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Abstract: In these days we can witness a growing number of combined 

school and public libraries in Sweden. It can be explained as an 

economy measure or as an attempt to develop the library work. 

The aim of this thesis is to picture how working in combined 

libraries affect high school librarians’ own apprehensions of their 

professional identity.  

 

The results are based on in-depth interviews made with four high 

school librarians, working not only towards the students but also 

the public. By using a hermeneutic method, my attempt has been 

to construe the interviewee’s remarks and in that way analyse how 

the librarians themselves apprehend their professional roles and 

identities. The theories of the Danish library and information 

scientists Anders Ørom and Trine Schreiber have been used as 

analysis tools. A comprehensive summary of already existing 

studies in this field of interest is given, and is to be considered as a 

framework to which this thesis’ results are to be seen.   

 

The empiric data reveal several different opinions, and by using 

the theories of Ørom and Schreiber I have made the following 

conclusions. Two professional identities have been indicated; the 

teaching school librarian and the traditional cultural intermediary 

librarian. They both seem to include a strong feeling of service-

mindedness. In addition, a third tendency to an indistinct and split 

identity can be perceived. Despite the lack of conformity that this 

third identity suggests, the interviewees give the expression that 

the two main identities cooperate and enrich one another.   
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1. Inledning 
 

Vi ser idag en utveckling där allt fler folk- och skolbibliotek slås samman till ett enda, 

integrerat bibliotek. Anledningen kan vara exempelvis besparingar eller ett försök att 

förnya och effektivisera verksamheten. En naturlig och uppmärksammad fråga som 

följer av detta är vad det innebär för bibliotekariens yrkesroll och identitet. 

Att bibliotekarien har en bred men något diffus kompetens är många överens om (se ex. 

Brunnegård & Böhlmark 2004, s. 25-26); likaså att bibliotekarieyrket har förändrats 

över tid. Men hur påverkas kompetensen och synen på densamma när biblioteket ska 

fungera både som arbetsplats för elever och mötesplats för allmänheten? Hur upplevs 

situationen av den berörda personalen? 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Allt sedan 1920-talet har integrerade folk- och skolbibliotek diskuterats i en rad statliga 

utredningar, och efter att ämnet tagits upp av 1946 års Folkbibliotekssakkunniga 

öppnade flera integrerade bibliotek i landets större städer (I nöd och lust: En 

metodutredning om integrerade folk- och skolbibliotek 1991, s. 9). Denna utveckling 

har sedan fortsatt. I Kulturrådets statistiska rapport från 2009 går det att läsa följande: 

Samtidigt som antalet filialer minskat sedan början av 1990-talet har 

integrationen av filialer med skolbibliotek ökat. Hälften av landets 

folkbiblioteksfilialer var 2008 integrerade med ett skolbibliotek, totalt 499 av 996 

(se diagram 1). I 28 procent av de kommuner som har filialbibliotek, var samtliga 

filialer integrerade med skolbibliotek, vilket kan jämföras med 22 procent 2007. 

Av landets 290 huvudbibliotek var 49 integrerade med ett skolbibliotek. I 28 

kommuner var både huvudbiblioteket samt alla eventuella filialer, det vill säga all 

folkbiblioteksverksamhet inom kommunen, integrerade med skolbibliotek. 

Sammanlagt var 548 huvudbibliotek och filialer, 43 procent, av de totalt 1 286, 

integrerade med skolbibliotek 2008.  (Folkbibliotek 2008, s. 8) 

Mitt eget intresse för ämnet väcktes när jag i början av 2010 som ett led i min utbildning 

genomförde en pilotstudie på ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek. Ungefär 

samtidigt fick jag veta att filialbiblioteket i det bohuslänska samhälle där jag vuxit upp 

skulle flyttas till den närliggande låg- och mellanstadieskolan och där fungera som ett 

kombinerat folk- och grundskolebibliotek. Med hänvisning till statistiken ovan som 

visar på ämnets aktualitet, samt till konstaterandet att bibliotekariens yrkesroll ofta 

upplevs som diffus, anser jag att det inte bara är intressant utan också av betydelse för 

professionen att belysa denna utvecklings eventuella inverkan på yrkesidentiteten.  

1.2 Avgränsningar 
 

Jag har valt att avgränsa min studie genom att enbart fokusera på svenska förhållanden, 

eftersom det främst är utvecklingen i Sverige som är av intresse för denna 

undersökning. Jag avser också att skilja på folkbibliotek integrerade med grundskole- 

respektive gymnasiebibliotek. En gymnasiebibliotekarie upplever troligtvis sin yrkes-

identitet på ett annat sätt än vad en bibliotekarie verksam på ett grundskolebibliotek gör; 

jag har bestämt mig för att studera gymnasiebibliotekarier och deras tankar och 

upplevelser.   
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Delvis avgörande för mitt val har varit hur många integrerade gymnasiebibliotek det 

finns i landet, jämfört med integrerade grundskolebibliotek. Enligt statistikrapporten 

ovan från Kulturrådet var 548 huvudbibliotek och filialer, av undersökningens totalt 1 

286, integrerade med skolbibliotek år 2008. Jag har varit i kontakt med anställda och 

aktiva inom Kulturrådet, Kungliga bibliotekets expertgrupp för biblioteksstatistik, 

Nationella skolbiblioteksgruppen samt Svensk Biblioteks-förening, för att på så vis 

skaffa mig en bild av hur många av dessa bibliotek som är integrerade med just 

gymnasiebibliotek. 

 

Enligt vad jag har fått erfara verkar det inte finnas någon klar statistik på området och 

ingen kunde säga med säkerhet hur många bibliotek det rörde sig om. Till störst hjälp 

var en kontakt på Kulturrådet, och tillsammans resonerade vi oss fram till att då de 

flesta integrerade gymnasiebibliotek samverkar med ett huvudbibliotek och antalet 

integrerade huvudbibliotek i rapporten är 49, så borde det rimligtvis röra sig om ett 

femtiotal integrerade gymnasiebibliotek i landet. 

 

Mitt val att studera integrerade folk- och gymnasiebibliotek innebär att även integrerade 

högskolebibliotek faller utanför ramen för min studie. Då fokus ligger på 

bibliotekarierna och deras upplevelser kommer inte heller användarnas syn på de 

integrerade biblioteken att undersökas. Jag vill också betona att jag med min 

undersökning inte avser att ta ställning för eller emot integrerade bibliotek; det är 

bibliotekariernas tankar som ska lyftas fram. Detta hindrar förstås inte att för- och 

nackdelar som diskuterats i tidigare forskning kommer att tas upp.   

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att få en bild av hur arbetet på ett integrerat folk- och 

gymnasiebibliotek påverkar gymnasiebibliotekariers upplevelse av den egna 

yrkesidentiteten. För att ytterligare belysa syftet följer frågeställningarna: 

Hur upplever bibliotekarierna sitt arbete, sin yrkesroll och sin yrkesidentitet?  

Hur utvecklas yrkesrollen i en kombinerad verksamhet?  

1.4 Definitioner 
 

Begreppen ”yrkesroll” respektive ”yrkesidentitet” kommer att vara centrala genom hela 

min uppsats, och ges av mig två skilda definitioner. Med yrkesroll menar jag något nära 

kopplat till arbetsuppgifter och användare. En person kan röra sig inom en eller flera 

olika roller under loppet av en dag, och dessa kan skilja sig åt markant. Exempel inom 

bibliotekarieprofessionen kan vara dokumentalistrollen, kulturförmedlarrollen eller den 

pedagogiska rollen. Yrkesidentitet å andra sidan är enligt min definition något djupare, 

mer svårgripbart och statiskt, och något som dessutom kan bestå av flera olika 

yrkesroller samtidigt. Jag utgår här ifrån en definition som syftar på hur en person 

uppfattar sig själv, sitt arbete och sin uppgift i yrkeslivet.  



3 

 

Det kan också vara aktuellt med en definition av ”integrerade bibliotek”. Då det 

förekommer många olika former av integrering och samarbete mellan bibliotek och 

skola är det extra viktigt att tydliggöra vad jag avser med begreppet i min undersökning. 

Statens kulturråd satte i en rapport från 1991 upp fyra punkter rörande samarbetet som 

bör uppfyllas: de två huvudmännen formulerar tillsammans mål och delar på ansvaret 

för verksamheten, de ska ha ett gemensamt bokbestånd, gemensam personal samt en 

verksamhet som bekostas av både skola och folkbibliotek (I nöd och lust, s. 6).  

Det är dessutom relevant att skilja på de olika kategorier av personal som arbetar på 

integrerade bibliotek. I min undersökning är det främst fyra olika typer av tjänster som 

är aktuella. Det finns de bibliotekarier som formellt har en anställning som 

gymnasiebibliotekarie (alt. studiebibliotekarie eller skolbibliotekarie), de som är 

anställda som folkbibliotekarier samt de som innehar en kombinerad tjänst med delat 

ansvar för folk- och skolbiblioteket. I min uppsats är det framförallt en fjärde 

anställningsform som är i fokus: den som gymnasiebibliotekarie med kompletterande 

tjänstgöring inom folkbiblioteksverksamheten. Tilläggas bör dock att dessa roller ofta 

flyter samman och är svåra att skilja åt i praktiken, då samtliga arbetar inom en 

kombinerad folk- och gymnasiebiblioteksverksamhet och inte sällan kommer i kontakt 

med samma arbetsuppgifter.  

  



4 

 

2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning jag har tagit del av är huvudsakligen hämtad från magister-

uppsatser, rapporter utgivna av myndigheter som Kulturrådet och Skolverket samt 

litteratur författad av kända aktörer inom biblioteks- och informationsvetenskap i 

Sverige. En inte obetydlig del av materialet har jag funnit genom referenser och 

hänvisningar i tidigare utgivna verk och uppsatser inom ämnet. 

 

En relativt stor del av det material jag har stött på under arbetet har varit tjugo år 

gammalt eller äldre, och jag har medvetet försökt att hålla mig till mer aktuella texter 

och endast vänt mig till dessa källor när jag velat skapa mig en historisk bakgrund eller 

ett sammanhang av något slag. En gräns vid år 1990 har fallit sig naturlig, då material 

publicerat under detta decennium har varit av sådan relevans att det inte har kunnat 

strykas helt.  

 

Jag har valt att först ge en kortare forskningsöversikt av vad som skrivits inom ämnet 

bibliotekariens yrkesroll och yrkesidentitet, för att sedan behandla det integrerade 

biblioteket som verksamhetsform. Den sista och mest omfattande delen rör 

bibliotekarien i olika verksamheter, i detta fall gymnasiebibliotekarien samt den grupp 

jag valt att kalla ”den integrerade bibliotekarien”. Jag syftar då allmänt på de 

bibliotekarier som arbetar på ett integrerat bibliotek och fokuserar här i första hand på 

integrerade gymnasiebibliotek.    

2.1 Bibliotekariens yrkesroll och identitet 
 

Biblioteksprofilen och författaren Harry Järv hävdade 1991 att bibliotekariens yrkesroll 

alltid varit densamma och att uppgiften fortfarande går ut på att lagra och tillhandahålla 

kunskap (”Bibliotekarierollen är sig evigt lik”, s. 32). Oaktat detta tänker jag här även 

redogöra för andra synpunkter och tankar kring yrkesroller och yrkesidentitet.    

 

År 2006 gav danska och svenska biblioteksforskare tillsammans ut boken 

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

sju avsnitt behandlade bibliotekarieprofessionen ur ett historiskt såväl som socialt 

perspektiv (Schreiber & Elbeshausen 2006). Förändringarna i samhället och den 

offentliga sektorn sätts här i relation till yrkets utveckling och bibliotekariens egen 

självförståelse. Resultatet är en mycket intressant och upplysande antologi som kommit 

till stor användning för mig i arbetet med min uppsats.  

 

I bokens första kapitel diskuterar den danska forskaren Trine Schreiber professionens 

utveckling sedan 1960-talet (Schreiber, 2006). Hon menar att bibliotekarieprofessionen 

är ett av de yrken som fått benämningen ”välfärdsprofession” och i egenskap av sådan 

står i nära förbindelse med den offentliga sektorn. I takt med att den senare genomgått 

stora omstruktureringar har även biblioteken förändrats, och med det kraven på 

bibliotekarierna. I kapitlet diskuterar Schreiber vilken betydelse detta fått för 

yrkesgruppens självförståelse. I sin avslutande del förklarar hon: 

 
Skabelsen af en professionel identitet vil for den enkelte altid ske i et 

spændingsfelt mellem en efterspørgsel efter den professionelles bidrag til 

samfundets vækst og den professionelles besindelse på, hvad der i praksis opleves 

som arbejds- og værdimæssigt forsvarligt. Det sidste skal hele tiden vendes og 
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drejes i en åben dialog, hvor brugerne, politikerne eller andre institutioner 

deltager. (s. 42-43) 
 

Schreiber menar att bibliotekarieprofessionen idag består av flera olika självförståelser, 

och att detta ger uttryck för en inre komplexitet inom yrket (s. 44). Hon hänvisar till och 

baserar mycket av sin text på landsmannen Anders Øroms artikel 

Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation från 1993. Ørom 

använder här begreppet bibliotekarieidentiteten som uttryck för professionens 

självförståelse, det vill säga hur man individuellt och kollektivt förstår sig själv och sitt 

arbete på. Han utgår från att professionen kan rymma många olika typer av identiteter 

samtidigt (Ørom, 1993).     

