotekskontext (2007, s. 48).  

Ytterligare en magisteruppsats om bibliotekariers yrkesidentitet är Anne Kappelin Rääf 

och Martina Lundgrens uppsats Folkbibliotekariens yrkesidentitet: Vad den består av 

och hur den formas från år 2004. Författarna har undersökt hur yrkesidentiteten formas 

beroende på vilken bibliotekarieutbildning som bibliotekarien har, synen på den egna 

kompetensen och vilka kompetenser som är betydelsefulla för hur bibliotekarien 

uppfattar sig själv i sin yrkesutövning (2004, s. 10f.). Detta har undersökts genom 

intervjuer med nio bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek (ibid., s. 2). En av 

slutsatserna är att det finns fler faktorer som har betydelse för bibliotekariens 

yrkesidentitet än vilken utbildningsgeneration bibliotekarien tillhör. Yrkesidentiteten 

påverkas även av vilken typ av organisation och avdelning som bibliotekarien arbetar på 

(ibid., s. 73). Bibliotekarierna anser i allmänhet att de arbetsuppgifter som de själva är 

specialiserade på är de arbetsuppgifter som är mest kvalificerade (ibid., s. 77). Det av 

Kappelin Rääfs och Lundgrens resultat som vi tycker är särskilt intressant är att det som 

bibliotekarien uppfattar som roligast och mest viktigt i arbetet också blir det som får 

betydelse för hur bibliotekarien ser på sin yrkesidentitet (ibid., s. 75).  

2.2 Biblioteket som upplevelsecentrum 

Diskussionen om vad biblioteken ska syssla med är inte ny. I debattskriften Ska 

biblioteken göra allt? från 1974 ställs två sidor mot varandra.  Erik Östling, som då var 

bibliotekskonsulent vid Statens kulturråd, menar i sin text Biblioteket som bibliotek att 

folkbiblioteket ska lägga sina resurser på bok- och informationsförmedling och att 

biblioteket ska överlämna verksamheten som går utanför dessa områden till andra 

organisationer och institutioner som kan utföra detta bättre (1974, s. 21f.). Tore 

Nordström, som då var bibliotekschef i Örnsköldsvik, menar i sin text Biblioteket som 

kulturcentrum att biblioteken har ett ansvar att sprida allmänkultur genom sin 

programverksamhet. Detta är särskilt viktigt utanför storstadsregionerna där biblioteket 

ofta är den enda kulturinstitutionen och det bara är biblioteket som har personal, lokaler 
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och ekonomi för att kunna ordna kulturarrangemang (ibid., s. 55f.). På 1970-talet liksom 

på 2010-talet handlar diskussionen om vilka aktiviteter som ryms i bibliotekets 

verksamhet. Då var det biblioteket som kulturcentrum som var kontroversiellt. Nu, 

menar vi, är det utvecklingen av biblioteket som upplevelsecentrum som är ifrågasatt.  

B. Joseph Pine II och James H. Gilmores bok The Experience economy utkom 1999 och 

har fått stor betydelse för forskning inom ämnen som kan relateras till upplevelser och 

upplevelsesamhället. Pine och Gilmore menar att vi lever i en upplevelseekonomi och 

att den kännetecknas av att företagen inte längre nöjer sig med att erbjuda varor och 

tjänster utan de avser också att skapa upplevelser hos kunden. En upplevelse blir till 

inom en individ när denna har engagerats på ett känslomässigt, fysiskt, intellektuellt och 

kanske även på ett andligt plan. Författarna skriver: ”Those companies which capture 

this economic value will not only earn a place in the hearts of consumers, they will 

capture their dollars” (1999, s. 12f.). Att köpa en tjänst, ”service”, menar Pine och 

Gilmore, är till exempel att betala för att få sin bil reparerad eller att få sina kläder 

kemtvättade. Att köpa en upplevelse, däremot, är att betala för att få vara med om 

minnesvärda händelser som ett företag anordnat med avsikt att skapa ett personligt 

engagemang hos individen (ibid., s. 2). I vår studie undersöker vi även upplevelser som 

deltagaren inte behöver betala för. Pine och Gilmores resonemang om att vi lever i en 

upplevelseekonomi är vår utgångspunkt i synen på biblioteket som upplevelsecentrum. 

Vi menar att utvecklingen av samhället till en upplevelseekonomi måste få 

konsekvenser för hur bibliotekens verksamhet utvecklas. 

Dorte Skot-Hansen diskuterar i kapitlet Biblioteket i kulturpolitikken – mellem 

instrumentel og ekspressiv logik i Folkebiblioteket som forvandlingsrum: Perspektiver 

på folkebiblioteket i kultur- og medielandskabet (2006) två olika typer av kulturpolitik. 

Det ena synsättet innebär att kulturen kan användas som ett medel för ekonomisk 

utveckling (2006, s. 31). Det andra synsättet innebär att kulturen ses som värdefull i sig 

själv. Skot-Hansen ansluter sig till det senare synsättet och menar att kulturen berikar 

våra liv (ibid., s. 25).  Hon bygger vidare på Pine och Gilmores resonemang när hon 

skriver att så gott som alla verksamheter, även biblioteken, är en del av 

upplevelseekonomin. I upplevelsesamhället måste biblioteken kämpa för att synas och 

dra till sig människors uppmärksamhet. Det krävs att biblioteken skapar ett engagemang 

hos användarna för att de ska vilja återkomma till biblioteket (ibid., 37f.). När Skot-

Hansen skriver om upplevelser på biblioteket menar hon den estetiska upplevelsen där 

konsten och kulturen blir ett sätt för människan att utforska och skapa mening (ibid., s. 

25). Skot-Hansen tar inte upp den typ av upplevelser som vi koncentrerar oss på men 

hennes resonemang är ändå intressant för oss eftersom hon gör kopplingen mellan 

folkbiblioteken och upplevelseekonomin. Hon berör också bibliotekariens yrkesidentitet 

i sitt resonemang.  Skot-Hansen menar att när bibliotekarien får allt fler arbetsuppgifter 

bidrar det till att skapa en otydlig identitet och bibliotekarierna måste arbeta hårt för att 

synliggöra sin identitet för användarna och legitimera sin verksamhet för beslutsfattarna 

(ibid., s. 27). 

Även Anders Ørom tar upp upplevelser på bibliotek i artikeln Bibliotekariske 

identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering i Biblioteksarbejde (1993a). Han 

ser att det finns en inriktning på biblioteken på att göra förmedlingen spännande, att 

erbjuda upplevelser och att besöket på biblioteket ska bli en upplevelse (ibid., s. 41). 

Øroms text är intressant för oss eftersom han både tecknar en bild av ett bibliotek som 
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allt mer fokuserar på upplevelser och dessutom antyder att bibliotekarieidentiteten 

påverkas av denna utveckling. Han urskiljer sex bibliotekarieidentiteter och dessa 

kommer vi att beskriva i avsnitt 3.2 Analysverktyg. 

Den typ av upplevelser på bibliotek som vi har undersökt hör till bibliotekens 

programverksamhet. Litteraturen om programverksamhet handlar i många fall om 

barnkultur och programverksamhet är ofta liktydigt med kulturprogram eller 

kulturarrangemang. Maria Ehrenberg, bibliotekschef i Östra Göinge kommun, skriver i 

kapitlet Att våga synas, i boken Lyssna, läsa, mötas...: Om programverksamhet på 

bibliotek,  om hur programverksamhet kan fungera som marknadsföring. Genom PR- 

och programverksamhet kan biblioteken synas i konkurrensen med bland annat 

internetbokhandlare. Med PR menar Ehrenberg alla sätt som kan användas för att 

synliggöra biblioteket. Ett annat motiv till att ordna programverksamhet är att 

bibliotekets verksamhet då blir bredare. Genom att ordna fler aktiviteter kan biblioteket 

bli bättre på att nå sina användare och även nå personer som inte brukar använda 

biblioteket.  Ehrenberg menar att PR- och programverksamheten bör användas för att 

bidra till att uppfylla mål som kommunen har fastställt. Om en kommun har som mål att 

öka inflyttningen kan biblioteket stötta denna målsättning genom sin 

programverksamhet, till exempel genom att ordna föreläsningar och workshops i hur 

man bygger en bastu eller ett lusthus, anser Ehrenberg. Det är intressant att hon tar upp 

workshops som exempel på programverksamhet eftersom det är aktiviteter som inte har 

en tydlig koppling till bibliotekariens traditionella uppgifter. Ett annat motiv med PR- 

och programverksamheten som Ehrenberg tar upp är att det är ett sätt för biblioteket att 

följa med i samhället och att utveckla verksamheten. Hon anser också att genom PR- 

och programverksamheten kan kontakter skapas och nätverk byggas (2007, s. 9ff.).  

3. Teori 

I detta avsnitt beskriver vi först i 3.1 vår teoretiska utgångspunkt och därefter beskriver 

vi i 3.2 det analysverktyg som vi sedan använder i analysen av vårt empiriska material. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har genomfört vår studie utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Jan Hartman är 

filosofie doktor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och han beskriver i sin bok 

Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori hur fenomenologin kan 

användas som en teoretisk utgångspunkt. Fenomenologin utgår från att individen tolkar 

världen och forskaren tolkar i sin tur individens tolkningar. Forskaren studerar 

människors tolkning av ett speciellt fenomen. Forskaren vill förstå människan och vilka 

trosföreställningar och motiv som ligger till grund för hennes handlingar. I 

fenomenologin utgår också forskaren från att olika individer kan ha likartade 

erfarenheter vilket gör att studiet av flera individer kan sammanföras i en undersökning 

(2004, s. 194f.).   

I vår undersökning är vi medvetna om att det är människors tolkningar av världen som 

vi undersöker. Vi vill studera människors erfarenheter kring fenomenet biblioteket som 

upplevelsecentrum för att få en förståelse för intervjupersonernas tankar och känslor och 

vilka motiv som ligger bakom deras arbete kring upplevelser på bibliotek. Vi menar att 
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de olika intervjupersonernas erfarenheter kan innehålla gemensamma drag vilket gör att 

vi sammanför personerna i en gemensam analysdel. Vår tolkning av intervjupersonernas 

tolkningar gör vi med hjälp av Anders Øroms (1993a) och Trine Schreibers (2006)  

indelning av bibliotekariens identiteter. Detta återkommer vi till nedan i 3.2. 

Att vi har fenomenologin som övergripande perspektiv medför att vårt kunskapsanspråk 

gäller kunskap om individers upplevelser om sig själva i förhållande till bibliotekets 

som upplevelsecentrum. John M. Budd är professor vid universitetet i Missouri-

Columbia och har i sin bok Knowledge and knowing in library and information science: 

A Philosophical framework diskuterat fenomenologi i en biblioteks- och 

informationsvetenskaplig kontext. Budd menar att forskning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap är kopplad till människor och människors tolkningar och att det 

går att ansluta biblioteks- och informationsvetenskap till fenomenologin (Budd 2001, s. 

288). 

3.2 Analysverktyg 

I vår analys använder vi som analysverktyg Anders Øroms och Trine Schreibers 

indelning av bibliotekariens yrkesidentiteter. 

Anders Ørom, lektor vid Danmarks Biblioteksskoles Aalborgafdelning, beskriver sex 

bibliotekarieidentiteter i artikeln Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og 

arbejdsorganisering som publicerades i Biblioteksarbejde, 1993. Utgångspunkten är den 

danska folkbibliotekskontexten från 1960-talet och framåt. Ørom menar att 

bibliotekarieidentiteterna ska betraktas som idealtyper (1993a, s. 38). 

I vår presentation av Øroms identiteter använder vi oss av termerna från den svenska 

översättningen av artikeln i Biblioteksbladet (1993b, s. 228-231). I presentationen av 

den identitet som Trine Schreiber har beskrivit använder vi oss av den översatta termen 

från Kåring Wagmans forskningsöversikt 2008 (s. 9). 

Kulturförmedlaridentiteten är den identitet som var mest tydlig bland bibliotekarierna 

på 1960-talets folkbibliotek. I denna identitet är det viktigaste att ha kunskaper i att 

värdera litteratur och annan kultur. Bibliotekarien vill förmedla den etablerade och 

erkända kulturen till användarna. Förmedlingen sker oftast genom samtal med 

användarna. Det är centralt att bibliotekarien har god kunskap om bibliotekets samlingar 

och dessas innehåll (Ørom 1993a, s. 38). 

Ämnesreferentidentiteten framträdde också på 1960-talet. Här är det viktigt för 

bibliotekarien att vara insatt i och följa ett speciellt ämnesområde, ett avgränsat antal 

klassifikationskoder eller en vetenskaplig disciplin. Den professionella kunskapen om 

ämnet är en förutsättning för att kunna förmedla kunskap till användarna (ibid., s. 38). 

Gemensamt för både kulturförmedlaridentiteten och ämnesreferentidentiteten är att de 

intellektuella delarna av bibliotekariens arbete samt förmågan att kommunicera är det 

mest centrala (ibid., s. 38). 

Dokumentalistidentiteten växte fram ur organisationsförändringarna på 1960- talet då 

man allt mer skilde på bibliotekariers och andra personalgruppers arbetsuppgifter. I 

dokumentalistidentiteten ser bibliotekarien sina uppgifter mer som ett hantverk än som 
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ett intellektuellt arbete. Det centrala är att behärska klassifikation, katalogisering, 

referensarbete och bibliografi. Det är inte kunskap om innehållet i samlingarna som är 

det viktiga utan att ha kunskap om hur dessa organiseras (ibid., s. 38f.). 

Socialarbetaridentiteten utvecklades under 1970-talet då fokus kom att ligga på 

användargruppernas olika behov, till exempel kvinnor, barn och arbetarklass. Intresset 

låg också på att tillgodose de många sidorna av individens behov. Tyngdpunkten kom 

att ligga på att genom uppsökande verksamhet och uppbyggandet av samlingar 

tillmötesgå den enskildes informationsbehov (ibid., s. 39). 

Informationsorganisatörsidentiteten framträder på 1990-talet då biblioteken inte 

längre är ensamma om att tillhandahålla information. I informationssamhället har 

information blivit en ekonomisk fråga och det handlar om att tillgodose specificerade 

informationsbehov. I informationsorganisatörsidentiteten är det viktigt att kunna 

organisera information och informationsförmedling, analysera informationsbehov och 

utforma informationssystem (ibid., s. 39). 

Informationsförmedlaridentiteten kännetecknas av att bibliotekarien inte fokuserar på 

informationens innehåll utan på hur tekniska lösningar kan användas för att snabbt 

förmedla information. Kunskaper i elektroniska system som används för att förmedla 

information är viktiga (ibid., s. 40). 

Ørom menar att biblioteken konkurrerar, inte bara på informationsmarknaden utan även 

i ”mediesamhället.” När olika typer av bildmedier, det som Ørom kallar ”videosfären”, 

allt mer präglar människors medvetande måste även biblioteken förhålla sig till detta. 

Från att tidigare under 1960-talet ha inriktat förmedlingen på den vanlige 

biblioteksanvändaren har biblioteken bytt inriktning till att fokusera på den 

genomsnittlige användaren av massmedier (ibid., s. 40). 

Trine Schreiber är lektor vid Institut for Biblioteksudvikling på Danmarks 

Biblioteksskole. Hon beskriver i Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne, som ingår i 

Bibliotekarerne: En profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi, hur 

bibliotekarieprofessionen har utvecklats från 1960-talet och framåt. Hon bygger vidare 

på Øroms bibliotekarieidentiteter och menar att Øroms resonemang, om att 

bibliotekarierna måste konkurrera med andra medietjänster, lägger en grund för en ny 

bibliotekarieidentitet. Denna identitet kallar Schreiber en upplevelseförmedlande 

identitet. I denna identitet fokuserar bibliotekarien på att förmedla upplevelser till 

användarna. Det viktiga är inte innehållet i det som förmedlas utan tyngdpunkten ligger 

på att få användarnas uppmärksamhet genom att erbjuda upplevelser (2006, s. 39). 

För att besvara våra frågeställningar har vi analyserat vårt intervjumaterial med 

utgångspunkt i Øroms och Schreibers beskrivningar av bibliotekariens identiteter. I vår 

analys har vi undersökt vilka av bibliotekarieidentiteterna som intervjupersonernas ger 

uttryck för.  Genom att placera in dem i en eller flera identiteter kan vi se vilken 

betydelse förmedling av upplevelser har för bibliotekarierna. Genom detta kan vi även 

se vilka drivkrafter som de har i arbetet och därigenom vilka motiv som finns till att 

arrangera upplevelser på biblioteket. Även om Anders Øroms beskrivning av de olika 

identiteterna är från år 1993 anser vi att de är relevanta även i dag, inte minst på grund 

av att Schreiber år 2006 har kompletterat bilden av bibliotekariens olika identiteter. 
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För att underlätta presentationen av vår analys har vi skapat en modell som visar vilken 

eller vilka identiteter som våra intervjupersoner ger uttryck för. Den heldragna linjen 

visar vilken identitet som vi har funnit är mest framträdande hos intervjupersonen. De 

streckade linjerna visar vilka andra identiteter som vi har sett spår av. Nedan följer ett 

exempel på modellen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi först i 4.1 den metod som vi har valt för att samla in vårt 

empiriska material. Därefter skriver vi i 4.2 om hur urvalet av intervjupersoner har gått 

till och vi avslutar i 4.3 med att beskriva vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av 

intervjuerna. 

4.1 Intervjuer 

För att belysa forskningsproblemet har vi valt att göra intervjuer med bibliotekarier som 

arbetar på folkbibliotek. Sharan B Merriam skriver i Fallstudien som forskningsmetod: 

”När vi inte kan observera handlingar och känslor eller det sätt varpå människor tolkar 

sin omvärld, måste vi fråga dem om detta, dvs intervjua dem” (1994, s. 87). Eftersom vi 

vill gå på djupet och ta reda på intervjupersonernas tankar och känslor är intervjun den 

metod som vi anser passar bäst för att belysa problemområdet.  

Vi har valt att göra halvstrukturerade intervjuer eftersom vi ville ha ett fritt samtal med 

intervjupersonerna, samtidigt som vi ville kunna styra in samtalet på de frågor som vi 

var intresserade av om inte intervjupersonerna tog upp dessa frågor spontant. 

Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se Bilaga) som en hjälp för att 

hålla oss till de frågor som vi ville ha svar på och för att kunna kontrollera att allt som vi 

ville ta upp med intervjupersonen kom med. Två av intervjupersonerna ville få frågorna 

innan intervjun, vilket vi tillmötesgick. Vi upplever att samtalet flöt bättre när 

intervjupersonerna inte hade frågorna framför sig. Däremot fick vi intrycket att frågorna 
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hade varit en hjälp för intervjupersonerna att sätta igång tankarna inför intervjun. Vi är 

medvetna om att det faktum att vårt fokus i intervjuerna till stor del låg på 

programverksamheten kan ha påverkat intervjupersonernas utsagor. Det är möjligt att 

intervjupersonerna hade gett uttryck för andra identiteter om intervjuguiden hade 

innehållit andra frågor. Dock gav vi genom frågorna om yrkesidentiteten 

intervjupersonerna fritt utrymme att berätta om vad som engagerar dem i arbetet, 

oavsett om det hade någon koppling till programverksamheten eller inte. 

4.2 Urval  

För att finna intervjupersoner utgick vi från en mängd folkbiblioteks webbplatser för att 

få en överblick över vilken typ av programverksamhet för vuxna som biblioteken har. 

De bibliotek som var intressanta för oss var bibliotek som hade den typ av 

programverksamhet som vi vill undersöka. Vi ville också att verksamheten skulle 

arrangeras av biblioteket och bedrivas i bibliotekets lokaler. De bibliotek som vi valde 

att se närmare på hade haft bland annat klädbytardagar, workshops, hattförsäljning och 

qigong. Sedan visade det sig att dessa bibliotek även hade haft andra aktiviteter som var 

intressanta för oss, till exempel provning av olivolja och servering av mat. Vi 

kontaktade bibliotekscheferna och bad dem hänvisa oss till den bibliotekarie som hade 

haft ansvar för den delen av bibliotekets programverksamhet för vuxna som vi var 

intresserade av. I ett fall visade det sig att intervjupersonen inte arbetade direkt med 

programverksamheten för vuxna men hon hade ansvar för marknadsföringen av denna. 