 

De identiteter Ørom och även Schreiber talar om benämns kulturförmedlaridentiteten, 

ämnesreferent/ämnesspecialistidentiteten, dokumentalistidentiteten, socialarbetar-

identiteten, informationsorganisatörsidentiteten, informationsförmedlaridentiteten samt 

en av Schreiber utvecklad upplevelseförmedlande identitet. Dessa kommer jag att 

behandla mer utförligt i min teoridel. Förutom de olika identiteterna talar Ørom om 

förändringar inom bibliotekens organisation och att dessa förändringar går mot ”en 

mera flexibel organisationsstruktur med samarbetsformer, som går mer på tvärs över 

avdelningar och personalgrupper” (s. 230).  

 

Jesper Ducander undersöker i sin magisteruppsats från 1997 (publicerad av förlaget 

Valfrid 1999) hur en bibliotekarieidentitet opåverkad av bibliotekstyp och 

arbetsuppgifter ser ut. I Quo vadis bibliotekarie?: Bibliotekarierollen utifrån en analys 

av de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige vill han 

studera yrkesidentiteten sedd ur ett utbildningsperspektiv. Eftersom min egen studie 

fokuserar på en verksamhet som är en sammanslagning av två olika bibliotekstyper 

finner jag hans angreppssätt mycket intressant.  

 

Med hjälp av intervjuer och enkäter påvisar Ducander att högskolorna utbildar studenter 

till generalister och för förändring. Även han hänvisar till Ørom och menar att samtliga 

av dennes identiteter kommer att finnas i framtiden (s. 116-117). Ducander talar också 

om hur bibliotekarien på grund av rollens generalistiska karaktär troligtvis kommer att 

”i olika sammanhang ikläda sig olika bibliotekarieidentiteter under olika perioder under 

sin yrkesverksamhet” (s. 116).  

 

Under åren 1997-1998 genomförde bibliotekariernas fackliga organisationer i Norden 

en minnesinsamling bland yrkesverksamma bibliotekarier. Syftet var att bilda sig en 

uppfattning om bibliotekariers egen bild av yrket och arbetsplatsen. Resultatet 

publicerades 2000 i en rapport av Peter Almerud, och fick titeln Biblioteken, 

bibliotekarien och professionen: En rapport från fyra nordiska länder.  Bibliotekarierna 

på de svenska folk- och skolbiblioteken beskriver här sitt arbete som ”omväxlande men 

splittrat” (s. 50) och en bibliotekarie på ett integrerat bibliotek talar om sin yrkesroll i 

termer av ”diversearbetare” (s. 53).   
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2.2 Det integrerade biblioteket 
 

När det kommer till integrerade folk- och skolbibliotek är det viktigt att komma ihåg att 

dessa verksamheter kan se mycket olika ut. Trots att jag i denna studie endast behandlar 

folkbibliotek kombinerade med gymnasiebibliotek är skillnaderna väldigt stora också 

bland dessa. Så även om flera bibliotek uppfyller de kriterier jag satt upp i min 

definitionsdel i inledningen innebär det inte per automatik att förhållandena ser likadana 

ut på dessa bibliotek. I själva verket kan allt från samarbetsavtal och personalens 

anställningsformer till lokaler och mediebestånd skilja sig åt betydligt.     

 

Att det inte går att skapa en enhetlig modell för samtliga bibliotek vittnar också Marie 

Eriksson och Britt-Marie Jonth om i sin magisteruppsats från 2002: ”Skiftande lokala 

förutsättningar och villkor - geografiska, demografiska, ekonomiska och kanske också 

personliga omöjliggör en generell organisationsmodell för integrerade folk- och 

skolbibliotek.” (Integrerade folk- och skolbibliotek: En studie av två tänkbara 

organisationer, s. 28)  

 

Det finns flera orsaker till varför en integrering genomförs. I den för min studie mycket 

användbara idéskriften Allas bibliotek: En idébok om att integrera bibliotek från 2001, 

författad av Titti Hasselrot och utgiven av Skolverket och Kulturrådet i samverkan, är 

de vanligaste antingen besparing eller utveckling (s. 10-11). I en del fall är 

sammanslagningen ett alternativ till nedläggning, i andra ett sätt att låta de två 

verksamheterna befrukta och stärka varandra. Biblioteket kan i det senare fallet fungera 

som en viktig mötesplats mellan unga och gamla, där alla kan lära av varandra. Detta är 

något som också betonas av skolbiblioteksforskaren Louise Limberg i antologin 

Skolbibliotek i medvind: Idéer och modeller för framtiden. Artiklar ur Barn & Kultur 

1991-1993 (Limberg 1993, s. 16).  

 

Men alla röster är inte positiva till verksamhetsformen. I rapporten I nöd och lust (1991) 

från Statens Kulturråd konstateras att skolan oftast står som vinnare medan allmänheten 

förlorar på en integrerad verksamhet. Vikten av gemensamma mål, handlingsprogram 

och en tydlig ansvarsfördelning framhålls, samt att låta en och samma huvudman 

ansvara för ekonomi och löpande verksamhet (s. 77). Flera källor talar om betydelsen av 

gemensamma avtal och en gemensam vision. Bristen på organisation ses som ett stort 

problem, likaså bristen på dialog (se ex. Hasselrot, s. 35). Som motvikt till dem som 

anser att skolan är vinnaren vid en integrering kan nämnas den lärare som upplever att 

allmänhetens behov går först, och inte tvärtom (Eriksson & Jonth, s. 48). 

 

Limberg har betonat skillnaderna mellan folk- och skolbibliotek med hjälp av en 

analyserande tabell (Limberg 1993, s. 20). Eftersom detta är något som i allra högsta 

grad är av intresse vid en integrering har jag på följande sida valt att återge denna, 

vilken täcker in flera av de aspekter som är centrala i min uppsats. Dessa aspekter 

redogörs för i den mittersta kolumnen och består av Målgrupp, Användare, 

Arbetsmetoder, Mediabestånd, Lagstiftning, Mål, Funktioner, Lokaler, Huvudman samt 

Status/organisation. Vänstra kolumnen ger en sammanfattande bild av förhållandena på 

skolbiblioteket, medan den högra behandlar folkbibliotekets villkor.   
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Tabell 1 (ur Limberg 1993, s. 20) 

 

* I den snabba reformeringen av kommunala förvaltningsorganisationer som genomförts är det svårt att säga 

något generellt om vem som är huvudman för olika verksamheter. I kommundelar är det vanligt att skola och 

bibliotek har samma huvudman. Centralt i kommunerna hamnar skola och bibliotek ofta under olika huvudmän 

även efter omorganisation. 

 

Limberg menar att det är viktigt att ta hänsyn till de olikheter som redovisas här, istället 

för att enbart fokusera på de saker som förenar de båda verksamheterna. Själva essensen 

menar hon ligger i ”en motsättning mellan frihet och individorientering i folkbiblioteket 

mot styrning och grupporientering i skolan” (s. 19). 

2.3 Bibliotekarien i olika verksamheter 
 

Integrering är med andra ord en komplicerad fråga. På vilket sätt en verksamhet som 

innefattar så skilda förutsättningar och uppdrag påverkar de som arbetar i den är därför 

av största intresse, och av betydelse för professionen i stort. I denna del går jag närmare 

in på vad som tidigare skrivits dels om den integrerade bibliotekarien, dels om 

gymnasiebibliotekarien. Jag har valt att redovisa för dessa i två separata avsnitt och 

börjar med gymnasiebibliotekarien. Här ryms också viss forskning som rör skol-

bibliotekarier överlag.  

2.3.1 Gymnasiebibliotekarien 
 

Samarbetet mellan bibliotekarier och lärare är något som är centralt i de flesta källor jag 

har tagit del av. Karin Brunnegård och Carina Böhlmark talar i sin magisteruppsats 

Skolbibliotekariers yrkesidentiteter: En diskursanalys (2004) till och med om ett slags 

maktkamp mellan skolbibliotekarier och lärare (s. 61). Tidigare nämnda Louise 

Limberg har också tagit upp frågan om bibliotekariens och lärarens relation till varandra 

i Skolbiblioteksmodeller: Utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län. Limberg 

beskriver skolbibliotekariens roll i lärarlaget som både en ”insider” och en ”outsider” 

Skolbibliotek Aspekt Folkbibliotek 

Elever och lärare 

»alla« 7-18 år 

Målgrupp Alla kommuninvånare 

Grupper, klasser Användare Individer som kommer 

frivilligt 

Pedagogiska, handledande Arbetsmetoder Service, individuell 

referenstjänst, 

programverksamhet, 

uppsökande 

Begränsat, anpassat till 

undervisningen 

Mediabestånd Brett urval avseende 

innehåll och form 

Lagstadgat, obligatoriskt Lagstiftning Frivilligt 

Skolans mål, läroplaner Mål Kulturpolitiska mål 

Pedagogisk, kulturell, social  Funktioner Folkbildande, kulturell, 

för information och 

förströelse, social  

Mitt i skolan, studieplats för 

grupper och tyst läsrum  

Lokaler Hemtrevliga, inspirerande, 

»samhällets vardagsrum«, 

»mitt i byn« 

Styrelsen för skolan* Huvudman Kultur- (och 

fritids)nämnd* 

Del av annan institution Status/organisation Fristående, »egen« 

institution 



8 

 

(Limberg 1997, s. 24). Både hon och Brunnegård och Böhlmark talar om skol-

bibliotekarien generellt och inte gymnasiebibliotekarien specifikt.   

 

Per Johansson har i sin magisteruppsats Gymnasiebibliotekariens yrkesroll: En 

fenomenografisk undersökning (2003) studerat gymnasiebibliotekarien i relation till just 

lärare och skolledning. Efter att ha genomfört intervjuer med gymnasiebibliotekarier 

verksamma både på integrerade och renodlade gymnasiebibliotek konstaterar han bland 

annat: 

  
Det empiriska materialet ger inte vid handen att kunskaper och kompetens knutna 

till biblioteks- och informationsvetenskap är kärnan i yrkesrollen – snarare 

tvärtom. De egenskaper som lyfts fram särskilt, är i stället av en mer kognitiv och 

emotionell natur där gymnasiebibliotekariens relation till gymnasieskolans elever 

ställs i första rummet. (s. 29)  

 

Vidare betonas vikten av sociala kvaliteter, något som överlag värderas högt i 

undersökningen (s. 30). Dessutom menar Johansson att uppfattningen att yrkesrollen 

närmar sig lärarens framträder starkt, och det talas om en ”handledarroll” gentemot 

lärare och elever (s. 34-35). 

 

Både Johansson, Limberg samt Brunnegård och Böhlmark lyfter fram skol- och 

gymnasiebibliotekariers nya roller i anslutning till ny teknik och nya medier. Johansson 

skriver att integreringen av IT är den faktor som medfört störst förändring hittills i 

bibliotekariens yrkesroll. I framtiden däremot är det den pedagogiska handledarrollen 

som förutspås bli större, detta förutsatt att gymnasiebiblioteken ges medel för att utöka 

sin personalstyrka (Johansson, s. 35).  

 

Brunnegård och Böhlmark urskiljer i sin studie om skolbibliotekariens yrkesidentiteter 

tre diskurser: en professionaliseringsdiskurs där bibliotekarierna beskrivs som 

fackutbildade och experter på informationshantering, en informationskompetensdiskurs 

där de anses viktiga för skolans arbetssätt och har en självklar plats i arbetslaget samt en 

biblioteksdiskurs där de ses som experter på litteratur och medier (s. 58). Relationen till 

lärarna är här hela tiden central. Författarna menar att de identiteter som dessa diskurser 

tillåter skolbibliotekarierna att inta är följande: identiteten som en professionell 

yrkesgrupp med expertkunskaper, identiteten som pedagog samt identiteten som 

traditionell skolbibliotekarie med skönlitteraturen i fokus (s. 59). Brunnegård och 

Böhlmark konstaterar följande i sin avslutande diskussion: 

 
De tre diskurserna får olika konsekvenser för skolbibliotekariernas yrkes-

identiteter, vilket i förlängningen även innebär konsekvenser för hur de ser på 

andra yrkesgrupper i sin närhet eftersom identiteten skapas i relation till andra 

grupper. (s. 63) 

2.3.2 Den integrerade bibliotekarien 
 

Skolbibliotek och folkbibliotek har traditionellt olika funktioner och uppdrag, och dessa 

skillnader ställer olika krav på service, attityder och arbetsmetoder (Limberg 1993, s. 