De aktiviteter som vi var intresserade av ägde rum i intervjupersonens bibliotek men 

genomfördes främst av kultursekreterarna. Vi bedömde ändå att det denna 

intervjuperson sa om biblioteket och om sig själv som bibliotekarie var relevant för att 

besvara våra frågeställningar.  

Det visade sig vara svårare än vi trodde att hitta intervjupersoner. Detta, på grund av att 

den här typen av aktiviteter ännu inte är så vanliga på biblioteken i jämförelse med 

exempelvis författarkvällar och bokcirklar. De intervjupersoner som vi valde fungerar 

dock som bra representanter för den typen av aktiviteter som vi ser som uttryck för 

biblioteket som upplevelsecentrum. Vi anser att de fyra intervjupersonernas berättelser 

har gett oss ett rikt och relevant material som är gott nog för att besvara våra 

frågeställningar och som är rimligt inom ramarna för denna studie.  

4.3 Tillvägagångssätt  

Intervjuerna genomfördes på bibliotekariernas arbetsplatser. En intervju ägde rum i 

personalköket på biblioteket. Detta innebar att intervjun i bland blev avbruten då andra i 

personalgruppen hade ärenden till köket. Vår uppfattning är att det inte påverkade vår 

intervjuperson nämnvärt eftersom hon fortsatte samtalet. En intervju ägde rum i ett 

grupprum på biblioteket. Rummet uppfattade vi som en lugn och ostörd miljö men 

eftersom delar av väggen var av glas kunde passerande biblioteksbesökare och 

arbetskamrater se att vår intervjuperson blev intervjuad. En intervju ägde rum i 

bibliotekschefens arbetsrum eftersom det var den enda ostörda platsen på biblioteket 

just då. En intervju genomfördes i bibliotekets samlingssal. På samtliga bibliotek var 

intervjupersonernas arbetskamrater informerade om att personen skulle intervjuas. 
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Intervjuerna som vi genomförde pågick mellan 45 och 60 minuter. Intervjuerna 

genomfördes med en bibliotekarie åt gången. Vi var båda med på varje intervju. Det 

fanns flera fördelar med att vi gjorde intervjuerna tillsammans. Om vi hade delat upp 

intervjuerna mellan oss hade det varit svårt att återberätta hur vi uppfattade 

intervjupersonerna och hur kroppsspråket förstärkte vad personerna menade. Genom att 

vi båda var med på alla intervjuer kunde vi göra oss en personlig bild av 

intervjupersonerna och det ansåg vi var viktigt eftersom vi sedan analyserade materialet 

tillsammans. Dessutom underlättades själva intervjusituationen av att vi var två 

intervjuare eftersom det då blev mer till ett samtal än en utfrågning.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Under intervjuerna antecknade vi 

också stolpar för att vi skulle få ett material även om inspelningstekniken inte skulle 

fungera. Till en av intervjupersonerna skickade vi sedan ytterligare frågor via e-post för 

att få förtydliganden om programverksamheten. Svaren från henne gjorde att vi fick en 

bättre förståelse för hur arbetet med programverksamheten var organiserat. 

I analysarbetet gick vi igenom en intervjuutskrift i taget och antecknade i 

intervjuutskriften vilka partier i texten som handlade om intervjupersonen och 

biblioteket, citat som visade på yrkesidentiteten och citat som visade vilka motiv 

personen gav uttryck för. Därefter jämförde vi utsagorna med vårt analysverktyg och 

placerade in personen i de identiteter som personen gav uttryck för. Vi ville få en bild 

av de olika identiteter som rymdes inom den enskilda personens yrkesidentitet och vilka 

motiv som bibliotekarien hade.  Därefter placerade vi personen i vår modell. När vi 

hade gått igenom de fyra intervjupersonerna gjorde vi en sammanställande analys där 

vi, med utgångspunkt i analysverktygets identiteter, placerade in personernas utsagor i 

de olika identiteterna. Detta gjorde vi för att tydliggöra vilka olika identiteter som vi 

hade sett i materialet och hur de kom till uttryck. Vi sammanställde även vilka motiv 

som vi hade funnit i materialet. 

Vi har behandlat intervjumaterialet med konfidentialitet, så att det så långt som det är 

möjligt inte går att identifiera de personer som vi har intervjuat. Vi har informerat 

samtliga intervjupersoner om att det, genom våra beskrivningar av aktiviteterna på deras 

bibliotek, finns en möjlighet till identifiering. Samtliga intervjupersoner accepterade 

detta. En intervjuperson ville läsa den del av texten som berör henne och hennes 

bibliotek och detta önskemål tillmötesgick vi. Intervjupersonen hade förslag på 

korrigeringar som vi följde när det gällde att ta bort uppgifter för att försvåra 

identifiering och att förtydliga beskrivningen av bibliotekets verksamhet. Vi var 

däremot restriktiva när det gällde att ta bort eller ändra citat eftersom vi ansåg att dessa 

avsnitt var viktiga för att belysa våra frågeställningar. Vi gjorde dock en ändring vilket 

innebar att vi tog bort citationstecknen kring ett citat och skrev om citatet i löpande text. 

Detta accepterade intervjupersonen. 

5. Resultat och analys 

I denna del presenterar vi i 5.1 resultatet av intervjuerna och analyserar materialet med 

hjälp av vårt analysverktyg. Först gör vi en inledande presentation av gemensamma 

drag hos de fyra intervjupersonerna. Därefter beskriver vi en intervjuperson i taget, först 

med en presentation av personen, biblioteket som denna arbetar på och sedan vad 

personen har sagt som är intressant för våra frågeställningar. Därefter analyserar vi 
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personens utsagor. I 5.2 sammanställer vi analyserna av de fyra intervjupersonerna och 

ställer dem mot Øroms (1993a) och Schreibers (2006) bibliotekarieidentiteter. Vi 

avslutar med att sammanställa vilka motiv som bibliotekarierna har gett uttryck för. 

5.1 Intervjupersonerna 

Våra fyra intervjupersoner är alla kvinnor i 40-årsåldern. De tog examen mellan år 1998 

och 2005 och har arbetat som bibliotekarier i mellan fem och drygt tio år. På det 

bibliotek där de är anställda nu har de arbetat i mellan två och ett halvt och nio år. Vi 

använder inte intervjupersonernas riktiga namn utan har valt att kalla dem Sara, Ellinor, 

Miriam och Cecilia. 

5.1.1 Sara 

Sara arbetar som bibliotekarie på ett mindre bibliotek i en större stad. 

Biblioteksbesökarna består av många olika grupper, såsom småbarnsföräldrar, 

pensionärer, daglediga och studenter. I området bor mest personer med svenska som 

modersmål men även andra språk finns representerade. Sara har en 

samhällsvetenskaplig studiebakgrund. Hon arbetar på vuxensidan med bland annat den 

uppsökande verksamheten ”Boken kommer” och inköp av litteratur och hon har ett 

särskilt ansvar för samhällsinformation. Enligt Sara har biblioteket som ledstjärna att 

biblioteket ska vara bra på samhällsinformation och hon menar att detta syns i 

programverksamheten eftersom de inte bara har kulturprogram utan också debatter och 

diskussioner. Sara betraktar biblioteket som en mötesplats där alla ska samsas.  

Biblioteket har inte en särskild programansvarig utan flera personer, däribland Sara, 

planerar programverksamheten. Programverksamheten har på några år breddats, från 

mest författarbesök till temamöten där politiker, forskare och andra personer föreläser 

kring dagsaktuella samhällsfrågor. Bibliotekslokalen är inte så stor vilket gör att en 

publik på 30-40 personer begränsar arrangemangens omfattning. Bibliotekarierna 

känner därför inte ett behov av att locka en stor publik och detta tror Sara är en 

anledning till att biblioteket inte samarbetar med exempelvis studieförbund. Ett sådant 

samarbete skulle annars kunna leda till att bibliotekets verksamhet blev synligt i fler 

sammanhang. Även om det kan komma människor längre ifrån för att besöka 

biblioteket är de flesta användare personer som bor i närområdet. Anknytningen till det 

lokala är därför också viktigt i utformningen av programverksamheten.  

Andra viktiga områden som lyfts fram i bibliotekets verksamhet är hälsa och miljö. I 

området finns ett utbrett intresse för att medborgarna på olika sätt ska ta ansvar för miljö 

och hållbar utveckling. Sara berättar att detta har lett fram till att biblioteket tillsammans 

med en person, som arbetar i ett miljöprojekt, arrangerade en klädbytardag på 

biblioteket. Den gick till så att deltagarna fick lämna in ett visst antal klädesplagg på 

biblioteket och sedan fick de byta till sig motsvarande antal kläder att ta med hem. Det 

kom ungefär mellan 30 och 40 personer som var med och bytte kläder. Flera personer i 

bibliotekets personalgrupp var med och lyfte bord och såg till att allt fungerade: ”Så det 

är ändå en arbetsinsats men det är himla kul så med något som är lite mer… ja… inte 

bara föreläsningar utan något mer konkret så jag tror att det var uppskattat faktiskt” 

säger Sara. Hon menar ändå att en klädbytardag ligger lite långt ifrån bibliotek. Hon 

hade sett företeelsen på andra ställen och tyckte att det var något som låg rätt i tiden och 
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som borde fungera på biblioteket där hon arbetar. Hon menar att klädbytardagen passar 

in i bibliotekets och områdets fokus på miljö och hållbar utveckling eftersom det är 

nyttigt att inte köpa nytt hela tiden. Klädbytardagen fungerade samtidigt som ett 

informationstillfälle om miljö. Sara säger att: 

Det är väl lite strategiskt tänk att man gör något kul som kan locka och så kör man lite 

information också. Det är väl av erfarenhet just att det kan vara så svårt att få ut folk 

kring saker som vi tycker är viktiga, som är viktiga, som ligger på oss att informera 

om och då får man som sagt göra något… kul samtidigt.  

Det som Sara tycker är mest intressant i sitt arbete är dels mötet med människor men 

också arrangemangen. Hon uppskattar när det kommer en intressant föreläsare som 

engagerar åhörarna så att de ställer frågor och när det skapas en diskussion i publiken 

efter föreläsningen. Sara anser att biblioteket ska vara ett forum för debatt och 

diskussion och en plats där politiker och medborgare kan mötas. 

I personalgruppen diskuterar man mycket om vad man tror kan fungera i 

programverksamheten och det finns många olika åsikter. Om valet av programpunkter 

säger Sara: 

Man kan tycka att något är jätteviktigt och jättebra men tycker alla andra det, eller 

dom vi är till för? Det är också ett dilemma om man bara ska lyssna in vad folk vill ha 

eller om man faktiskt ska… alltså det här är viktigt och det tycker jag i min profession 

och nu vill jag föra ut det. Så jag tycker också att man måste våga arbeta lite så att 

man ändå har en ”mission” på något sätt sådär, jag vet inte…  

Det som Sara ser som sin ”mission” är frågor kring jämställdhet och genus. Hon skulle 

gärna vilja arbeta mer med detta men tycker att det är lättare att enas i personalgruppen 

kring att göra program kring exempelvis miljö eftersom det inte är lika politiskt laddat 

som genusfrågor. Hon säger att jämställdhet är viktigt men att det är svårt att arbeta med 

om det inte finns en tydlig målsättning från politiskt håll och från förvaltningen kring 

detta. 

Analys 

Saras största engagemang i arbetet som bibliotekarie ligger i att förmedla 

samhällsinformation och hon är särskilt intresserad av genus och jämställdhetsfrågor. Vi 

anser därför att hennes yrkesidentitet passar in i det som Ørom (1993a) kallar 

informationsorganisatörsidentiteten, där organiseringen av informationsförmedling är en 

del. Däremot uppfattar vi inte att Sara ger uttryck för andra delar av denna identitet som 

att analysera specifika informationsbehov. Vi ser inte att Sara anpassar 

informationsförmedlingen till särskilda informationsbehov som har uttryckts av 

användarna. I stället är hon mer inriktad på att förmedla information om ämnen som hon 

anser är viktiga för biblioteket att informera om såsom miljö. Vi finner inte heller att 

hon ger uttryck för organisering av information eller utformning av informationssystem, 

vilka är andra delar av informationsorganisatörsidentiteten. Även om Sara har varit 

delaktig i att arrangera klädbytardagen, vilken vi ser som ett uttryck för biblioteket som 

upplevelsecentrum, ser vi inte att hon har det som Schreiber (2006) kallar en 

upplevelseförmedlande identitet. Hennes motiv för att vara med och ordna 

klädbytardagen var att skapa ett tillfälle för att förmedla information om miljö och 

hållbar utveckling. Klädbytardagen ser hon som något som är kul och som kan locka 
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besökare till biblioteket så att de kan få ta del av information. Motivet var inte att öka 

besöksantalet utan i stället få dem som kom att bli mer engagerade i miljörelaterade 

frågor. Därför är inte förmedlingen av upplevelser det primära för Sara utan 

förmedlingen av information. Sammanfattningsvis har Sara endast en, men en mycket 

tydlig, identitet: informationsorganisatörsidentiteten (se modell, avsnitt 5.2.7). 

5.1.2 Ellinor 

Ellinor arbetar som bibliotekarie på ett integrerat gymnasie- och folkbibliotek i en 

mindre stad. Biblioteket är beläget i ett kulturhus och har goda utrymmen för 

arrangemang av olika slag. Stadens befolkning består av människor av alla 

samhällsklasser, det finns inte någon grupp som utmärker sig. Biblioteksbesökarna är 

främst gymnasieelever och barnfamiljer. Ellinor ansvarar för bibliotekets 

marknadsföring vilket innebär att hon arbetar med bland annat webbsidan, bibliotekets 

facebooksida och blogg och att göra foldrar och affischer. Hon arbetar även med 

barnverksamhet. Ellinor arbetar alltså inte direkt med programverksamhet för vuxna 

men sköter marknadsföringen av denna. Hon har en konstnärlig utbildning sedan 

tidigare och en anledning till att hon blev bibliotekarie var: ”Man behöver inte 

producera kultur själv utan det kan vara kul att få förmedla vad andra har gjort så det 

var lite min mission.”  

Biblioteket har inte någon person som är programansvarig utan den som kommer med 

en idé har möjlighet att genomföra den. Nya programpunkter skapas när det är någon 

som ser att det kan finnas ett behov. Genom nya programpunkter vill de locka fler 

besökare: ”Man får ha fingertoppskänsla och liksom gissa vad folk behöver.” 

I biblioteket finns ett pysselrum där olika aktiviteter ordnas för såväl barn som vuxna. 

Barnaktiviteterna planeras och genomförs av bibliotekarierna i samarbete med 

barnkultursekreteraren. Aktiviteter för vuxna arrangeras av kultursekreterarna och leds 

ofta av någon pedagog eller konstnär som bjuds in. Det kan till exempel vara att 

deltagarna får lära sig att arrangera blommor, att göra smycken eller att arbeta med glas. 

Om någon av bibliotekarierna har kunskaper i exempelvis något hantverk kan 

bibliotekarien ordna en sådan aktivitet. Ellinor marknadsför vuxenaktiviteterna som 

något som händer i biblioteket: 

Biblioteket kan inte bara vara ett statiskt hus med böcker utan det ska vara något mer, 

vara en mötesplats, det ska hända grejer. Man vill ju att dom ska tycka om sitt 

bibliotek, dom betalar skattepengar för det här och dom ska få någonting tillbaka. Det 

är ju en sorts marknadsföring kan man ju nästan se det som. Man vill ju dra nya 

människor som inte kanske brukar komma hit… men även att man gör något för dom 

som brukar komma hit. 

Biblioteket ordnar en frågesport där bibliotekarierna läser upp frågor och deltagarna 

sitter i små lag och fyller i svaren som sedan lämnas in. Idén till frågesporten är hämtad 

från att pubar brukar ordna quiz. Ellinor säger att hon tycker att det är roligt med nya 

saker som frågesport och att det är skojigt att nya människor kommer till biblioteket och 

ser lokalerna ”men det är viktigt också att man inte glömmer bort boken och litteraturen 

tycker jag, då särskilt för barn.” Hon menar att det från högre ort finns en vilja att 

biblioteket ska ordna lite spektakulära saker och att det också är marknadsföring av 

biblioteket att visa att det är ett spännande ställe. Hon poängterar dock att det 
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traditionella, som att främja barns läsutveckling, inte får glömmas bort. Det som är 

viktigast för Ellinor i hennes arbete är arbetet med barnverksamheten och det som 

engagerar henne mest är att få barnen att komma till biblioteket:  

Jag kan tycka att även om pyssel inte är läsfrämjande så är det viktigt att dom kommer 

hit och ser hur fint det är och hur mycket vi har och att barnen vet att biblioteket finns, 

att det laddas med något positivt, att vi är snälla här och att det är roligt att komma hit. 

Ellinor anser att programverksamheten är en mycket viktig del för biblioteket och att 

den utåtriktade delen av verksamheten kommer att bli än viktigare i framtiden. 

Biblioteket ska vara dynamiskt, spännande och överraskande: ”Ja, det blir ju ett 

mervärde, att vi anstränger oss. Det handlar ju mycket om att vi bjuder på oss själva och 

går lite utanför bibliotekarierollen sådär för det är ju inte riktigt vad man är utbildad 

för.” 

Analys 

Ellinor anser att kulturförmedling är viktigt för henne som bibliotekarie eftersom hon 

säger att hon vill förmedla det som andra har skapat. Hon värnar om boken och 

förmedlingen av litteratur. Vi anser därför att hennes yrkesidentitet passar in i det som 

Ørom (1993a) kallar kulturförmedlaridentiteten där litteraturförmedling är det centrala. 

Däremot kan vi inte se att Ellinor intar en värderande ställning i sin litteratur- och 

kulturförmedling, vilket är utmärkande för kulturförmedlaridentiteten. Samtidigt ger 

hon uttryck för det som Schreiber (2006) kallar den upplevelseförmedlande identiteten. 

Detta märks i hennes betoning av att biblioteket ska vara dynamiskt och att det ska 

hända saker som överraskar användarna. Vi anser att den kulturförmedlande identiteten 

är kärnan i hennes yrkesidentitet men att den upplevelseförmedlande identiteten är mer 

påtaglig och den som hon mest ger uttryck för. Samtidigt är det tydligt att Ellinor är 

särskilt intresserad av att arbeta med barn genom att hon säger att hon tycker att det är 

viktigt med läsfrämjande arbete med barn. Detta gör att hon även kan placeras in i det 

som Ørom (1993a) kallar socialarbetaridentiteten där bibliotekarien riktar sin fokus på 

en speciell målgrupp. Dock säger hon ingenting om huruvida hon arbetar uppsökande, 

vilket är en annan del av socialarbetaridentiteten. Sammanfattningsvis har Ellinor en 

tydlig upplevelseförmedlande identitet, en kulturförmedlaridentitet som utgör en grund 

och hon visar även spår av socialarbetaridentiteten (se modell, avsnitt 5.2.7). Ellinor 

säger att motivet till programverksamheten, exempelvis frågesporten, är att användarna 

ska tycka om sitt bibliotek och att de ska få något tillbaka eftersom de betalar 

skattepengar för verksamheten. Programverksamheten ska också locka nya människor 

till biblioteket och fungerar som en marknadsföring.  

5.1.3 Miriam 

Miriam arbetar som bibliotekarie på ett mindre folkbibliotek i ett samhälle i utkanten av 

en större stad. I området bor många barnfamiljer och många äldre. Generellt är 

utbildningsnivån låg och få invånare har rötter i andra länder. Biblioteket ligger vägg i 

vägg med en skola men är inte integrerat. Många av biblioteksbesökarna är barn. En 

annan framträdande användargrupp är medelålders kvinnor.  

Till Miriams arbetsuppgifter hör bland annat att hon är webbredaktör, ansvarar för 

marknadsföringen och är programansvarig för vuxna. Under bibliotekarieutbildningen 
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intresserade hon sig särskilt för marknadsföring och det intresset tycker hon att hon får 

utlopp för i sitt arbete. Det som hon tycker är mest intressant är just marknadsföringen, 

att locka nya besökare till biblioteket. Om biblioteket säger hon: ”Vi ser ju oss själva 

som en mötesplats och som ett… ja som ett kulturellt centrum.” Eftersom biblioteket är 

den enda kulturinstitutionen på orten säger Miriam att de ser det som sin uppgift att 

bredda sin verksamhet med programutbud. 

När det gäller programverksamheten har bibliotekets personal planeringsmöten där 

idéer diskuteras och där det bestäms hur programverksamheten ska se ut. Miriam känner 

ett särskilt ansvar för att visa upp de lokala konstnärerna. Tillsammans med ett 

studieförbund ordnar biblioteket exempelvis språkkurser och släktforskning. Det finns 

också ett samarbete med bland annat fritidsgården på orten och äldreomsorgen.  