19). Vilka egenskaper bör då en bibliotekarie på ett integrerat bibliotek ha? I rapporten I 

nöd och lust är det följande som betonas: 

 
De som arbetar där måste snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. De 

måste känna till såväl området och dess befolkning som kommunens kulturliv. 
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Att samarbeta med företrädare för institutioner och grupper, att lyssna till och tala 

med såväl barn som vuxna, att sätta sig in i förskolans och skolans pedagogiska 

program och andra skriftliga styrmedel som exempelvis socialtjänstlagen är andra 

viktiga uppgifter. De skall också kunna fungera som handledare, vara 

serviceinriktade och ha allsidiga kunskaper för att klara de flesta arbetsuppgifter 

på ett bibliotek. (s. 49)   

 

En gymnasiebibliotekarie som arbetar på ett integrerat bibliotek förklarar i Allas 

bibliotek hur de anställda går in i varandras roller. På samma sätt som folk-

bibliotekarierna går in i rollen som gymnasiebibliotekarie, gästspelar hon som 

folkbibliotekarie. Alltså kan gymnasiebibliotekarier, barnbibliotekarier och folk-

bibliotekarier eftersom de är kollegor med likartad utbildning och yrkesroll, glida in i 

varandras tjänsteutövning om det behövs (Hasselrot 2001, s. 24). Trots detta beskriver 

intervjupersonen sig själv som gymnasiebibliotekarie i första hand.  

 

För tre år sedan, år 2007, skrev Mette Landgren en magisteruppsats som har mycket 

gemensamt med min egen studie: Bibliotekariers yrkesroll på integrerade bibliotek: 

Undersökning av bibliotekariers uppfattningar inom integrerade folk- och skolbibliotek. 

I intervjuer med bibliotekarier med olika sorters tjänster på integrerade bibliotek ges här 

uttryck för liknande tankar som i Allas bibliotek. En person menar att ”inga delroller 

faller ifrån min yrkesroll, men många kommer till, och man är inte specialist på något, 

och det kan vara lite tråkigt” (Landgren, s. 43). Landgren sammanfattar intervjuerna 

gjorda med bibliotekarier med kombinerad tjänst med orden: 

 
Det går inte heller som bibliotekarie med kombinerad tjänst att gå in för någon av 

rollerna till etthundra procent, och det uppfattar bibliotekarierna som tråkigt. 

Yrkesrollen blir också splittrad för bibliotekarierna med kombinerad tjänst. 

Skolbibliotekarierollen är klarare för den bibliotekarie som har en kombinerad 

tjänst, och sitt samarbete reglerat i ett avtal med skolan, eftersom det i avtalet är 

reglerat vad som ingår i hennes tjänst som skolbibliotekarie. Men hennes 

folkbibliotekariearbete på det integrerade biblioteket är inte reglerad [sic!] i något 

avtal, så det upplevs som luddigt (Landgren, s. 44). 

 

Eriksson och Jonth nämner i sin uppsats en bibliotekschef vid ett av de undersökta 

biblioteken, vilken menar att personalen på det integrerade biblioteket kan ha svårt att 

känna total samhörighet med vare sig kollegorna i skolan eller inom själva 

biblioteksorganisationen (s. 59).  

 

Relationen till lärarkåren är en viktig fråga för alla typer av bibliotekarier som arbetar 

mot skolan, och jag har redan tagit upp ämnet i avsnittet om gymnasiebibliotekarien. 

Jag tänkte ändå belysa ett par saker som framkommit i den tidigare forskningen med 

koppling till just integrerade bibliotek. En skolbibliotekarie som intervjuats av Eriksson 

och Jonth menar att somliga lärare från början var rädda för en integrering, eftersom de 

oroade sig för att bli fråntagna vissa läraruppgifter (s. 48). En intervjuad lärare tycker att 

det vore bra med en för de olika personalgrupperna gemensam fortbildning, så att de 

fick möjlighet att sätta sig in i varandras professioner (s. 52). I Landgrens studie 

förklarar en bibliotekarie på ett integrerat folk- och grundskolebibliotek hur otroligt 

viktigt det är med informella kontakter, och säger att ”på kafferasten gäller det att ha 

anteckningsblocket med sig” (s. 37). 

 

Hos Landgren tas också frågan om bemötande av olika sorters användare upp. En 

intervjuperson säger: ”det kan vara så att tio ungar står i kö till lånedisken, och mitt i 
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kön står moster Svea vid rullatorn [sic!] och när hon kommer fram till lånedisken, så får 

jag som bibliotekarie ändra mitt förhållningssätt efter den användare som står framför 

mig” (s. 38). Just bemötandet och olika roller i förhållande till användarna är en aspekt 

som ofta dykt upp under arbetet med min studie, liksom bilden av ett yrke i förändring. 

De skillnader mellan folk- respektive skolbibliotekets uppdrag och funktion som 

Limberg behandlar är även det ett centralt tema (Limberg 1993, s. 20). Jag kommer att 

återkomma till alla dessa aspekter, tillsammans med skolbibliotekariens pedagogiska 

roll och relation till skolan, i min avslutande diskussionsdel.   
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3. Teori 
 

Dåvarande lektorn vid Danmarks Biblioteksskole i Aalborg, Anders Ørom, skrev 1993 

en artikel om samhällsutvecklingens inverkan på biblioteken och bibliotekariernas 

yrkesidentitet. I artikeln, som publicerades både i Biblioteksarbejde och i 

Biblioteksbladet (i den senare under titeln ”Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete 

och arbetsorganisation”), urskiljde Ørom sex olika bibliotekarieidentiteter med koppling 

till perioden 1960-90. Iakttagelserna är hämtade från det danska samhället, men lämpar 

sig väl även för svenska förhållanden. Tillsammans målar de upp en tydlig och 

framförallt bred bild av hur bibliotekarier kan tänkas se på sin yrkesidentitet, både ur ett 

praktiskt och teoretiskt perspektiv. Jag uppfattar dem dessutom som högst aktuella även 

i vår tid, trots att det gått 17 år sedan Ørom publicerade sin artikel. Detta är en åsikt som 

stärks av det faktum att biblioteksforskaren Trine Schrieber så sent som 2006 

återupptog och utvecklade Øroms tankar, något som jag redogör för på följande sida. 

Øroms sex identiteter, vilka ska ses som idealtyper, är följande:  

 

 Kulturförmedlaridentiteten – att värdera och förmedla litteratur och andra 

kulturella uttryck, fokus på den allmänbildande läsningen.  

 Ämnesreferent/Ämnesspecialistidentiteten – att specialisera sig inom ett 

fackområde till grund för kvalificerad kunskapsförmedling.  

 Dokumentalistidentiteten – att fokusera på det hantverksmässiga snarare än det 

intellektuella, d.v.s. klassifikation, katalogisering, referensarbete och bibliografi.  

 Socialarbetaridentiteten – att prioritera den socialt målinriktade och uppsökande 

förmedlingen och sträva efter att uppfylla specifika behov. 

 Informationsorganisatörsidentiteten – att på olika sätt kunna organisera 

information; genom att analysera specifika informationsbehov, organisera 

informationsförmedling och designa informationssystem.    

 Informationsförmedlaridentiteten – att på bästa sätt kunna hantera elektroniska 

informationsförmedlingssystem för att på så sätt snabbt kunna tillgängliggöra 

information.  

De två första identiteterna, kulturförmedlaren och ämnesspecialisten, har rötter i 1960-

talet och är sprungna ur (folk)bildningstraditionen. De prioriterar båda den intellektuella 

och kommunikativa sidan av arbetet på biblioteken. I motsats till dessa står 

dokumentalisten med sin inriktning mot systematiska färdigheter snarare än 

innehållsmässigt behärskande av kunskap och kultur.   

 

Under 1970-talet skedde stora förändringar i samhället, vilka banade väg för det vi idag 

ofta kallar för ”informationssamhället” eller ”mediasamhället”. För biblioteken och de 

yrkesverksamma bibliotekarierna innebar detta bland annat nya konkurrenter, 

omprioriteringar av verksamheten, förändrad organisation och nya yrkesroller. Intresset 

för olika användargruppers skilda behov uppstod, tillsammans med idealet att arbeta 

med uppsökande verksamhet utanför den institutionella biblioteksmiljön (Ørom, s. 229). 

Ur detta skapades den identitet som Ørom kallar socialarbetaren.   

 

I informationssamhällets kölvatten följer en hantering av information som inte 

innefattas av den traditionella biblioteksverksamheten. Information kommer i stor 

utsträckning att handla om styrning och ekonomi, och enligt Ørom är folkbibliotekens 

näringslivsservice ”funktionsmässigt besläktad med företags interna informations-
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service” (s. 229). Efter denna nya identitet, kallad informationsorganisatören, kommer 

informationsförmedlaren som inte bara ska kunna organisera informationen utan också 

behärska hård- och mjukvara för att snabbt och effektivt göra den tillgänglig. Här har 

det professionellt innehållsorienterade idealet ersatts av ett teknologiskt orienterat (s. 

229).    

 

Vidare talar Ørom om de nya elektroniska bildmedierna som en ”videosfär”, vilken han 

menar på flera sätt inverkar och styr bibliotekens verksamhet. Han anser att biblioteken 

måste ta ställning till ”upplevelsen, den rörliga bilden, det synliga och händelsen” (s. 

229). Utan att gå in på någon ytterligare identitet talar Ørom om intresset för att göra 

biblioteksbesöket till en spännande upplevelse.  

 

Tretton år senare utvecklar alltså biblioteksforskaren Trine Schreiber denna företeelse, 

där bibliotekarierna förväntas konkurrera med media om allmänhetens uppmärksamhet 

utan att fästa någon vikt vid det innehållsmässiga. Detta benämner Schreiber som en 

sjunde identitet, den upplevelseförmedlande (Schreiber 2006, s. 39). Jag tror att även 

denna kan vara relevant i min studie och inkluderar den därför i min teoretiska ansats. 

Avslutningsvis vill jag förtydliga att jag i fortsättningen använder mig av Øroms och 

Schreibers teorier i egenskap av vad jag i min definitionsdel kallar ”roller” och inte 

”identiteter”.  
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4. Metod 
 

Jag har använt mig av en hermeneutisk ansats för att lösa mitt forskningsproblem. 

Tillsammans med exempelvis fenomenologi och etnografi är hermeneutiken en del av 

den kvalitativa forskningstraditionen. Vid användandet av en hermeneutisk metod 

strävar forskaren genom tolkning efter förståelse för människors livsvärld. Just 

livsvärld, förståelse och tolkning är här centrala begrepp. Tanken är inte att beskriva 

världen så som den är, utan så som människor föreställer sig att den är. Forskarens 

uppgift är med andra ord att leva sig in i människors föreställningar om världen för att 

på så sätt kunna skapa sig en bild av hur de tolkar densamma (Hartman 1998, s. 95). 

 

I min studie har jag haft för avsikt att undersöka hur ett antal gymnasiebibliotekarier på 

integrerade bibliotek upplever sin yrkesidentitet. För att kunna göra det har jag skaffat 

mig ett empiriskt material så att jag genom det har kunnat skapa mig en bild av deras 

livsvärld, det vill säga den mening som de knyter till sig själva och sin situation. För att 

uppnå förståelse har jag sedan analyserat och tolkat mitt material. Det är viktigt att ha i 

åtanke att vår förståelse för andra människor alltid är relativ vår egen förförståelse och 

bakgrund. Det vi kan skapa är en sammansmältning av undersökningsobjektens (här: 

gymnasiebibliotekariernas) livsvärld och vår egen förförståelse.  

4.1 Intervjuer 
 

Mitt empiriska material består av intervjuer med gymnasiebibliotekarier på integrerade 

folk- och gymnasiebibliotek. Anledningen till mitt val av intervjuer är att jag har velat 

få fram mina respondenters förståelse, upplevelser och tankar kring sin egen 

yrkesidentitet. Detta har med fördel gjorts genom djupintervjuer med ett antal 

informanter ur den grupp jag velat undersöka. 

 

Jag bestämde mig tidigt för att genomföra tematiskt öppna intervjuer, detta för att kunna 

utveckla och till viss del styra diskussionen samtidigt som intervjupersonen skulle få 

möjlighet att lyfta fram sitt perspektiv och sin syn på ämnet. Denna intervjuform har 

förutsatt att jag har haft mina informanters tillåtelse att med hjälp av teknisk utrustning 

spela in samtalen.  

 

Informanterna har i inledningsskedet blivit informerade om syftet och upplägget med 

min uppsats, samt fått en försäkran om att endast jag har tillgång till inspelning och 

transkribering och att allt material kommer att behandlas på ett sätt som gör att det i så 

stor utsträckning som möjligt inte ska gå att identifiera dem. Innehållet i den 

presentation av intervjupersonerna som inleder min resultat- och analysdel nedan har 

därför delgivits samt godkänts av respektive informant.  

4.2 Insamling och urval av material 

Alla mina informanter har en anställning som gymnasiebibliotekarie med några timmars 

tjänstgöring i veckan i folkbibliotekets regi. De består av totalt fem personer. Genom att 

studera hemsidorna tillhörande ett antal bibliotek skapade jag mig en uppfattning om 

hur respektive verksamhet var organiserad, kontaktade gymnasiebibliotekarien/ 

gymnasiebibliotekarierna på fem av dessa bibliotek via mail (se Bilaga 1) och ringde 
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några dagar senare upp dem för att höra om de var intresserade av att ställa upp på en 

intervju.   

Varje intervju genomfördes enskilt på respektive informants arbetsplats och tog ungefär 

en timma vardera. Med mig som stöd hade jag en intervjuguide med tillhörande 

diskussionsunderlag (se Bilaga 2) samt diktafon. Idén om en intervjuguide med teman 

att röra sig kring är hämtad från den svenske sociologen Patrik Aspers (Aspers 2007, s. 

138-146). Detta har lett till en fri diskussion som har sett olika ut vid varje intervju, men 

jag har samtidigt kunnat styra samtalet så att det har rört sig runt mina sex olika teman: 

bakgrundsfakta, utbildning, arbetsplats, arbetsuppgifter, kollegor samt användare.  

 

Varje intervju inleddes med att jag gav informanten första ordet. Viktigt har varit att de 

har getts möjligheten att fritt uttrycka sig och sina åsikter, och jag har försökt att 

undvika frågor som kan uppfattas som ledande. Som ett kompletterande diskussions-

underlag använde jag mig av Øroms och Schreibers olika identiteter (se Bilaga 2) och 

bad mina informanter att reflektera kring sin egen yrkesroll. Jag har här, liksom i övriga 

sammanhang då inget annat anges, använt mig av dessa i egenskap av vad jag definierar 

som ”roller” och inte ”identiteter”.  

 

Min intervjuguide med tillhörande diskussionsunderlag är grundad i en första 

provintervju, vilken i sin tur är ett resultat av min teoretiska inläsning. Då guiden visade 

sig utgöra ett väl fungerande underlag bestämde jag mig för att vidareutveckla och 

använda den även i mina kommande intervjuer. Att upplägget föll väl ut är också en del 

av motivet till mitt teorival i form av Ørom och Schreibers tankar kring yrkes-

identiteten. På förfrågan har jag skickat intervjuguiden i förväg vid samtliga intervjuer. 

Att detta kan ha haft konsekvenser för mina intervjupersoners svar och resonemang är 

något jag har varit medveten om och också uppmärksam på i min analys. 

 

Under arbetets gång föll en planerad intervju tyvärr bort, då det var svårt att hitta en 

tidpunkt som passade både min informant och mig själv. Jag har också fattat beslutet att 

inte redogöra för resultatet av min provintervju. Trots att den gav flera intressanta 

aspekter på temat var huvudsyftet att testa min intervjuguide, vilket förde med sig att 

den inte var lika utförlig som de andra. Avgörande har ändå varit att den inte tillfört 

något utöver de intervjuer jag senare genomförde. Detta innebär att jag i min resultatdel 

redogör för totalt fyra intervjuer.    

4.3 Tillvägagångssätt vid analys av material 

Jag har transkriberat mina intervjuer i sin helhet, detta på grund av komplexiteten i min 

frågeställning. Upplevelsen av den egna yrkesidentiteten är något som är svårt att sätta 

ord på och utveckla, och för att komma åt mina informanters tankar kring ämnet har jag 

istället ställt relaterade frågor för att sedan analysera resultatet utifrån ett yrkesrolls-

perspektiv. Tanken har varit att sedan gå vidare med analysmaterialet för att se om det 

utifrån detta går att säga något om individernas upplevelse av sin yrkesidentitet.  

För att lyckas med detta beslutade jag mig för att presentera och samtidigt analysera 

mitt empiriska material utifrån de sex olika teman jag använt i intervjuguiden, vilket 

resulterade i rubrikerna Yrkesvalet och utbildningen, Yrkesbakgrunden, Arbetsplatsen, 

Arbetsuppgifterna, Samarbetet med kollegor, lärare och skola samt Användarna och 

bemötandet. Utöver dessa tillkommer ett avsnitt baserat på mitt diskussionsunderlag 
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kring yrkesrollerna. I anslutning till varje rubrik har jag också lagt till ett belysande citat 

hämtat från någon av intervjuerna. Analysdelen grundar sig i Ørom och Schreibers 

resonemang om de olika bibliotekarieidentiteterna.  

 

Innan jag bestämde mig för att presentera mitt material utifrån min intervjuguide 

funderade jag mycket på vilken roll och betydelse min förförståelse skulle kunna få för 

resultatet. Självklart är det viktigt att reflektera över detta. Jag har redan tidigare 

redogjort för utvecklingen av själva intervjuguiden som en följd av teoretisk inläsning 

och provintervju; att också ta den med mig in i analysen föll sig därför mycket naturligt.  

 

Vid själva bearbetningen av det empiriska materialet fick varje tema en egen färg. Jag 

markerade sedan manuellt de stycken i intervjuutskrifterna som var av intresse med 

respektive temafärg. Nästa steg har varit att skriva ihop det som visat sig vara relevant 

under motsvarande rubrik i analysdelen, samtidigt som själva analyserandet förstås har 

varit en del av processen. Varje intervju har medfört nya och intressanta aspekter och 

har visat på personliga reflektioner kring det egna arbetet och upplevelsen av 

yrkesrollen. Samtidigt kunde vissa mönster urskiljas redan under mötet med 

intervjuperson nummer två. Båda dessa iakttagelser och följderna av desamma redogör 

jag för i följande avsnitt.  
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel har jag valt att först ge en kortfattad presentation av mina intervju-

personer, för att sedan tematiskt redogöra för och analysera mitt empiriska material 

utifrån min teoretiska ram. De sju olika avsnitten är baserade på mina teman hämtade 

från intervjuguiden med tillhörande diskussionsunderlag, och har fått titlarna Yrkesvalet 

och utbildningen, Yrkesbakgrunden, Arbetsplatsen, Arbetsuppgifterna, Samarbetet med 

kollegor, lärare och skola, Användarna och bemötandet samt Yrkesrollerna. I löpande 

text kommer jag att relatera uttalanden och tankar till de olika yrkesidentiteterna 

identifierade av Ørom och Schreiber. Jag kommer också att använda dem på samma sätt 

som jag gjort i mitt diskussionsunderlag, det vill säga i egenskap av det jag kallar roller 

och inte identiteter. 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
 

Nedan följer en översiktlig presentation av mina fyra informanter. För att skapa en bild 

av dem utan att röja deras identitet har jag gett dem fingerade namn, och jag har också 

valt att endast redogöra för sådant som jag anser vara av relevans för kommande 

resultatredovisning och analys. Det innefattar bland annat kön, ålder och typ av 

anställning, samt lite kort om arbetsplatsens organisation. 

 

Erik är född i början av 1980-talet och tog examen med användarinriktning från 

Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) 2008. Han arbetar idag som gymnasiebibliotekarie 

med en målgrupp om 1600 gymnasieelever samt vuxenstuderande. 33 timmar i veckan 

är avsatta till gymnasieverksamheten, medan sju timmar är förlagda till folkbiblioteket. 

Han är ensam i sin gymnasiebibliotekarietjänst på biblioteket. Informationspunkten är 

uppdelad och där finns en disk med skylten ”Studiebibliotekarie” och en annan med 

”Information”. Erik är anställd av skolan med rektorn som närmaste chef, medan övriga 

bibliotekarier på arbetsplatsen är anställda av biblioteket.  

 

Monica har en anställning som studiebibliotekarie, här i betydelsen att hon jobbar både 

mot vuxenutbildningen och mot gymnasiet. Samtliga bibliotekarier på arbetsplatsen är 

anställda av biblioteket och har alltså samma huvudman. Monica är ensam i sin tjänst 

som studiebibliotekarie på arbetsplatsen. Ungefär hälften av arbetstiden går åt till pass i 

den gemensamma informationsdisken, där hon möter användare både ur allmänheten 

och från gymnasiet. Hon är född i början av 1960-talet och tog examen från BHS med 

inriktning mot folk- och skolbibliotek 1993. 

 

Anna arbetar på en mindre folkbiblioteksfilial som fungerar som skolbibliotek för sju 

gymnasieskolor. Personalen är anställd av utbildningsförvaltningen i kommunen och 

var och en är kontaktperson för en till två gymnasieskolor. Undantaget är en tjänst som 

är betald av stadsdelsnämnden, men bibliotekarien som innehar tjänsten arbetar heller 

inte mot gymnasiet i första hand. Dessutom tillkommer ett vikariat med ansvar för 

barnverksamhet. Det är skolan som står för den största delen av finansieringen av 

verksamheten. Anna har elva schemalagda timmar i veckan då hon arbetar i 

informationsdisken. Hon är född under första halvan av 1970-talet och tog examen från 

BHS 2000.  
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Charlotte är född i mitten av 1960-talet och tog examen från BHS 1993. Hon läste folk- 

och skolbiblioteksinriktning. Idag innehar hon en av två heltidstjänster som gymnasie-

bibliotekarie med kompletterande pass i informationsdisken under ordinarie öppettider. 

De olika verksamheterna är till viss del förlagda till olika våningsplan, men upp-

delningen är flytande då personal och användare förstås rör sig i hela biblioteket. 

Charlotte och hennes kollega är liksom övrig personal anställda av biblioteket.   

5.2 Yrkesvalet och utbildningen  
 
”[...] man kastar sig in i arbetslöshet och folks fördomar för att man verkligen har 
en ganska tydlig bild av att detta är ett jobb som är viktigt.” (Anna)  

 

Ingen av mina informanter tycks ha haft bibliotekarieyrket som mål från början, utan 

snarare har det varit något som blivit aktuellt efter hand. För Eriks del var det det 

växande kulturintresset efter gymnasiet och bilden av biblioteket som något sympatiskt 

och tilltalande som gjorde att han sökte till utbildningen, medan Anna och Charlotte 

hade läst kurser inom flera olika ämnesområden och ville knyta ihop säcken och få 

användning av sina ämneskunskaper. Monica sticker ut något med sin tanke på yrket 

som en ”trygg framtidsdröm”, något att ta till längre fram. Efter flera olika frilansjobb 

inom förlagsbranschen kände hon att det var dags för en yrkesutbildning och 

förhoppningsvis en fast tjänst. Hennes mamma körde dessutom bokbuss, vilket Monica 

medger fanns med i bilden. 

 

Anna, som länge tvekade mellan att studera till socionom eller bibliotekarie, tror att det 

är vanligt att man hamnar på BHS för att man vill få användning av sina tidigare kurser. 

Att man kanske inte alltid har en så tydlig bild av yrket innan utan att det är sen när man 

börjat jobba som man känner att det man gör är viktigt, att man kan göra skillnad och att 

yrkesidentiteten på så vis växer fram med tiden. Bilden av att yrket är viktigt och att det 

går att göra intryck delar hon med Erik, som också menar att man nog måste känna så 

när man jobbar med människor. Anna har intrycket av att bibliotekarier är en 

yrkesgrupp med en stark yrkesidentitet, som brinner för sitt jobb och är beredda att utstå 

svårigheter för att få jobba med det de tror på. Jag tycker mig överlag se likheter i 

Annas och Eriks inställning och intryck av yrket, vilket skulle kunna bero på det sociala 

och kulturella engagemang som jag utläser i båda deras svar. Annas val mellan 

socionom eller bibliotekarie, och Eriks uttalande om att han alltid har varit ”engagerad i 

saker”.  

 

Intresset för folk- och skolbibliotek framför forsknings- och högskolebibliotek tycks 

delas av samtliga. Kulturintresse och en bild av de förra som bredare och mer 

spännande anges som förklaringar. Just gymnasiebibliotekarie verkar inte vara ett aktivt 

val, utan snarare är det helt enkelt så det har blivit. Alla fyra verkar dock trivas mycket 

bra i sin roll och har en positiv bild av sitt yrke. Rollen som kulturförmedlare skymtar 

tydligt i denna del, och jag tycker mig även se vissa likheter med Øroms 

socialarbetaridentitet. Viljan att uträtta något och att göra skillnad är extra utmärkande i 

Eriks och Annas svar, och verkar vara något som följt med redan från tiden innan 

utbildningen och vidare in i arbetslivet.       

 

Mina informanters intryck av utbildningen skiljer sig ganska mycket sinsemellan, 

troligtvis på grund av att de har studerat under olika perioder och att utbildningen har 

sett väldigt olika ut genom åren. Omdömen som ”ganska väl rustad, inte helt onödigt”, 
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”ganska bra förberedd” och ”hyfsat relevant... då” förekommer. Den som är mest kritisk 

är Anna, som liksom Erik läste under de år då man fick en examen i biblioteks- och 

informationsvetenskap istället för en bibliotekarieexamen. Hon menar att utbildningen 

var alldeles för teoretisk och att det hon kan idag har hon lärt sig av sina kollegor efter 

examen. Hon minns till exempel inte att man pratade om yrket som ett serviceyrke eller 

om vikten av ett gott bemötande, vilket hon menar är vad det hela handlar om:  

 
Och det blir också väldigt kluvet när man fick signaler därifrån att det liksom inte 

skulle vara nåt yrke, när man själv så gärna ville det, ”detta har jag valt, det här är 

vad jag vill göra med mitt liv” och så får man, ändå från dom som organiserar 

utbildningen, ”nej, det är inget yrke”. Men det var ju det vi ville, det var ju det vi 

ville bli.  

 

Frånvaron av praktik är något som tas upp också av Erik. Han menar att det var svårt att 

ha någon tydlig bild av yrket eftersom han aldrig hade jobbat på bibliotek innan, ”man 

visste ju ingenting ju”. Istället beskriver han en rädsla under studietiden, och en ilska 

över den uteblivna praktiken. Monica och Charlotte däremot tog båda examen 1993 och 

var den sista kullen som hade praktik. Trots den mer praktiska inriktningen och det 

övervägande positiva omdömet får utbildningen ändå kritik för att sakna riktig 

verklighetskontakt. Charlotte tycker att vissa delar, som exempelvis katalogiseringen, 

kunde ha varit mer teoretiska och översiktliga eftersom hon ändå inte fått så stor 

användning av det i sitt yrkesliv. 