En programpunkt som Miriam har ordnat är en utställning där en modist visade sina 

hattar i bibliotekets montrar: ”Men hattar kan man väl ställa ut tänkte jag och så ville jag 

göra någonting mer än bara utställning.” Därför inleddes utställningen med en 

vernissage och hattarna var då utplacerade överallt i biblioteket så att besökarna kunde 

gå runt och prova och köpa. Biblioteket bjöd på cider och godis. Miriam berättar att 

hattutställningen väckte biblioteksbesökarnas nyfikenhet och att det blev reaktioner på 

att bokhyllorna var fulla av hattar. Hon tyckte att det blev ett jättekul arrangemang. 

Angående vad användarna ska uppleva på biblioteket säger Miriam att hon vill att 

biblioteksbesökaren ska gå därifrån ”med någonting mer än kanske vad dom kom hit 

med.” 

En annan programpunkt som biblioteket har haft är en temavecka om ett land. 

Bakgrunden till temaveckan är att kommunen har en vänort i det landet. Under 

temaveckan kom en känd kock till biblioteket och föreläste om hur man lagar mat som 

är typisk för det landet.  Kocken ordnade en olivoljeprovning i biblioteket där 

deltagarna fick prova olika sorter. Under kvällen dukades ett stort bord med mat upp 

och alla åt tillsammans inne i biblioteket. För detta fick de omkring 50 deltagarna betala 

en mindre summa. 

Miriam säger att biblioteket har programverksamheten för att uppfylla olika mål, varav 

ett är att erbjuda ortens befolkning ett brett utbud av kulturupplevelser. Genom 

programverksamheten vill de även locka folk. Miriam betonar vikten av att 

marknadsföra biblioteket: ”Det är att locka nya användare till biblioteket. Hur man gör 

det… det är en stående fråga. Man försöker på alla sätt.” Det som Miriam tycker om 

med att arbeta med marknadsföringen är att det är kreativt och utvecklande. Hon 

poängterar också att bibliotekets verksamhet är värd att synas: ”Det här att nå ut till 

människor är ju väldigt viktigt, att få en acceptans för det man gör och att skapa 

nyfikenhet.” 

Analys 

Det som intresserar Miriam mest i hennes arbete är marknadsföringen. Det är viktigt för 

henne att synliggöra biblioteket och dess verksamhet. Programverksamheten är också 

ett sätt att locka besökare till biblioteket och att få besökarna att uppleva något mer. Vi 

anser därför att hon har drag av det som Schreiber (2006) kallar den 

upplevelseförmedlande identiteten där fokus ligger på att få användarnas 

uppmärksamhet genom att erbjuda upplevelser. Vi menar att upplevelseförmedlingen är 
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kopplad till hennes intresse för marknadsföring. Miriam betonar även bibliotekets 

funktion som kulturcentrum och betydelsen för det lokala kulturlivet. Vi anser därför att 

hon även har drag av det som Ørom (1993a) kallar kulturförmedlaridentiteten i vilken 

det är viktigt för bibliotekarien att förmedla kultur till användarna. Däremot kan vi inte 

tolka från Miriams utsagor att förmedlingen av litteratur, vilket är grunden i 

kulturförmedlaridentiteten, är det primära för henne. Sammanfattningsvis visar Miriam 

på både en kulturförmedlaridentitet och en upplevelseförmedlande identitet men ingen 

av dessa är stark. Hon passar inte tydligt in i någon av analysverktygets identiteter (se 

modell, avsnitt 5.2.7).  Motivet för Miriam till att ordna programverksamhet, till 

exempel hattvernissage och temavecka om ett land, är främst att uppfylla vissa mål, som 

att erbjuda ortens befolkning ett brett utbud av kulturupplevelser. Ett annat motiv är att 

locka folk till biblioteket. Hon tycker också att det är roligt att ordna programaktiviteter 

och att det skapar en nyfikenhet hos biblioteksbesökarna. 

5.1.4 Cecilia 

Cecilia arbetar som bibliotekarie på ett integrerat folk- och skolbibliotek i ett samhälle 

som ligger nära en större stad. Biblioteket är en filial. Orten har en hög inflyttning av 

barnfamiljer och det byggs mycket nytt. Befolkningen är i huvudsak medelklass med 

rötter i Sverige. Två framträdande användargrupper är skolelever och pensionärer. 

Cecilia har tidigare studerat litteraturvetenskap och psykologi. Till hennes 

arbetsuppgifter som bibliotekarie hör bland annat att hon ansvarar för en del områden på 

fackavdelningen. Hon arbetar också med bibliotekets hemsida och hon ansvarar även 

för släktforskningen. Det som hon lägger den mesta arbetstiden på är program och 

utställningar för vuxna.  

Cecilia är programansvarig och planerar de punkter som biblioteket ska ordna och hon 

marknadsför även arrangemangen genom att exempelvis göra foldrar. Hon lyfter gärna 

fram lokala förmågor i både program och utställningar. Bland biblioteksbesökarna finns 

ett stort intresse för bygdens historia och biblioteket har ordnat flera olika cirklar och 

kurser i samarbete med ett studieförbund, till exempel rundvandringar i området och 

släktforskning.  

I valet av programpunkter fokuserar Cecilia på ämnen som hon tror kan intressera 

människorna i området och som ligger i tiden. Ett aktuellt ämne som biblioteket har 

riktat in sig på är hälsa. Detta märks bland annat på att biblioteket har en hälsohylla där 

de har samlat litteratur om hälsa och att de lånar ut gångstavar. Varje år ordnar 

biblioteket en temavecka om hälsa i samarbete med bland annat vårdcentralen, kyrkan 

och apoteket. Under denna vecka kan bland annat personal från vårdcentralen komma 

och informera om sin verksamhet och det erbjuds föreläsningar och olika aktiveter. 

Cecilia berättar att bibliotekspersonalen under ett år testade en programpunkt där de gav 

lästips till besökarna men ”det får vi nog jobba lite på, det var inte så många som kom, 

dom har inte riktigt upptäckt det tror jag.”  

Ett år under denna temavecka erbjöd biblioteket möjlighet att prova på yoga och qigong. 

Cecilia tänkte att detta var något som biblioteket borde fortsätta med. Nu kommer en 

qigonginstruktör, som är knuten till ett studieförbund, till biblioteket en gång i veckan. I 

bibliotekets samlingssal träffas en grupp på ungefär tio personer för att träna qigong. 

Det är ingen föranmälan. Cecilias roll är att hon håller kontakt med instruktören och 

bokar in tider för träningen:  
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Så det är faktiskt en jätterolig grej och jag gillar dom här grejerna som man börjar med 

och sen så kan man ha dom så varje termin. För det minimerar ju jobbet också när det 

är någonting som flyter och naturligtvis att det kommer folk då men det har det gjort 

på qigongen.  

Ytterligare ett ämne som ligger i tiden är intresset för antikviteter. Cecilia har ordnat en 

föremålsbedömning på biblioteket. Då kom en antikhandlare och satt i biblioteket och 

bedömde föremål som besökarna hade tagit med sig. Detta var gratis för besökarna. 

Cecilia berättar att denna programpunkt var väldigt uppskattad och att ”det bara öste in 

folk.”  Bibliotekspersonalen fick dela ut nummerlappar för att skapa ordning. Vid detta 

tillfälle skyltade Cecilia upp med litteratur om antikviteter och det lånades mycket. Hon 

säger att hon till exempel i samband med föreläsningar brukar försöka skylta med 

böcker inom ämnet som föreläsningen handlar om. 

Det som hon tycker är mest viktigt i arbetet är dels att arbeta med litteraturen och dels 

att arbeta med programverksamheten: 

Ja, det är ju väldigt roligt att arrangera utställningar och program men samtidigt tycker 

jag det är väldigt roligt med litteraturen. I bland kan man känna att man tappar lite av 

den biten för att just när man har utställningar och program så har man hela tiden att 

göra med människor och det är tider som ska stämma och mycket med affischer och 

grejer man ska ordna fram och… det kan lätt ta över… så att… jag tycker egentligen 

att det är roligt med båda dom bitarna får jag säga. Att man har dels det med inköp och 

att kunna vara med och påverka vad som köps in. 

Motiven som Cecilia har för att ordna program är att nå nya grupper som inte brukar 

komma till biblioteket men också att erbjuda en fördjupning i form av föreläsningar. 

Hon betonar även att biblioteket ska vara ett socialt rum som är öppet för alla och att 

aktiviteterna inte ska kosta för mycket. Hon säger också att ”det är klart att det är en 

marknadsföring att vi finns och att vi kan ordna saker.” När det gäller 

programverksamheten tycker hon att det är roligt att ordna olika prova på-aktiviteter och 

hon säger att dessa aktiviteter har blivit allt vanligare i bibliotekets programverksamhet 

under den tiden som hon har arbetat på biblioteket. Faktorer som begränsar är tiden och 

pengarna.  

Analys 

Det som Cecilia tycker är roligast i arbetet är både att arbeta med litteraturen och att 

arbeta med programverksamheten. När det gäller litteraturen intresserar hon sig främst 

för att hålla sig uppdaterad inom vad som ges ut och vad som finns i samlingen. Detta 

gör att vi placerar in henne i det som Ørom (1993a) kallar kulturförmedlaridentiteten 

där kunskap om samlingarna är en viktig del. Hon skyltar gärna med böcker i samband 

med olika aktiviteter men vi ser inte att förmedlingen av litteratur, vilket är centralt i 

kulturförmedlaridentieten, är det primära för henne.  Däremot är hon engagerad i att 

förmedla den lokala kulturen och historien till användare. Vi placerar även in henne i 

det som Schreiber (2006) kallar den upplevelseförmedlande identiteten. Detta märks i 

att hon gärna anordnar prova på-aktiviteter på biblioteket där användaren själv får göra 

saker. Vi tolkar det som att kulturförmedlaridentiteten och den upplevelseförmedlande 

identiteten är lika viktiga delar av Cecilias yrkesidentitet. Hon vill också skapa en 

fördjupning med hjälp av föreläsningar. Här ser vi att hon även har drag av det som 

Ørom (1993a) kallar informationsorganisatörsidentiteten där förmedling av information 
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är en del. Dock anser vi inte att Cecilia ger uttryck för de andra delarna av denna 

identitet som att tillgodose specificerade informationsbehov och att analysera 

informationsbehov. Sammanfattningsvis har Cecilia två lika starka identiteter, 

kulturförmedlaridentiteten och den upplevelseförmedlande identiteten, och hon visar 

även drag av informationsorganisatörsidentiteten (se modell, avsnitt 5.2.7). Några motiv 

som Cecilia har för att ordna programverksamhet, som till exempel qigong och 

föremålsbedömning, är att nå nya användargrupper, att marknadsföra biblioteket och att 

det ska vara ett rum för social samvaro.  