5.3 Yrkesbakgrunden  
 
”[...] då kände jag ibland att jag höll på att ätas upp av skolan, det var så 
mycket.” (Monica) 

 

Gemensamt för mina intervjupersoner är att de alla fick börja med vikariat av olika slag, 

innan de lyckades få en fast anställning. Det innebär att de har erfarenhet från flera olika 

typer av biblioteksverksamheter. Eftersom Anna och Erik är yngre och tog examen 

2000 respektive 2008, har de inte erfarenhet från lika många arbetsplatser som Monica 

och Charlotte.  

 

Annas tidigare arbetsplatser har alla varit folkbibliotek, medan Erik arbetat som 

folkbibliotekarie på ett annat integrerat folk- och gymnasiebibliotek än det han nu 

jobbar på. Men, tillägger han, alla var där samtidigt gymnasiebibliotekarier. 

Uppdelningen var likadan som på hans nuvarande arbetsplats, med det undantaget att 

samtliga var anställda av biblioteket. Enligt Erik fungerade samarbetet mellan personen 

som hade gymnasiebibliotekarietjänsten och lärarna inte alls, en bild som han med oro 

bar med sig till sin nästa tjänst som just gymnasiebibliotekarie. Han förväntade sig hårt 

slit för att få komma ut i klasserna, men samarbetet var lyckligtvis väl etablerat och allt 

fungerade smidigt.  

 

Både Monica och Charlotte har ett förflutet på såväl integrerade bibliotek av olika slag 

som på renodlade folk- och skolbibliotek. Monica upplever en stor skillnad i rollen som 

gymnasiebibliotekarie jämfört med den som grundskolebibliotekarie, för i arbetet mot 

grundskolan kunde hon ibland känna att hon ”höll på att ätas upp av skolan, det var så 

mycket”. I sin nuvarande anställning som gymnasiebibliotekarie däremot, upplever hon 

det som att lärare och elever klarar sig själva på ett annat sätt. Hon beskriver det som en 

stor lättnad att inte behöva agera polis, hyscha och tillrättavisa. 
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När jag frågade Charlotte om hon reflekterat någonting över hur det är att arbeta som 

folkbibliotekarie respektive skolbibliotekarie, dels i renodlade verksamheter och dels i 

kombinerade, gav hon mig ett väldigt utförligt svar. Eftersom jag anser uttalandet vara 

av relevans för min diskussion och därför återkommer till det senare i uppsatsen, återger 

jag det här i sin helhet:  

    
Jaa. Det skiljer sig så: att om en skola har ett eget skolbibliotek och en egen 

skolbibliotekarie då kan dom ju få precis det dom efterfrågar. Man kan utforma 

biblioteket helt efter skolans önskemål. Efter deras behov. Det kan du inte göra 

om det är ett integrerat bibliotek. Då måste du ta hänsyn till allmänheten. Plus att 

på ett integrerat bibliotek så får man ju ha, även arbeta med andra saker, man är 

inte skolbibliotekarie på heltid. Däremot så är du så ensam i din yrkesroll som 

skolbibliotekarie, du hamnar ju i den här gruppen ”övrig personal” på skolan. Det 

vill säga, tillsammans med kurator, skolsköterska och syokonsulent. Och därför 

så får man ju ett mycket större, man har ju ett stort utbyte av sina kollegor på det 

integrerade biblioteket. 

 

Charlotte liksom Monica talar om skillnaden i arbetet med yngre respektive äldre barn. 

Hon betonar att hon inte har det sociala ansvaret för eleverna som lärarna har, men att 

man ändå måste vara lite socialarbetare, framförallt tycker hon att det var så när hon 

arbetade med högstadiet. Hon beskriver att hon ibland fick en roll av hjälpreda och stöd. 

5.4 Arbetsplatsen 
 
”[...] för då hör man hit, men man hör också nån annanstans.” (Anna) 

 

Att mina intervjupersoners anställningar skiljer sig något åt, liksom organisationen på 

respektive bibliotek, har jag redan förklarat i presentationen ovan. Däremot har jag inte 

diskuterat själva betydelsen av vem som är huvudman och chef för de anställda. Detta är 

något som tas upp av Erik, Monica och Anna. De menar att det kan bli komplicerat i de 

fall då personalen på samma arbetsplats har olika chefer.  

 

I Eriks fall är det rektorn som är hans chef, medan bibliotekschefen är vad han kallar för 

arbetsledare. Resten av bibliotekspersonalen lyder däremot direkt under biblioteks-

chefen. Erik medger att det kändes krångligt i början, men ger inte intrycket av att det 

skulle vara något problem idag. Däremot säger han att det blir lite luddigt ibland: ”När 

man ska be om semester och sånt till exempel [...] ’jaha, vem är det som godkänner ens 

semester?’ ”. Han jämför också med sin förra arbetsplats där gymnasiebibliotekarien var 

anställd av biblioteket och samarbetet med skolan inte fungerade, och funderar över om 

man kanske känner mer press när man faktiskt är anställd av skolan och har samma mål 

som lärarna har.  

 

Monica säger att hon kan känna att det gör väldigt stor skillnad för identiteten och 

yrkesrollen, beroende på om alla är anställda av samma huvudman eller inte. Också 

Anna förklarar att hon tror att det hade varit enklare om alla var anställda av samma 

huvudman och hade samma förutsättningar. Hon fortsätter: ”Och sen att man inte har 

samma arbetsuppgifter, men att man ingår i samma organisation är lite problematiskt. 

Faktiskt, för då hör man hit, men man hör också nån annanstans.” Monica är tacksam 

över att ligga under samma förvaltning som sina kollegor på biblioteket:  
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För det kan jag ju känna att det är ett stort plus, med min tjänst då, det är ju att jag 

har mina kollegor här, som vet vad jag jobbar med och vet vad jag gör. Ja, det är 

liksom inget ifrågasättande, det är inga frågetecken här eller sådär. Och ett stort 

minus med det, att inte ligga under skolan, under rektor, det är att jag inte räknas 

där, som en i laget. Jag är inte med i nåt arbetslag. Jag är inte med på deras 

utbildningar om jag inte liksom, jag är inte med på nånting om jag inte tränger 

mig in. Jag räknas inte från det hållet. 

 

Hon berättar också hur hon fick kämpa för att få vara med i skolkatalogen, och att hon 

försöker marknadsföra sig på skolans hemsida. I samarbetsavtalet mellan skolan och 

biblioteket står det att Monica ska vara sammankallande, men inte på vilket sätt eller 

hur arbetet ska läggas upp. Eriks, Annas och Monicas erfarenheter stärker påståendet ur 

Eriksson och Jonth (ovan s. 9), där en bibliotekschef menar att det kan vara svårt att 

känna samhörighet med vare sig kollegorna i skolan eller inom själva biblioteks-

organisationen. Detta ger intryck av en något svårdefinierbar yrkesroll. 

 

Huset där Charlottes arbetsplats är inrymd byggdes som ett integrerat bibliotek, är 

uppdelat i olika våningar och anpassat för de olika verksamheterna och för användarnas 

behov. Bibliotekspersonalen hade också möjlighet att säga sitt under planeringen. 

Redan på 1960-talet när kommunens första gymnasieskola byggdes var det bestämt att 

skolans bibliotek skulle vara integrerat med folkbiblioteket, så det finns en lång 

tradition av samarbete. Idag bemannas biblioteket av en gymnasiebibliotekarie mellan 

klockan 8 och 10, och skolan och Komvux har då exklusiv tillgång till lokalen innan 

man öppnar upp för allmänheten. Lokalernas betydelse för verksamheten och 

samarbetet tas upp av Anna, som menar att den naturliga kontakten som man kan få på 

ett vanligt gymnasiebibliotek saknas och att det är en stor brist. Det är viktigt med 

naturliga och informella kontaktytor, som att bibliotekarier och lärare fikar tillsammans 

i ett gemensamt personalrum.    

 

Själva idén med integrerad verksamhet är något som alla fyra är positiva till. Att 

gemensamt ta del av lokaler, bestånd och personal ses som ett bra sätt att utnyttja 

resurser på. Att det skapar en mötesplats mellan elever och allmänhet, mellan ungdomar 

och äldre, lyfts också fram som en stor vinst och stämmer väl överens med vad som 

framkommit i tidigare forskning (ovan s. 6). Erik jämför sin arbetsplats med hur det såg 

ut tidigare på samma skola, då gymnasiebiblioteket låg i en lokal för sig: ”Då skulle jag 

ha jobbat här själv. Jag hade varit tvungen att vara här hela tiden, jag hade knappt 

kunnat vara ute i klasser nånting. Beståndet är mycket större därnere. Ja, allting är ju 

bättre i princip nästan att ha det integrerat tycker jag.”  

 

Som nackdelar med integrering nämns att elever och allmänhet kan störa sig på 

varandra. Allmänheten kan till exempel klaga på att ungdomar är högljudda och drar sig 

kanske för att gå till biblioteket. Anna tillägger att det trots allt inte är något stort 

problem, och att de tvära kasten är själva charmen med att jobba på ett integrerat 

bibliotek. Charlotte ser en risk att skolan puttar ut allmänheten (jfr med tidigare 

forskning ovan på s. 6). Hon menar att alla bibliotek vill ha många besök och många 

utlån och att det därför kan bli så att en grupp blir lite för dominerande när 

verksamheten är integrerad. Dessutom kan hon känna sig lite kluven och stressad under 

vissa perioder på terminen då det är ”vansinnigt mycket att göra”, och ser då helst att 

det inte dyker upp något annat på exempelvis allmändelen utan att det bara flyter på. 
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Både Erik och Anna har uttalat sig om sin arbetsplats främsta uppgift. Erik betonar 

vikten av att tillfredsställa de olika användarnas skilda behov och beskriver biblioteket 

som ett demokratiprojekt som spelar en jättestor roll för många människor. Han anser 

att biblioteket ska bidra till att människor kan utvecklas och också känna att man kan 

göra annat där än att plugga och låna böcker, ”utan man kan faktiskt också gå dit och 

uppleva nånting”. Anna framhäver detta att vara en del i elevernas utbildning och att 

hjälpa dem; det ser hon som den viktigaste uppgiften för henne och hennes kollegor. 

Hon tror att de har det ganska enkelt på det viset, att deras uppdrag är tydligt eftersom 

det är skolan som står för den största finansieringen av verksamheten. Återigen ser jag 

framförallt i Eriks och Annas uttalanden kopplingar till kulturförmedlaren och 

socialarbetaren, kanske också en viss tendens till en upplevelseförmedlande identitet 

från Eriks sida. 

5.5 Arbetsuppgifterna 
 
”Det ska vara ett bra bibliotek där alla ska kunna samsas och känna sig hemma, 
så känner jag.” (Monica) 

 

Erik och Monica försöker att vara ute mycket i klasserna och informera och hålla i 

lektioner, medan det för Annas och Charlottes del ofta handlar om att bjuda in elever 

och lärare till biblioteket. Samtliga ger ett mycket engagerat intryck och det verkar bara 

vara tid och ekonomiska medel som sätter gränser för hur mycket de kan uträtta. Det 

handlar om databasvisningar, workshops för lärare, läromedelsutlåning, bokcirklar, 

kulturcaféer... Anna tillägger att man måste vara flexibel på ett skolbibliotek, och att det 

i första hand är ett serviceyrke: ”Vi är ju här för nån annans skull och det är ju våra 

besökare, och det är ju det allting går ut på. Och vi är förmedlare [min kursivering] 

mellan det som finns här och dom som kommer hit.” Annas uppfattning om relationen 

till eleverna är lätt att relatera till Johanssons redogörelse om att de egenskaper som 

lyfts fram är ”av en mer kognitiv och emotionell natur där gymnasiebibliotekariens 

relation till gymnasieskolans elever ställs i första rummet” (ovan s. 8).  

 

För Charlotte är det det pedagogiska grundperspektivet som är det centrala, och att 

hjälpa elever till självhjälp. Hon och hennes kollega har ingen strikt uppdelning när det 

gäller hur många timmar som ska gå till folk- respektive skolbiblioteksverksamheten, 

utan det varierar mycket. De blir dessutom ofta ombedda att komma ut till biblioteket 

när elever eller lärare behöver hjälp, även då de inte har pass i informationsdisken. 

Charlotte menar att det är en del i yrkesrollen att se till att gymnasiets krav tillgodoses; 

det är inte deras chefs uppgift att planera för det utan deras egen. 

 

Jag frågade mina informanter om deras möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, och 

flera kom in på temat fortbildning och att det kan vara svårt att hinna med. Erik menar 

att det är något man ofta får sköta själv på sin fritid. Han säger också att då han är 

ensam skolbibliotekarie på sin arbetsplats är det ingen kollega som delar det intresset. 

Anna talar om bibliotekarier som ett självuppoffrande släkte som ägnar väldigt stor del 

av sin fritid åt jobbet i form av läsning. Monica intresserar sig för skolbiblioteks-

debatten där Sverige jämförs med USA: 

 
[...] alltså där i USA har man ju ett helt annat sätt att jobba där man verkligen är 

en pedagog liksom, eller jobbar jättetätt ihop med pedagog, och verkligen är med 

och stöter och blöter elevernas uppsatser. Och hela tiden liksom, ja, att 

bibliotekarierna är en självklar del och har sin tydliga roll. Och det låter ju 
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underbart tycker jag när man pratar om det så, men sen så när man kommer 

tillbaka från ett sånt seminarium till exempel, till sin vanliga verksamhet så 

känner man bara ”nej, men dom, det finns inga såna förväntningar, hur ska jag 

kunna ta mig in?”, ”hur ska jag förändra mitt arbetssätt här?”. Det är jättesvårt. 