5.2 Sammanställande analys  

Här sammanställer vi analyserna av de fyra intervjupersonerna och ställer dem mot 

Øroms (1993a) och Schreibers (2006) bibliotekarieidentiteter. Vi utgår från varje 

identitet i analysverktyget och ser vilka av intervjupersonerna som ger uttryck för dessa 

och på vilka sätt. Därefter placerar vi in intervjupersonerna och deras identiteter i vår 

modell. Sedan sammanställer vi vilka motiv som intervjupersonerna har till att arbeta 

med upplevelseorienterad programverksamhet och hur dessa motiv relaterar till deras 

identiteter.  

5.2.1 Kulturförmedlaridentiteten 

Flera av våra intervjupersoner ger uttryck för kulturförmedlaridentiteten. När det gäller 

Ellinor anser vi att denna identitet utgör kärnan i hennes yrkesidentitet eftersom hon 

betonar att det traditionella bibliotekariearbetet med att förmedla litteratur och att arbeta 

läsfrämjande är viktigt. En anledning till att hon ville bli bibliotekarie var just att hon 

ville förmedla det som andra har skapat. Ett exempel på ett citat som visar på 

kulturförmedlaridentiteten är när Ellinor säger att ”det är viktigt också att man inte 

glömmer bort boken och litteraturen tycker jag, då särskilt för barn.” 

Även det som Miriam säger passar in i kulturförmedlaridentiteten eftersom hon också 

betonar bibliotekets funktion som kulturcentrum och betydelsen för det lokala 

kulturlivet. Dock är inte denna identitet så uttalad hos henne. 

När det gäller Cecilia är hon intresserad av arbetet med litteraturen, att hålla sig 

uppdaterad inom vad som ges ut och vad som finns i bibliotekets samlingar. Hon tänker 

på litteraturen även i samband med programverksamheten då hon skyltar upp med 

böcker. Cecilia tycker också att det är viktigt att förmedla den lokala kulturen och 

historien. 

Intervjupersonerna ger uttryck för denna identitet i varierande omfattning. Ellinor har 

kulturförmedlaridentiteten som en grund i sin självförståelse men hon ger mer uttryck 

för den upplevelseförmedlande identiteten. Därför ser vi att båda dessa identiteter är 

starka hos henne. Hos Miriam är kulturförmedlaridentiteten inte lika tydlig. Cecilia ger 

uttryck för kulturförmedlaridentiteten och den upplevelseförmedlande identiteten i lika 

hög grad. 

Intervjupersonerna passar in i beskrivningen av denna identitet på olika sätt. Enligt 

Ørom (1993a) utmärks denna identitet av att bibliotekarien vill förmedla etablerad och 

erkänd litteratur.  Ellinor fokuserar på litteraturförmedlingen till skillnad från Miriam 

som är mer inriktad på att förmedla den lokala kulturen. Även Cecilia vill förmedla den 
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lokala kulturen. Hennes skyltning av böcker i samband med programverksamhet är 

också en form av förmedling. Inte någon av dessa personer ger dock uttryck för att vilja 

förmedla den etablerade och erkända litteraturen och kulturen. Ett annat kännetecken för 

kulturförmedlaridentiteten är att bibliotekarien har god kunskap om bibliotekets 

samlingar och dessas innehåll. Denna aspekt ger Cecilia uttryck för när hon säger att 

hon är intresserad av utgivningen och bibliotekets samling. 

5.2.2 Upplevelseförmedlande identiteten 

Flera av våra intervjupersoner ger uttryck för den upplevelseförmedlande identiteten. 

Ellinor har tydliga drag av denna identitet eftersom hon betonar att biblioteket ska vara 

dynamiskt och att det ska hända saker som överraskar användarna. Följande citat från 

Ellinor är ett bra exempel på hur den upplevelseförmedlande identiteten kan uttryckas: 

”Biblioteket kan inte bara vara ett statiskt hus med böcker utan det ska vara något mer, 

vara en mötesplats, det ska hända grejer.” 

Den upplevelseförmedlande identiteten märks också hos Miriam eftersom hon vill locka 

besökare till biblioteket och få besökarna att uppleva något mer. Hennes förmedling av 

upplevelser är starkt kopplad till hennes intresse för marknadsföring av biblioteket.  

Cecilia uttrycker också denna identitet eftersom hon gärna anordnar prova på-aktiviteter 

på biblioteket där användaren själv får göra saker och vara aktiv.  

Intervjupersonerna ger uttryck för denna identitet i varierande omfattning. Även om 

kulturförmedlaridentiteten utgör kärnan i Ellinors yrkesidentitet är den 

upplevelseförmedlande identiteten mer påtaglig och den som hon mest ger uttryck för. 

Miriams yrkesidentitet ligger nära den upplevelseförmedlande identiteten genom hennes 

fokus på att locka besökare till biblioteket och att hon vill att besökarna ska uppleva 

något mer. Dock dominerar hennes intresse för marknadsföring, att synliggöra 

verksamheten, vilket är något mer än att bara förmedla upplevelser. Cecilia ger uttryck 

för kulturförmedlaridentiteten och den upplevelseförmedlande identiteten i lika hög 

grad. 

Intervjupersonerna passar in i beskrivningen av denna identitet på olika sätt. Enligt 

Schreiber (2006) kännetecknas den upplevelseförmedlande identiteten av att 

bibliotekarien vill förmedla upplevelser till användarna vilket märks tydligast hos 

Ellinor när hon säger att det ska hända saker och detta är också påtagligt hos Cecilia. 

Miriam betonar inte förmedlingen av upplevelser utan fokuserar på en annan del av 

denna identitet, att få användarnas uppmärksamhet genom att erbjuda upplevelser. 

Denna aspekt av den upplevelseförmedlande identiteten märks också hos Ellinor och 

Cecilia eftersom de vill locka nya besökare till biblioteket. Ytterligare en aspekt av 

denna identitet är att bibliotekarien inte anser att innehållet i det som förmedlas är 

viktigt.  

Detta drag ser vi inte att någon av intervjupersonerna ger uttryck för eftersom de har en 

tanke bakom de aktiviteter som de ordnar och att upplevelserna är kopplade till 

bibliotekets inriktning, till exempel hälsa.  
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5.2.3 Informationsorganisatörsidentiteten 

Två av våra intervjupersoner ger uttryck för informationsorganisatörsidentiteten. Saras 

yrkesidentitet utmärks av denna identitet. Detta blir tydligt genom att hennes största 

engagemang i arbetet som bibliotekarie ligger i att förmedla samhällsinformation. Hon 

är särskilt intresserad av genus och jämställdhetsfrågor. Hon betonar att det är 

betydelsefullt för henne att förmedla information om ämnen som hon tycker är relevanta 

vilket märks i följande citat: ”… alltså det här är viktigt och det tycker jag i min 

profession och nu vill jag föra ut det.” 

Cecilia har drag av informationsorganisatörsidentiteten. Detta märks genom att hon vill 

ordna föreläsningar som kan ge en fördjupad kunskap hos biblioteksbesökarna. 

Intervjupersonerna ger uttryck för denna identitet i varierande omfattning. Medan Saras 

yrkesidentitet präglas av förmedlingen av information kan vi se spår av denna identitet 

hos Cecilia.  

Intervjupersonerna passar in i beskrivningen av denna identitet på olika sätt.  

Informationsorganisatörsidentiteten kännetecknas enligt Ørom (1993a) av att 

bibliotekarien är bra på att organisera informationsförmedling. Detta ger både Sara och 

Cecilia uttryck för. Hos Sara ser vi detta tydligt eftersom hon ordnar aktiviteter och 

föreläsningar för att sprida information. Hon ser aktiviteter, som klädbytardagar, som ett 

tillfälle att informera biblioteksbesökarna om frågor som hon tycker är viktiga för 

biblioteket att föra fram. Därför är inte förmedlingen av upplevelser det primära för Sara 

utan förmedlingen av information. Cecilia uttrycker denna identitet genom att hon 

ordnar föreläsningar för att skapa en fördjupad kunskap hos besökarna.  

Vi ser inte att intervjupersonerna uttrycker engagemang för den delen av 

informationsorganisatörsidentiteten som handlar om att organisera information. 

Intervjupersonerna ger inte heller uttryck för en annan aspekt av informations-

organisatörsidentiteten som är att analysera informationsbehov. När det gäller Sara ser 

vi inte att Sara anpassar sin informationsförmedling till särskilda informationsbehov 

som har uttryckts av användarna. Hon fokuserar i stället på att förmedla information om 

ämnen som hon anser är viktiga för biblioteket att informera om såsom miljö. Vi finner 

inte heller att intervjupersonerna ger uttryck för den delen av informations-

organisatörsidentiteten som består av att bibliotekarien har kunskap om att utforma 

informationssystem. 

5.2.4 Socialarbetaridentiteten  

En av våra intervjupersoner, Ellinor, ger uttryck för socialarbetaridentiteten eftersom 

hon berättar att hon är intresserad av att arbeta med barn. Ett uttryck för denna identitet 

är när hon säger om barnen att det är ”viktigt att dom kommer hit och ser hur fint det är 

och hur mycket vi har och att barnen vet att biblioteket finns, att det laddas med något 

positivt, att vi är snälla här och att det är roligt att komma hit.”  

Ellinor ger tydligt uttryck för denna identitet. Även om denna identitet framträder klart 

hos Ellinor anser vi att både kulturförmedlaridentiteten och den upplevelseförmedlande 

identiteten framstår som starkare eftersom dessa identiteter inverkar på hela Ellinors 

yrkesidentitet, oavsett vilken målgrupp som hennes arbete handlar om. 
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Ellinor passar in i beskrivningen av denna identitet genom sitt intresse för 

användargruppen barn. Socialarbetaridentiteten utmärks enligt Ørom (1993a) av att 

bibliotekarien fokuserar på speciella användargruppers olika behov, till exempel barn. 