 

När jag bad dem att utveckla tanken på vad som är deras viktigaste uppgift som 

bibliotekarier, överlag och på den arbetsplats de nu befinner sig, fick jag ganska skilda 

svar. Att de två biblioteksverksamheterna betonades olika starkt tror jag beror både på 

att intervjupersonernas tjänster ser något olika ut och på mitt sätt att ställa frågan. Erik 

lyfter fram kurs- och programmål och ser det som sina viktigaste uppgifter att se till att 

eleverna klarar sin utbildning och att uppmuntra till läsning, litteratur och kultur i 

största allmänhet, och visar på så vis tydliga kopplingar till en roll som 

kulturförmedlare. Han vill också förmedla en positiv bild av biblioteket, samt betonar 

sitt ansvar att även jobba mot lärarna.  

 

Både Monica och Anna tar upp vikten av god service och ett bra bemötande. Monica är 

angelägen om att alla ska kunna komma till biblioteket och känna sig hemmastadda där, 

oavsett ärende: ”[...] om jag bara hade varit gymnasiebibliotekarie och inte brytt mig om 

resten så att säga, då hade det kanske varit en skillnad där.” Anna säger att den röda 

tråden för henne är att kunna ge av sig själv och känna att just hon kan göra skillnad för 

personen som kommer och ber om hjälp. Vid sidan om att se till att eleverna får det de 

behöver, menar Charlotte att det är viktigt att försäkra sig om att det fungerar och blir en 

rättvis fördelning mellan de olika användargrupperna. Jag tycker mig i dessa uttalanden 

se tecken på en socialarbetarroll.  

5.6 Samarbetet med kollegor, lärare och skola 
 
”För jättemycket händer ju i kafferummet!” (Charlotte) 

 

Samarbetet med skolan ser väldigt annorlunda ut från en intervjuperson till en annan, 

något som förmodligen beror på saker som organisation, anställning, lokaler och storlek 

på respektive bibliotek. Trots detta finns det flera gemensamma nämnare, framförallt 

när det gäller samarbetet med lärarna. Känslan av att vara den drivande verkar vara 

utbredd, samtidigt som lärarna beskrivs som positiva men med ont om tid. Medan Erik 

upplever att samarbetet är väl inarbetat och har fullt upp med möten på skolan varje 

vecka, känner framförallt Monica att hon får pressa sig in i skolans verksamhet. Eriks 

situation beror troligtvis på att han till skillnad från de övriga är anställd av skolan, 

något som han tycker är övervägande positivt. Han har återkommande medarbetar-

samtal med rektorn och rapporterar till denne. 

 

Monica, Anna och Charlotte betonar hur viktigt det är med vardagskontakter, utöver de 

formella. Ett gemensamt fikarum lyfts fram som ett ideal, men är något som saknas på 

samtliga arbetsplatser. Även Landgren diskuterar naturliga möten på kafferasterna i sin 

studie (ovan s. 9). Anna berättar att hon är en levande påminnelse för lärarna när hon 

besöker skolan. Monica kan känna att lärarna får dåligt samvete när de ser henne, en roll 

som hon förstås inte vill ha. Det är ofta lärare i svenska, engelska eller SO som 

använder sig av bibliotekets tjänster, och även om samtliga intervjuade vill ha ett utökat 

samarbete medger de också att det tyvärr inte skulle vara praktiskt genomförbart att ta 

emot alla. Charlotte menar att det kanske går att planera tillsammans med arbetslagen 

om man inte är ett integrerat bibliotek, utan ett renodlat skolbibliotek med färre elever 

och åtminstone en heltidsanställd bibliotekarie. Hon fortsätter: 
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Men vi är så bundna här, vi måste ju ha våra diskpass. Om det inte hade varit 

integrerat skulle man kunna säga ”ja, men den här veckan så är det faktiskt så att 

biblioteket får vara obemannat, för nu ska jag arbeta med det här”, alltså det 

skulle man ju kunna förankra hos sin rektor. Men här så går ju inte det. Utan det 

finns ju begränsningar där. 

 

Monica har arbetat tillsammans med två biblioteksgrupper, en för gymnasiet och en för 

vuxenutbildningen. Hon beskriver hur samarbetet har inneburit en del svårigheter, bland 

annat har det varit krångligt att få ihop tillfällen då alla kunnat ses. För tillfället håller 

hon på att jobba in sig i arbetslagen istället och hoppas att det ska fungera bättre. Anna 

brukar vara med på arbetsplatsträffar tillsammans med lärarna. Hon tycker att det känns 

som om bibliotekarierna och lärarna har ett stort kommunikationsglapp mellan sig, 

mellan vad som erbjuds och vad som förväntas: ”vi förstår nog inte riktigt varandra helt 

enkelt”. 

 

Erik känner sig aldrig undervärderad på sin arbetsplats och känner heller inte igen sig i 

den maktkamp som ibland påstås finnas mellan bibliotekarier och lärare, även om en del 

lärare verkar sakna kunskap om vad en bibliotekarie egentligen gör. Monica talar om 

hur spännande det vore att få jobba närmare lärarna och utmana de gränser som finns 

mellan de båda yrkesgrupperna. Hon tillägger att det förmodligen skulle ge en hel del 

att fundera på. Charlotte tycker att själva kärnan i de båda yrkena ändå är ganska 

snarlik, men undrar om det är något som lärarna skulle hålla med om.  

 

När det gäller samarbetet med kollegorna på biblioteket är själva organisationen 

återigen det avgörande. Som den enda som inte har samma huvudman som sina 

bibliotekariekollegor utmärker sig Erik även i detta sammanhang. Han tyckte att det var 

svårt i början att avgöra hur mycket han tillhörde lärarlaget respektive biblioteks-

personalen. Han har samma arbetsgivare som lärarna, men delar utbildning, arbets-

uppgifter och arbetsplats med bibliotekarierna. På frågan om han tyckte att det var svårt 

att hitta sin plats i arbetslaget svarar han: 

 
Ja, det tyckte jag i början, jag var lite försiktig så här ”är det okej om jag går in 

och liksom har en lektion på skolan?”, ”kan jag göra det eller ska jag vara här?”, 

”tar ni illa vid er om ni får ta emot dom?”, om det kommer en klass som ska låna 

engelskaböcker. ”Är det okej?”. Men det är det ju. Det har jag ju märkt. Men i 

början var det lite så, att jag var lite osäker på vad jag förväntades av dom som 

faktiskt inte var mina kollegor riktigt men som jag ändå jobbade ihop med. 

 

Idag tycker han egentligen inte att det är något problem, men beskriver sin yrkesroll 

som lite odefinierad. När bibliotekspersonalen åker iväg på kurs till exempel, då ingår 

inte han i den gruppen. Han kan ställa sig frågan om han då istället ska åka med lärarna 

när de ska iväg eller om han helt enkelt ska åka på egna arrangemang. Känslan av att 

vara både en ”outsider” och en ”insider” i förhållande till lärarna har tidigare tagits upp 

av Brunnegård och Böhlmark liksom av Louise Limberg (ovan s. 7-8). Frågan om 

kurser och fortbildning har behandlats av Eriksson och Jonth som förklarar hur en 

intervjuad lärare förespråkar gemensam fortbildning för de olika personalgrupperna, så 

att de ska få möjligheten att sätta sig in i varandras professioner (ovan s. 9).    

 

På Annas arbetsplats är alla utom en person anställda av skolan, och hon tycker att det 

blir egendomligt när alla inte har samma arbetsgivare. Hon menar att det är viktigt att 

känna samhörighet och att man har en plats i en arbetsgrupp. Trots att Monica på sitt 
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jobb är anställd som gymnasiebibliotekarie och kollegorna som folkbibliotekarier, 

känner hon sig inte annorlunda än dem som ju också är nischade mot olika områden. 

Hon menar på att själv är hon också folkbibliotekarie. Samtidigt så är det förstås 

annorlunda då hon till exempel samarbetar med en annan förvaltning. Att de olika 

bibliotekariegrupperna glider in i varandras roller är något som även uppmärksammats 

av Hasselrot i Allas bibliotek, vilket jag redogjort för ovan på sidan 9. 

 

Till skillnad från Monica är Charlotte inte ensam i sin tjänst som gymnasiebibliotekarie 

utan delar den med en kollega. De två arbetar nära varandra, men de får också god hjälp 

av sina övriga kollegor under hektiska perioder som exempelvis terminsstarter. 

Samtidigt är all personal organiserad i team och gymnasiebibliotekarierna sitter 

tillsammans med bland andra IT-bibliotekarien. Trots detta kan Charlotte känna att det 

blir ganska tydligt att hon har ett annat perspektiv jämfört med sina övriga kollegor. 

Detta gäller till exempel hur de ser på eleverna och på hur dessa ska bemötas. 

 

Jag har i detta avsnitt inte funnit några tydliga kopplingar till Ørom och Schreibers 

identiteter, något som i sig är väldigt intressant och som skiljer det från övriga 

resultatavsnitt. Bortsett från en tendens till en något odefinierbar yrkesroll kan jag inte 

påstå att jag lyckats urskilja en enda av de sju bibliotekarieidentiteterna. Med tanke på 

att jag här behandlat just relationen till kollegor, lärare och skola, vilket är utmärkande 

för en kombinerad verksamhet, är detta något som skulle kunna sättas i relation till just 

arbetet på ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek. I min diskussionsdel kommer jag 

att analysera och utveckla denna iakttagelse närmare.  

5.7 Användarna och bemötandet 
 
”[...] det är inga problem att jag får serva alla och det är bara roligt.” (Erik) 

 

Mina intervjupersoner ger intryck av att fundera en del över vilket bemötande och 

vilken hjälp eleverna får när de själva inte är på plats. Undantaget är Anna, men så ser 

det också annorlunda ut på hennes arbetsplats eftersom majoriteten där är anställda av 

och jobbar mot skolan. Monica förklarar att vissa av hennes kollegor är väldigt 

intresserade av gymnasiefrågor medan andra inte är det alls, och Charlotte menar att de 

alla har lite olika syn på hur man ska förhålla sig till eleverna. Charlotte fortsätter:  

 
Och sen är det också, så kan man väl tänka, men att en del som sitter här kanske 

tycker att gymnasiebiblioteket, att det är lite jobbigt. Och då kanske dom inte får 

den hjälpen som dom borde få. Alltså det är ju svårt och [...] det fungerar ju inte 

att använda ett vanligt folkbibliotek som skolbibliotek. Som en del skolor gör då. 

Ja, i bästa fall. Eleverna får ju inte den hjälpen och servicen för att, dom som 

jobbar där har ju inte det uppdraget. Och då, och man är ju lite rädd för att det kan 

bli så här ibland, att det beror lite på vem dom frågar, helt enkelt. 

 

Erik talar ändå om det positiva med att veta att det alltid finns någon i biblioteket som 

möter upp när han befinner sig på skolan, något som han inte hade kunnat göra om han 

hade haft att bemanna ett litet bibliotek helt själv. Han tror också att man har en speciell 

roll till eleverna som gymnasiebibliotekarie på ett integrerat bibliotek. Att han får träffa 

och serva alla ser han som en fördel, det enda han kan bekymra sig över är att han ska 

känna en viss lojalitet mot eleverna på bekostnad av allmänheten.  
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På Annas arbetsplats talas det mycket om hur viktigt det är med ett bra bemötande och 

en grundläggande respekt för användarna. Strikt köordning och lika behandling är det 

som gäller, men hon förklarar också att de ibland är lite mer flexibla gentemot eleverna 

som till exempel åker iväg på praktik och behöver låna läroböcker en längre tid. Att 

användarna är så olika och att det medför tvära kast ser Anna som något berikande och 

som en del av charmen med att jobba på ett integrerat bibliotek. Förutom elever som 

behöver hjälp med sitt skolarbete kan det komma in någon som gärna vill prata bort en 

stund, eller en invandrare vars första möte med sitt nya land kanske består i just ett 

biblioteksbesök.  

 

Även Landgren har i sin uppsats tagit upp bemötandet och citerar en bibliotekarie som 

beskriver hur hon måste ändra sitt förhållningssätt efter olika användare (ovan s. 9-10). 

Anna betonar just vikten av att kunna ställa om sig och att man är medveten om vilken 

viktig roll man kan ha gentemot användare. Att förmedla, både kultur och information, 

samt att se varje användare och dennes specifika behov, kopplar jag samman med 

kulturförmedlaren, informationsförmedlaren samt socialarbetaren.  

 

Charlotte säger att man hela tiden har en förmedlande och lite förhandlande roll, 

eftersom man ska se till att allas behov tillgodoses på ett rimligt sätt. Hon berättar att 

gymnasiet tidigare under dagen ville stänga av internettrafiken i biblioteket eftersom de 

skulle ha nationella prov, något som hon och hennes kollega sa nej till eftersom 

datorerna måste vara tillgängliga för allmänheten. Hon berättar vidare att de har fått 

mycket bättre kontakt med eleverna nu sedan de tog över ansvaret för läromedels-

utlåningen och på så sätt gör något konkret för eleverna. Alla kommer och skaffar 

lånekort, lånar och lär sig rutinerna. 

5.8 Yrkesrollerna 
 
”En pedagogisk roll skulle jag nog säga.” (Charlotte) 
 

Som en bilaga till själva intervjuguiden hade jag vid varje intervju med mig ett 

diskussionsunderlag (se Bilaga 2). Var och en av de sju yrkesidentiteterna som jag har 

hämtat från Anders Ørom och Trine Schreiber fanns nedtecknade och mina informanter 

ombads att fundera över dem i termer av yrkesroller. Jag bad dem att utveckla sina 

funderingar samt eventuellt lägga till andra roller som de kunde känna igen sig i och 

relatera till. 

 

Utöver dessa sju roller tillkom framförallt två som urskiljde sig mycket tydligt: en 

pedagogisk roll samt rollen som handledare. Dessa två flyter dessutom ofta in i 

varandra och ges stundtals samma innebörd. Den som talar mest om den pedagogiska 

rollen är Charlotte. För henne är det det viktigaste, att ha en handledande roll och en 

pedagogisk utgångspunkt, även om hon också kan känna igen sig i flera av de andra 

rollerna. Det pedagogiska framstår snarare som en yrkesidentitet för henne än som en 

roll av flera andra. Hon tillägger att hon nog blir som en handledare även åt allmänheten 

”på gott och ont kanske”.  

 

Monica skulle gärna vilja ha rollen som handledare mer än vad hon tycker sig ha. Hon 

känner rent spontant igen sig i en pedagogisk roll och i rollen som informations-

förmedlare eller informationsorganisatör. Hon ställer sig frågande inför upplevelse- och 

kulturförmedlarrollerna och tycker att det känns märkligt att sätta en etikett på sig själv 
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som socialarbetare även om hon kan känna igen sig i det. Överlag så tycker Monica att 

yrkesrollen kanske inte är lika självklar längre, och tror att det har mycket att göra med 

teknikutvecklingen. Biblioteken ifrågasätter vad det är de ska syssla med och hon 

beskriver det som ”lite av ett gungfly”. Som jag nämnde på sidan 8 i avsnittet om 

tidigare forskning så lyfter både Johansson, Limberg samt Brunnegård och Böhlmark 

fram skol- och gymnasiebibliotekariers nya roller i anslutning till ny teknik och nya 

medier.  

 

Anna och Erik säger sig kunna känna igen sig i flera av rollerna. Anna menar dock att 

dokumentalist verkar extremt främmande, och informationsorganisatör upplevs inte 

heller som aktuellt. När hon kommer till rollen som ämnesspecialist tillägger hon att 

man snarare ”kan lite om mycket.” Detta känns igen både från Ducanders beskrivning 

av bibliotekarien som utbildas till generalist samt Almeruds bibliotekarie på det 

integrerade biblioteket som beskriver sig själv som diversearbetare, något jag diskuterat 

på sidan 5.  

 

Erik säger sig ha ett slags pedagogisk roll och helt klart en kulturförmedlarroll. Han vill 

gärna få in mer kultur på ett sätt som attraherar de som annars inte är intresserade, 

genom att till exempel anordna poesibingo i biblioteket. Han har svårt att kalla sig själv 

för pedagog, men säger också att han förmodligen uppfattas som just det av eleverna när 

han är ute och håller i lektioner; han tillhör lärarkåren på något sätt samtidigt som han 

inte gör det. Om själva anställningens betydelse säger han så här: 

 
[...] om man jämför min roll som gymnasiebibliotekarie med nån av dom vanliga 

bibliotekarierna på folkbiblioteket [...] en arbetsdag kan ju vara ganska snarlik. 

Även om vi säkert skulle välja helt olika såna här förmedlarroller. Så att det 

hänger ju på anställningen, vilken målgrupp man jobbar mot. Vad man själv 

tycker är viktigt, vad lärarna vill [...] 
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6. Diskussion 
 

I följande kapitel diskuterar jag mina resultat och min ovanstående analys mer ingående 

utifrån mina frågeställningar och tidigare forskning. Jag inleder med att sammanfatta de 

yrkesroller som jag har kunnat urskilja i kapitel fem för att sedan koppla dessa till en 

djupare förståelse av yrkesidentiteten. Slutligen ger jag uttryck för några allmänna 

reflektioner, kommer med förslag till fortsatt forskning samt gör en kortfattad 

sammanställning över mina slutsatser.  

6.1 Yrkesrollerna 
 

För att tydliggöra vilka yrkesroller jag har kunnat urskilja i min resultat- och analysdel 

har jag gjort en tabell där de olika resultatavsnitten radas upp i enlighet med mina sju 

teman från intervjuguiden. Dessa ska läsas horisontellt och lyder: Yrkesvalet och 

utbildningen, Yrkesbakgrunden, Arbetsplatsen, Arbetsuppgifterna, Samarbetet med 

kollegor, lärare och skola, Användarna och bemötandet samt Yrkesrollerna. Diagonalt 

återfinns Ørom och Schreibers sju bibliotekarieidentiteter samt en ruta benämnd Övriga 

roller. Denna understa rad är en sammanställning av de roller jag funnit utöver Ørom 

och Schreibers. Mitt och mina informanters resonemang kring samtliga roller återfinns 

under respektive tema i föregående avsnitt. 

 

Tabell 2: Resultatsammanställning 

 
 Yrkesvalet 

och 

utbildningen 

Yrkes-

bakgrunden 

Arbets-

platsen 

Arbets-

uppgifterna 

Samarbetet 

med 

kollegor, 

lärare och 

skola 

Användarna 

och 

bemötandet 

Yrkesrollerna 

Kultur-

förmedlaren 

Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Ämnes-

specialisten 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Dokument-

alisten 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Social-

arbetaren 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Informations-

organisatören 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Informations-

förmedlaren 

Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Upplevelse-

förmedlaren 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Övriga roller Nej Nej Svår-

definierad, 

kluven 

Pedagogisk 

roll 

Odefinierad Förhandlande 

roll 

Pedagogisk 

roll, 

handledare, 

generalist, 

diversearbetare 

 

Jag börjar med att konstatera att ämnesspecialisten och dokumentalisten inte verkar vara 

aktuella överhuvudtaget bland mina informanter, då ingen har identifierat sig med dessa 

roller. Inte heller informationsorganisatören eller upplevelseförmedlaren verkar vara av 

större relevans, med ett par undantag. Kulturförmedlaren, socialarbetaren och till viss 

del informationsförmedlaren är det däremot vanligt att de känner igen sig i. Roller som 

tillkommit är framförallt den pedagogiska och handledande rollen, följt av generalisten 

och diversearbetaren. En tendens till en svårdefinierad, odefinierad och kluven yrkesroll 

har också kunnat urskiljas vid ett par tillfällen.  
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Resultatet är egentligen inte speciellt oväntat, då de roller som lyser med sin frånvaro 

ofta förknippas med forskningsbibliotek och inte folk- eller skolbibliotek. Att den 

pedagogiska rollen är stark är inte heller speciellt märkligt. Vad gäller den något kluvna 

och odefinierbara rollen, samt upplevelsen av att vara diversearbetare och generalist 

snarare än specialist, skulle mycket väl kunna kopplas till det integrerade biblioteket. 

Riktigt intressant blir det dock först när jag läser tabellen från andra hållet, diagonalt, 

och istället utgår från de olika temarubrikerna.        

 

Yrkesvalet, utbildningen och yrkesbakgrunden visar på en ganska traditionell 

uppfattning av yrket i termer av kultur, litteratur och social kompetens, något som 

avspeglas i samtligas val av inriktning mot folk- och skolbibliotek. I fråga om 

arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och användarna händer det plötsligt något och andra 

roller tillkommer utöver de förra. Informationsförmedlaren och den pedagogiska rollen 

gör entré, liksom benämningarna ”kluven”, ”odefinierad” och ”svårdefinierad”. Det 

pedagogiska och informationsförmedlande perspektivet kan tolkas som att mina 

intervjupersoner helt enkelt har landat i sina roller som skolbibliotekarier.  

 

I Limbergs modell, vilken jag redogör för på sidan 7 i avsnittet om tidigare forskning, 

betonas skillnaderna mellan bland annat arbetsmetoderna på folk- respektive 

skolbibliotek. På skolbibliotek beskrivs de som just pedagogiska och handledande, på 

folkbiblioteket i ord som service, individuell referenstjänst, programverksamhet och 

uppsökande. Jag kan överlag relatera till Limbergs modell och känna att mitt empiriska 

material visar på en mix av de egenskaper hon ställt upp för skol- respektive 

folkbibliotek, något som faller sig ganska naturligt. 

 

Rubriken Samarbetet med kollegor, lärare och skola handlar ju inte bara om relationen 

till lärare och skolledning, utan också om samarbetet med kollegorna på själva 

biblioteket. Det enda som framkommit här är att rollen är något odefinierad. Det är 

framförallt detta som jag sätter i samband med arbetet på det integrerade biblioteket. 

Andra iakttagelser skulle visserligen också kunna kopplas till integreringen, som 

exempelvis diversearbetarrollen, men skulle också kunna härledas till vilken 

skolbibliotekarie som helst. Att svårigheten att definiera sin egen yrkesroll återfinns 

under just samarbetskategorin är extra intressant, speciellt i ljuset av att det är den enda 

yrkesroll jag lyckats utläsa här. Dessutom är det något som uttrycks framförallt av Erik 

som inte har samma huvudman som övrig personal på biblioteket, vilket talar för 

anställningens betydelse när det kommer till upplevelsen av yrkesrollen.    

 

Flera av mina intervjupersoner ger uttryck för att ett utvecklande av yrkesrollen i form 

av fortbildning är något som till största delen får skötas på fritiden. Det är något som 

säkert känns igen av många bibliotekarier, oavsett om arbetsplatsen är integrerad eller 

ej. Jag tycker mig dock se en skillnad i hur frågan upplevs av de två intervjupersoner 

som arbetar ensamma i sin gymnasiebibliotekarietjänst jämfört med de två andra som 

har någon eller några att bolla tankar och idéer med. Framförallt gäller detta Erik som är 

anställd av skolan och varken räknas till lärare eller bibliotekarier när det kommer till 

kurser och vidareutbildningar. Också här påvisas betydelsen av anställningsform.       

 

Majoriteten av mina informanter har erfarenhet av arbete på icke-integrerade bibliotek. 

Charlotte svarar direkt på frågan vad som skiljer skolbibliotek som är integrerade från 

dem som inte är det, och menar att på ett renodlat skolbibliotek kan skolan få precis det 

de efterfrågar och verksamheten kan skräddarsys efter deras behov, något som inte 
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fungerar på ett integrerat bibliotek. Dessutom är man på ett integrerat bibliotek inte 

skolbibliotekarie på heltid, utan får också arbeta med flera andra saker. Hon tillägger 

också att man får ett stort utbyte av sina kollegor på ett integrerat bibliotek, medan man 

som skolbibliotekarie på ett renodlat skolbibliotek är ensam i sin yrkesroll (ovan s. 19).  

Detta är ett tecken på att en integrering också kan ha en positiv effekt på skol-

bibliotekariens yrkesroll, i motsats till vad som tidigare framkommit angående känslan 

av odefinierbarhet och kluvenhet.   

6.2 Yrkesidentiteten 
 

Min föresats har varit att försöka komma åt själva yrkesidentiteten utifrån de yrkesroller 

jag kunnat urskilja i mitt empiriska material. Som jag tidigare har redogjort för så visar 

mitt resultat tecken på flera olika yrkesroller som ofta går in i varandra. För att gå på 

djupet av mina informanters upplevelser och försöka se tendenser till en djupare 

yrkesidentitet, utgår jag från helheten och drar sedan slutsatser utifrån densamma. Jag 

tycker mig då se tre utmärkande drag i mitt resultat.  

 

Till att börja med är det rollerna som kulturförmedlare och socialarbetare som ständigt 

återkommer i olika sammanhang. I detta finns en tydlig koppling till den traditionella 

folkbibliotekarieidentiteten med folkbildning och demokrati i fokus. Utöver detta finns 

ett pedagogiskt perspektiv där bibliotekarien betonar sin relation till eleverna och ser sig 

själv som handledare. Den sista iakttagelsen, som dock inte är lika stark som de övriga, 

rör upplevelsen av yrkesrollen som svårdefinierad, odefinierad eller kluven. Ofta sätts 

rollen i relation till lärarna på skolan, vilket visar på betydelsen av de olika 

yrkesgruppernas förväntningar på en integrering och vikten av att de stämmer överens 

med varandra.  

 

Brunnegård och Böhlmark tyckte sig i sin uppsats finna tre diskurser, diskurser som i 

sin tur tillåter skolbibliotekarierna att inta följande identiteter: en som en professionell 

yrkesgrupp med expertkunskaper, en identitet som pedagog samt en som traditionell 

skolbibliotekarie med skönlitteraturen i fokus (ovan s. 8). Deras undersökning handlar 

om skolbibliotekarier överlag, men jag tycker mig se betydande likheter i mitt material. 