Socialarbetaridentiteten utmärks också av att bibliotekarien är medveten om att en 

individ kan ha många behov. Detta område har inte berörts i intervjun. Vidare 

kännetecknas socialarbetaridentiteten av den uppsökande verksamheten och inte heller 

detta togs upp under intervjun.   

5.2.5 Øroms övriga identiteter 

De resterande av Øroms (1993a) identiteter, informationsförmedlaridentiteten, 

ämnesreferentidentiteten och dokumentalistidentiteten, finner vi inte att 

intervjupersonerna ger uttryck för. I informationsförmedlaridentiteten ligger 

bibliotekariens fokus på de tekniska lösningar som behövs för att förmedla information, 

vilket inte någon av våra intervjupersoner har uttalat intresse för under intervjuerna. I 

ämnesreferentidentiteten är det viktiga för bibliotekarien att följa ett speciellt 

ämnesområde. Alla intervjupersonerna har många olika arbetsuppgifter på de 

folkbibliotek där det arbetar och inte någon uttrycker att de har specialiserat sig inom ett 

bestämt ämnesområde. I dokumentalistidentiteten betraktar bibliotekarien sin uppgift 

som ett hantverk och vill behärska olika sätt att organisera information, som 

katalogisering. Inte någon intervjuperson ger uttryck för denna inriktning. 

5.2.6 Ny identitet 

En av våra intervjupersoner, Miriam, passar inte in tydligt i någon av analysverktygets 

identiteter. Henne vill vi därför placera i en ny identitet som vi har valt att kalla 

marknadsföringsidentiteten. I denna identitet ligger bibliotekariens fokus på att 

synliggöra bibliotekets verksamhet, både på webben och genom exempelvis annonser, 

foldrar och affischer. Bibliotekarien kan också använda sig av programverksamhet för 

att synliggöra biblioteket. Marknadsföringsidentiteten ligger därför nära den 

upplevelseförmedlande identiteten men förmedlingen av upplevelser är inte det primära 

för bibliotekarien. Förmedlingen av upplevelser kan, men behöver inte utgöra, en del av 

marknadsföringen, vilket är det som engagerar bibliotekarien mest i 

marknadsföringsidentiteten. Detta stämmer in på Miriam eftersom hon tycker att det 

som är mest intressant i hennes arbete är att marknadsföra biblioteket: ”Det är att locka 

nya användare till biblioteket. Hur man gör det… det är en stående fråga. Man försöker 

på alla sätt.” Marknadsföringsidentiteten kommer tydligast till uttryck i följande citat 

där Miriam poängterar att bibliotekets verksamhet är värd att synas: ”Det här att nå ut 

till människor är ju väldigt viktigt, att få en acceptans för det man gör och att skapa 

nyfikenhet.” Även om både Ellinor och Cecilia ger uttryck för att de vill locka nya 

besökare till biblioteket anser vi att det inte är tillräckligt för att de ska kunna placeras i 

marknadsföringsidentiteten. De ger inte uttryck för det som är centralt i 

marknadsföringsidentiteten, att bibliotekariens fokus ligger på att synliggöra 

bibliotekets verksamhet. 
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5.2.7 Modellen  

Här har vi placerat in intervjupersonerna i vår modell som visar vilken eller vilka 

identiteter som personerna ger uttryck för. De heldragna linjerna visar vilken eller vilka 

identiteter som vi har funnit är mest framträdande hos intervjupersonen. De streckade 

linjerna visar vilka andra identiteter som vi har sett spår av.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

5.2.8 Motiv 

Vi har sett flera olika motiv som bibliotekarierna har för att arbeta med 

programverksamhet och särskilt upplevelser. Ett motiv är att genom program-

verksamheten uppfylla vissa mål, som målet att erbjuda ortens befolkning ett brett utbud 

av kulturupplevelser, vilket Miriam tar upp. 

Ellinor uttrycker att ett motiv är att användarna ska tycka om sitt bibliotek och att de ska 

få något tillbaka eftersom de betalar skattepengar för verksamheten.  

Ett annat motiv är att locka nya besökare och användargrupper till biblioteket och att 

programverksamheten ska fungera som en marknadsföring. Detta ger Ellinor, Cecilia 

och speciellt Miriam uttryck för.  

Ytterligare ett motiv för att ordna sådana här aktiviteter är att bibliotekarien tycker att 

det är en rolig arbetsuppgift. Alla intervjupersoner uttrycker att de uppskattar den här 

typen av aktiviteter på biblioteket. Uttryck som ”kul”, ”skojigt”, ”jättekul”, ”jätteroligt”, 

”roligt” och ”väldigt roligt” är ord och uttryck som återkommer i intervjupersonernas 

beskrivningar av aktiviteterna. 

Att biblioteket ska fungera som ett rum för social samvaro är också ett motiv för att 

ordna upplevelser, enligt Cecilia.  

Kulturförmedlaridentiteten 

 Ämnesreferentidentiteten 

Dokumentalistidentiteten 

Socialarbetaridentiteten 

Informationsorganisatörsidentiteten 

Informationsförmedlaridentiteten 

Upplevelseförmedlande identiteten 

Sara 

 

Ellinor 

Miriam 

Cecilia 

Marknadsföringsidentiteten 
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Det har också framkommit att ett motiv för att ordna upplevelser på biblioteket är att 

skapa ett tillfälle för att förmedla information om ett eller flera ämnen. I Saras fall 

gällde det att få dem som kom till biblioteket att bli mer engagerade i miljörelaterade 

frågor.  

Ännu ett motiv är att väcka biblioteksbesökarnas nyfikenhet, vilket Miriam tar upp. 

Motiven relaterar till intervjupersonernas identiteter på följande sätt: Att se vilka motiv 

som de har till att ordna upplevelser visar på deras inställning till den här typen av 

programverksamhet och bidrar till att ge en bild av deras identitet. Vi menar att det är 

motiven som bestämmer om de har en upplevelseförmedlande identitet. Om de har 

motiv, som vi inte kan koppla till förmedlingen av upplevelser, talar det för att de har en 

annan identitet än den upplevelseförmedlande. 

Motiven att vilja att användarna ska tycka om sitt bibliotek, att locka nya besökare, att 

marknadsföra biblioteket, att bibliotekarien tycker att det är roligt att ordna upplevelser, 

att skapa ett rum för social samvaro och att skapa nyfikenhet är motiv som talar för att 

intervjupersonerna har en upplevelseförmedlande identitet i olika utsträckning. När det 

gäller de intervjupersoner som har flera av dessa motiv stärks bilden av deras 

upplevelseförmedlande identitet. Sara skiljer sig från de andra intervjupersonerna 

genom att hennes motiv till att ordna upplevelser är att förmedla information. Även om 

hon också uttrycker att det är roligt att anordna upplevelser är det inte det som motiverar 

henne utan viljan att sprida information. Detta motiv talar för att hon tillhör 

informationsorganisatörsidentiteten. Motivet att ha programverksamhet för att uppfylla 

vissa mål ser vi som ett övergripande motiv för hela biblioteksverksamheten. Vi menar 

att detta motiv skiljer sig från de andra motiven som vi har tagit upp genom att det inte 

fungerar som en personlig drivkraft för bibliotekarien. 

6. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt diskuterar vi uppsatsens problemområde i en vidare kontext i relation till 

litteratur som tagits upp i avsnitt 2. Litteratur och tidigare forskning. Därefter besvarar 

vi uppsatsens frågeställningar och beskriver hur syftet har uppnåtts. 

6.1 Diskussion  

Vad ska folkbiblioteken syssla med? Ska biblioteket vara en lugn oas med böcker eller 

ska det vara ett spektakulärt och överraskande upplevelsecentrum? Vi har genom denna 

undersökning sett många exempel på att de svenska folkbiblioteken i dag kan fungera 

som ett upplevelsecentrum med aktiviteter som klädbytardagar, hattprovning och 

qigong.  Om vi, med Pine och Gilmores (1999) ord, lever i en upplevelseekonomi är det 

inte konstigt att detta också avspeglar sig i bibliotekens verksamhet. Vi menar att det är 

en naturlig utveckling att biblioteket anpassar sig till samhällsförändringar. Kritiska 

röster, som Joacim Hansson, menar att biblioteken bara jagar besöksiffror (Andersson, 

E., 2010). Samtidigt är det inte svårt att förstå att biblioteken vill locka folk. I vår studie 

berättade intervjupersonen Cecilia om hur biblioteket har satsat resurser på att göra 

olika aktiviteter. När biblioteket ordnade en föremålsbedömning av antikviteter ”öste” 

det in folk.  



25 

 

När bibliotekarierna, i samband med temaveckan om hälsa, ordnade ett tillfälle där de 

gav boktips kom det inte så många. Detta är ett konkret exempel på vad som drar 

människor till biblioteket. Litteratur och information är inte längre nog.  

Det känns som en självklarhet att bibliotekarien vill att biblioteket ska vara välbesökt, 

inte bara för att kunna uppvisa höga besökssiffror utan också med tanke på att 

tillströmningen av besökare kan göra att även den övriga verksamheten blir synliggjord. 

Vi menar att det finns plats för både litteratur, kultur och upplevelser på biblioteket och 

att dessa områden kan komplettera varandra. I bibliotekets uppdrag ligger också att 

anpassa verksamheten, inte bara till sina användargrupper utan även till det samhälle 

som det verkar i. Vem vill ha ett tomt bibliotek? Skot-Hansen (2006) berör detta 

dilemma när hon placerar in biblioteket i upplevelsesamhället och betonar att biblioteket 

måste skapa ett engagemang hos användarna för att de ska vilja återkomma. Samtidigt 

är bibliotekets och bibliotekariens uppgifter att förmedla litteratur och information två 

uppgifter som utgör och som ska fortsätta att utgöra två viktiga delar av bibliotekets 

verksamhet. 

Även bibliotekarierna behöver anpassa sig till förändringar. Utmärkande för de 

bibliotekarierna som vi har intervjuat var att alla var nytänkande och öppna för att ta in 

nya saker på biblioteket, en del mer än andra. En intressant aspekt av det som kom fram 

under intervjuerna är att intervjupersonerna särskilt uppskattade de arbetsuppgifter som 

de själva hade ansvar för. Detta stämmer in på det som Kappelin Rääf och Lundgren 

(2004) har kommit fram till, att det som bibliotekarien uppfattar som roligast och mest 

viktigt i arbetet också blir det som får betydelse för hur bibliotekarierna ser på sin 

yrkesidentitet. 

En yrkesidentitet är något komplext och kan bestå av flera olika identiteter. Tre av våra 

intervjupersoner gav uttryck för flera olika identiteter i olika grad. Detta är vår tolkning 

av vad intervjupersoner tog upp och det utesluter inte att de har fler identiteter som de 

inte gav uttryck för vid intervjutillfället. Vi upplevde att intervjun var en metod som 

fungerade bra för att besvara våra frågeställningar. Vi fick en fin möjlighet att ta del av 

intervjupersonernas tankar om sig själva och sitt arbete. Dock var det olika från person 

till person hur mycket vi tilläts ta del av personliga tankar och åsikter. Även om vi anser 

att vi har fått ett rikt material upplever vi att vi har fått en bättre bild av yrkesidentiteten 

när det gäller de intervjupersoner som har berättat mer om sina personliga tankar. 

Vårt analysverktyg, Øroms (1993a) och Schreibers (2006) indelning av bibliotekariens 

yrkesidentiteter, har fungerat bra. Det har varit användbart både för att urskilja de delar 

av intervjupersonernas identiteter som passar in i Øroms och Schreibers identiteter och 

för att se vilka delar av intervjupersonernas identiteter som inte passar in. Vi anser att 

det är särskilt intressant att marknadsföring kan vara en viktig del av bibliotekariens 

arbetsuppgifter och yrkesidentitet, vilket en av intervjupersonerna uttryckte. Detta 

medförde att vi upplevde ett behov av att skapa en marknadsföringsidentitet. Genom 

detta kan vi se att vårt analysverktygs kategorier inte var tillräckliga för att beskriva 

våra intervjupersoners yrkesidentiteter.  

Att marknadsföring är viktigt för bibliotekarier har även Almerud (2000) skrivit om i 

sin rapport. Bibliotekarierna i undersökningen som rapporten handlar om uttryckte att 
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en förbättring av marknadsföringen av biblioteken skulle kunna leda till att biblioteken 

skulle kunna få en större betydelse i samhället.  

I vår undersökning har vi sett att marknadsföring och att locka nya besökare till 

biblioteket kan vara motiv för bibliotekarierna till att ordna upplevelser på biblioteket. 

Ehrenberg (2007) menar att PR- och programverksamhet blir ett sätt för biblioteken att 

synas på marknaden och att nå fler människor. Hon betonar att PR- och 

programverksamheten ska användas för att bidra till att uppfylla mål som kommunen 

har. En av intervjupersoner uttryckte något liknande när hon sa att bibliotekets 

programverksamhet ska syfta till att uppfylla mål, till exempel att ge invånarna ett brett 

kulturutbud. Ehrenberg menar också att genom PR- och programverksamheten kan 

värdefulla kontakter skapas och nätverk byggas. Detta blev tydligt hos flera 

intervjupersoner som samarbetade med olika aktörer inom kommunen och med externa 

aktörer såsom studieförbund.  

Det är intressant att motiven till att ordna upplevelser har en nära koppling till 

bibliotekariernas yrkesidentitet i relation till upplevelser. Motivet ”att förmedla 

information” visar att bibliotekarien har en informationsorganisatörsidentitet. Detta är 

ett exempel på att bibliotekarien kan arbeta med förmedling av upplevelser utan att ha 

en upplevelseförmedlande identitet.   

Vi ville i denna studie se hur bibliotekarier som arbetar med upplevelseorienterad 

programverksamhet ser på sig själva som bibliotekarier. Vi undrade om det är viktigt 

för en bibliotekarie att det anordnas exempelvis en klädbytardag på biblioteket eller om 

det är annat som ligger bibliotekarien närmare om hjärtat. Svaret som vi har funnit är att 

vad som är viktigt för en bibliotekarie beror på individen och hennes inställning till 

yrket och vilka motiv hon har för att arbeta med olika områden. Vi har sett exempel där 

det är tydligt att det är andra aspekter av bibliotekarieyrket som ligger bibliotekarien 

närmare om hjärtat än att arbeta med upplevelser. Vi har också sett exempel på 

bibliotekarier vars engagemang ligger i att förmedla upplevelser och att skapa ett 

spännande, överraskande och dynamiskt bibliotek.  

6.2 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att undersöka bibliotekariers yrkesidentitet i relation till 

biblioteket som upplevelsecentrum. Frågeställningarna har besvarats genom intervjuer 

med fyra bibliotekarier och analys av materialet med hjälp av Anders Øroms (1993a) 

och Trine Schreibers (2006) indelning av bibliotekariens identiteter. På så sätt har 

uppsatsens syfte uppnåtts.  

Den ena av uppsatsens frågeställningar är: 

Hur ser bibliotekarier på sin egen yrkesidentitet i relation till biblioteket som 

upplevelsecentrum? 

Vårt material visar att de fyra bibliotekarier som har intervjuats har olika 

yrkesidentiteter i olika utsträckning i relation till biblioteket som upplevelsecentrum. En 

bibliotekarie har endast en, men en mycket tydlig, identitet: informationsorganisatörs-
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identiteten. En bibliotekarie har en tydlig upplevelseförmedlande identitet, en 

kulturförmedlaridentitet som utgör en grund och visar även spår av social-

arbetaridentiteten. En bibliotekarie har två lika starka identiteter, kulturförmedlar-

identiteten och den upplevelseförmedlande identiteten, samt visar drag av 

informationsorganisatörsidentiteten. En bibliotekarie visar på både en kulturförmedlar-

identitet och en upplevelseförmedlaridentitet men ingen av dessa är stark. Denna person 

har vi placerat i en ny identitet som vi kallar marknadsföringsidentiteten. Vi kan 

konstatera att en bibliotekarie som arbetar med att förmedla upplevelser inte behöver ha 

en upplevelseförmedlande identitet. 

Den andra av uppsatsens frågeställningar är: 

Vad motiverar bibliotekarier till att arbeta med upplevelseorienterad 

programverksamhet?  

Vårt material visar att de fyra bibliotekarier som har intervjuats uppvisar flera olika 

motiv till att ordna upplevelseorienterad programverksamhet. Olika motiv har olika 

mycket betydelse för intervjupersonerna. De motiv som vi har sett är: Att genom 

programverksamhet uppfylla mål, att användarna ska tycka om sitt bibliotek och att de 

ska få något tillbaka eftersom de betalar skattepengar för verksamheten, att locka nya 

besökare och användargrupper till biblioteket och att programverksamheten ska fungera 

som en marknadsföring, att bibliotekarien tycker att det är roligt att ordna upplevelser, 

att biblioteket ska fungera som ett rum för social samvaro, att förmedla information och 

att skapa nyfikenhet. 

Vi kan konstatera att bibliotekariens motiv till att ordna upplevelser visar på vilken 

yrkesidentitet bibliotekarien har i förhållande till biblioteket som upplevelsecentrum.  

Det är motiven som påvisar om bibliotekarien har en upplevelseförmedlande identitet 

eller inte. Vi menar att följande motiv påvisar en upplevelseförmedlande identitet i olika 

utsträckning: Att användarna ska tycka om sitt bibliotek, att locka nya besökare, att 

marknadsföra biblioteket, att bibliotekarien tycker att det är roligt att ordna upplevelser, 

att skapa ett rum för social samvaro och att skapa nyfikenhet. När intervjupersoner har 

flera av dessa motiv stärks bilden av att de har en upplevelseförmedlande identitet. 

Motivet ”att förmedla information” visar att bibliotekarien har en 

informationsorganisatörsidentitet.  Detta innebär att bibliotekarien kan arbeta med 

förmedling av upplevelser utan att ha en upplevelseförmedlande identitet. Ett motiv, att 

genom programverksamhet uppfylla vissa mål, skiljer sig från de andra motiven genom 

att det inte fungerar som en personlig drivkraft för bibliotekarien utan är ett 

övergripande motiv för hela biblioteksverksamheten.  

Vår undersökning har visat att det finns flera motiv för bibliotekarien till att arbeta med 

upplevelser på biblioteket. Att synliggöra biblioteket genom marknadsföring är ett 

motiv som var mycket påtagligt hos en av intervjupersonerna. Denna persons 

engagemang för att arbeta för att göra bibliotekets verksamhet och bibliotekariens 

kompetens synlig gjorde att vårt analysverktygs kategorier inte var tillräckliga för att 

beskriva hennes yrkesidentitet. Därför skapade vi marknadsföringsidentiteten där 

bibliotekariens fokus ligger på att synliggöra biblioteket. För fortsatt forskning skulle 

det vara intressant att ytterligare undersöka hur marknadsföringsidentiteten tar sig 

uttryck i yrkesidentiteten hos bibliotekarier på svenska folkbibliotek. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Bakgrund – bibliotek 

Beskriv biblioteket och era användare 

Bakgrund - intervjuperson 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

Hur länge har du arbetat på detta bibliotek? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Arbetet med programverksamheten 

Berätta om hur du arbetar med programverksamheten. (Vilken typ av 

programverksamhet? Samarbete med andra aktörer?) 

Hur tänker du/ni när du/ni väljer vilka aktiviteter som ska genomföras på biblioteket?  

Vad vill ni uppnå med programverksamheten? 

Vilka typer av programpunkter tycker du är viktiga att ha med? 

Finns det programpunkter som du inte anser passar på biblioteket? 

Hur viktig anser du att programverksamheten är för biblioteket?  

Yrkesidentiteten 

Berätta om varför ville du bli bibliotekarie. 

Hade du någon vision då om vad du skulle vilja göra i ditt yrke? 

Vad är viktigast för dig i ditt nuvarande arbete som bibliotekarie? 

Har din uppfattning förändrats över tid? 

Vad är mest intressant i ditt arbete? 

Vad krävs för att ditt arbete ska kännas meningsfullt? 

Vad är viktigast för dig i arbetet med programverksamheten? 

Hur skulle du vilja arbeta med programverksamheten om du fick obegränsat med 

resurser? 

Framtiden 

Hur tror du att framtiden ser ut för bibliotekarier i relation till programverksamhet?  

 

 

 

 

 

 