Att det pedagogiska perspektivet finns med både i min studie och hos Brunnegård och 

Böhlmark är knappast förvånande. Upplevelsen av en traditionell skolbibliotekarie-

identitet hos författarna har mycket gemensamt med den traditionella folkbibliotekarie-

identiteten som jag tycker mig se, och båda dessa har litteratur och kultur som 

gemensam nämnare.  

 

Det är författarnas tredje diskurs, den om skolbibliotekarierna som en professionell 

yrkesgrupp med expertkunskaper, som inte stämmer överens utan snarare står i motsats 

till min tolkning av yrkesrollen som svårdefinierad. Jag vill återigen betona att medan 

jag upplever den pedagogiska samt den traditionella folkbibliotekarieidentiteten som 

mycket tydliga i mitt material, så är bilden av identiteten som svårdefinierad inte alls 

lika klar. Jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att den framkommer i min studie 

om integrerade bibliotek, medan det inte är något som uppmärksammas vare sig av 

Brunnegård och Böhlmark eller hos Johansson (ovan s. 8). Ingen av dessa uppsatser 

behandlar som sagt integrerade bibliotek. Då Brunnegård och Böhlmarks studie är en 

diskursanalys av ett antal artiklar är resultatet visserligen inte helt jämförbart med min 

egen undersökning, men förhållandet är ändå väl värt att notera.   
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Sammanfattningsvis tycker jag mig alltså ha urskiljt två dominerande identiteter hos 

mina intervjupersoner. Dels den pedagogiska skolbibliotekarieidentiteten, dels den 

traditionella och kulturförmedlande folkbibliotekarieidentiteten. Båda verkar inkludera 

en stark betoning på service och bemötande. Jag är inte förvånad över denna slutsats, 

eftersom det ter sig naturligt att skol- och folkbibliotekarieidentiteterna möts och 

existerar parallellt på ett integrerat bibliotek.  

 

Mitt intresse har främst legat i att undersöka om integreringen påverkar identiteten och i 

så fall hur. Jag tänker här sätta de två identiteterna ovan i relation till den tredje, 

odefinierbara och kluvna identitet som jag tycker mig ana i mitt material, och utifrån det 

spekulera i hur dessa står i relation till varandra. Tanken har nämligen slagit mig att det 

kanske existerar en slitning mellan den pedagogiska skolbibliotekarieidentiteten och den 

traditionella folkbibliotekarieidentiteten och att det är detta kluvenheten tyder på. 

Återigen vill jag hänvisa till Limbergs tabell ovan på sidan 7, där skillnaderna mellan de 

olika verksamheterna tydliggörs. Med detta vill jag säga att det går att urskilja ett 

samband mellan de två identiteter jag funnit i mitt empiriska material och känslan av 

odefinierbarhet och kluvenhet.  

 

Trots detta har jag dragit slutsatsen att det inte är troligt att det rör sig om någon större 

konflikt mellan de båda dominerande identiteterna, åtminstone kan jag inte se det inom 

ramarna av denna studie. Snarare tycker jag att mina informanter ger ett intryck av att 

dessa identiteter samverkar och berikar varandra. De existerar av naturen parallellt och 

tycks ses som lika viktiga. De tecken på kluvenhet och osäkerhet som jag funnit är 

heller inte särskilt utmärkande, samtidigt anser jag att det faller sig naturligt att de finns 

där. Trots allt rör det sig om två i grunden olika verksamheter med sinsemellan olika 

mål, mål som bibliotekarierna i sitt arbete har att uppfylla.    

6.3 Avslutande och sammanfattande reflektioner  
 

Under arbetet med denna studie har jag förstås funderat en hel del kring det integrerade 

biblioteket som företeelse. Rör det sig bara om en kombinerad version av två skilda och 

redan befintliga bibliotekstyper, eller är en helt ny typ av bibliotek? Är integreringen en 

fullt naturlig utveckling i vårt samhälle idag? Och hur kommer den nya skollagen som 

är under behandling att påverka synen och kraven på skolbiblioteken? Detta är ämnen 

som borde vara av intresse för fortsatt forskning. Utöver dessa tankar har jag kommit in 

på flera andra aspekter och perspektiv som skulle vara givande att undersöka närmare. 

  

För det första har jag i min undersökning utgått från gymnasiebibliotekariers 

upplevelser; att undersöka grundskolebibliotekariers syn hade kanske gett en helt annan 

bild. Det hade dessutom varit intressant med en liknande frågeställning som den jag 

formulerat, fast utifrån perspektivet folkbibliotekarier som arbetar i en integrerad 

verksamhet. Man kan också välja att se på saken ur ett användarperspektiv; vad tycker 

användarna om det integrerade biblioteket? Såväl mina intervjupersoner som tidigare 

forskning ger en bild av att uppfattningar och förväntningar vid en integrering kan skilja 

sig åt mycket mellan bibliotekarier, lärare och skolledning. Att undersöka det 

förhållandet närmare hade säkert kunnat ge en hel del värdefull information inför 

framtiden. 

 

Slutligen är jag medveten om att min förförståelse spelat en viss roll för mitt upplägg av 

såväl metod som analys. Både teori och förförståelse har dock visat sig vara mycket 
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användbara, då de inte hindrat mig från att upptäcka nya samband och dra slutsatser 

utifrån dessa. Øroms respektive Schreibers teorier om de olika bibliotekarieidentiteterna 

har en bredd som tilltalade mig, och som senare visade sig vara en stor tillgång under 

bearbetningen och analysen av mitt empiriska material.  

 

Jag ville med min uppsats skapa mig en bild av ett antal gymnasiebibliotekariers 

upplevelser av sin yrkesidentitet. De uppfattningar jag redogjort för i resultatdelen samt 

i Tabell 2 på sidan 27 är sådana de existerar inom gruppen bestående av mina fyra 

intervjupersoner, och det är i första hand dessa jag uttalar mig om. I vilken utsträckning 

uppfattningarna kan tänkas förekomma inom en större grupp är förstås svårt att säga. 

Med stöd i tidigare forskning som till exempel magisteruppsatser, anser jag dock att 

mina slutsatser är av betydelse för ämnet och för professionen i stort.   

 

Precis som jag redogjort för i min text har jag relaterat mitt material till tidigare 

forskningsresultat och då funnit flera likheter, samtidigt som jag tar fasta på ett antal 

nya infallsvinklar som framkommit under arbetet med min studie. Av det som framförts 

i tidigare undersökningar gällande yrkesroller och yrkesidentiteter på integrerade 

bibliotek har min studie sammanfattningsvis bekräftat följande: 

 

 Bibliotekarier på integrerade bibliotek kan uppleva sin yrkesroll i termer av 

”diversearbetare” och ”generalist”. 

 Skolbibliotekarier kan i sin relation till lärarlaget känna sig både som en 

”insider” och en ”outsider”. 

 Relationen till eleverna kan upplevas som själva kärnan i yrkesrollen och vikten 

av sociala kvaliteter betonas ofta mycket starkt. 

 Det finns en uppfattning om att yrkesrollen närmar sig lärarens och att den 

pedagogiska handledarrollen växer sig allt starkare. 

 En bibliotekarie på ett integrerat bibliotek bör vara flexibel, allmänbildad och 

serviceinriktad, kunna samarbeta med olika grupper och organisationer, ha 

förmågan att lyssna och samtala med såväl barn som vuxna samt kunna fungera 

som pedagogisk handledare.    

 Skol- och folkbibliotekarier glider ofta in i varandras roller på ett integrerat 

bibliotek. 

 Det kan vara svårt för skolbibliotekarier på integrerade bibliotek att känna total 

samhörighet med vare sig kollegorna på skolan eller med övriga bibliotekarier. 

 Informella kontakter mellan bibliotekarier och lärare anses vara av stor 

betydelse, och gemensamma fikarum lyfts fram som det idealiska. 

 De olika användargrupperna har olika förutsättningar, vilket gör att 

bibliotekarien måste vara flexibel i sitt bemötande. 

 

Utöver detta har jag dragit ytterligare slutsatser utifrån min egen undersökning: 

 

 Verksamhetens organisation, huvudman samt själva anställningsformen är av 

stor betydelse för den integrerade bibliotekariens upplevelse av den egna 

yrkesidentiteten. Också samarbetet och övriga relationer till skola, lärare och 

kollegor är av stor vikt.  

 Två tydliga identiteter har kunnat urskiljas i min analys. Dels en pedagogisk 

skolbibliotekarieidentitet, dels en traditionell och kulturförmedlande folk-

bibliotekarieidentitet. Båda har en stark betoning på service och bemötande, och 
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det faller sig naturligt att de existerar parallellt i en kombinerad skol- och 

folkbiblioteksverksamhet. Utöver dessa två har jag funnit en tendens till en 

tredje, något odefinierad och kluven identitet. 

 Jag har dessutom satt dessa identiteter i relation till framförallt Brunnegård och 

Böhlmarks tre skolbibliotekarierdiskurser, vilka tillåter bibliotekarien att inta 

följande tre identiteter: en som en professionell yrkesgrupp med expert-

kunskaper, en identitet som pedagog samt en som traditionell skolbibliotekarie 

med skönlitteraturen i fokus. De två sistnämnda har stora likheter med de två 

mest utmärkande identiteterna i min egen analys, medan den första snarare står i 

motsatsförhållande till min tredje, odefinierbara identitet. Detta är extra 

intressant då Brunnegård och Böhlmark inte studerat integrerade bibliotek utan 

skolbibliotek överlag.    

 Den tendens till en svårdefinierad och kluven identitet som jag tyckt mig finna   

skulle kunna ses som tecken på en slitning mellan de två dominerande 

identiteterna. Jag har dock dragit slutsatsen att kulturförmedlaren och pedagogen 

snarare samverkar och berikar varandra, att de av mina intervjupersoner ses som 

lika viktiga och att de båda har lika stor plats i en integrerad verksamhet.  
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Bilaga 1: Mail till informanter 
 

Hej! 
 

Jag heter Sara Malm och läser sista terminen på bibliotekarieutbildningen 

på BHS i Borås. Sista kursen innan examen är en kandidatuppsatskurs, och 

jag behöver nu komma i kontakt med yrkesverksamma bibliotekarier som 

kan tänka sig att ställa upp på en intervju.  

 

Min studie handlar om yrkesidentitet och yrkesroller på integrerade folk- 

och skolbibliotek. Jag kommer därför att ställa frågor som rör såväl 

arbetsplatsen och arbetsuppgifter som användare och kollegor.  Intervjun 

kommer dock att fokusera på hur det är att jobba på ett integrerat bibliotek, 

och huruvida det påverkar synen på den egna yrkesidentiteten eller inte.  

 

För att avgränsa mig har jag valt att inrikta mig på folkbibliotek integrerade 

med gymnasiebibliotek. I mitt sökande efter informanter har jag gått 

igenom hemsidorna för ett antal bibliotek i Göteborgsregionen, och det är 

också så jag har fått tag på kontaktuppgifterna till ert bibliotek.    

 

Min förhoppning är det ska finnas någon hos er som kan tänka sig att bli 

intervjuad. För att ringa in mina frågeställningar är det viktigt att personen i 

sitt arbete kommer i kontakt med både folk- och skolbiblioteksverksamhet. 

Självklart kommer en eventuell intervju att behandlas konfidentiellt. 

 

Jag är mycket tacksam för er tid, och skulle bli glad för ett svar oavsett om 

ni har möjlighet att hjälpa mig eller inte. Ni kan nå mig antingen på denna 

mailadress eller på telefon XXX. 

 

Vänliga hälsningar,                                                                                         

Sara Malm 
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Bilaga 2: Intervjuguide med diskussionsunderlag  
 

  

   

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Min 

yrkes-

identitet 

- synen på och 

upplevelsen av den 

egna 

yrkesidentiteten 

Tidigare arbeten olika 

biblioteksverksamheter? 

Skillnader/likheter? 

 

 

Kollegor 

Din roll i arbetslaget 

 

Samarbete 

andra 

yrkesgrupper? 

Biblioteksrummet 

Kort bakgrundsfakta 

(enbart 

yrkesrelaterat) 

Arbetsplatsen 

”Ditt” biblioteks främsta 

och viktigaste 

uppgift/uppgifter? 

Organisation, 

ledning etc. 

Arbetsuppgifter 

Vilka möjligheter 

ges du att utvecklas 

i din yrkesroll? 

Din främsta och 

viktigaste uppgift som 

bibliotekarie? På den 

arbetsplats du är nu? 

Berätta om dina 

arbetsuppgifter! 

Positivt/negativt? 

Yrkeskompetens 

Hur upplever du 

din arbetsplats? 

För- nackdelar? 

 

Användaren 

Skolelever 

Allmänheten 

Problem/möjligheter? 

 

Bemötande 

 

Utbildningen  

När bestämde du dig för att 

studera till bibliotekarie? 

Varför? 

”Drömyrke”? 

 

Allmänt om 

utbildningen, intryck 

och upplevelser 
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Kan du identifera dig med någon eller några 

av följande roller – i så fall vilka? 

 

                                                                                       

Kulturförmedlare 

Upplevelse-

förmedlare 

Informations-

organisatör 

Dokumentalist 

Socialarbetare 

Ämnesspecialist 

Annan? Ex. 

pedagogisk roll, 

”ordningsvakt”? 

Informations-

förmedlare 

 

 


