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1. Inledning och bakgrund  
I en föreställning om ett biblioteks & kulturhus kan det rymmas mycket. För att göra en 
generalisering är det ett hus som innehåller många olika aktiviteter och möjligheter till 
sysselsättningar som t.ex. bibliotek, konsthall, caféer och teater under samma tak. Till viss del 
handlar det om en verksamhet som redan finns på ett traditionellt folkbibliotek, men det 
skapar också nya roller och möten. Bibliotek som är integrerat med kulturhus kan ha olika 
namn, vilket till viss del kan skapa förvirring. Därför har jag fortsättningsvis i min uppsats 
valt att kalla denna integrering för ett kombinerat bibliotek och kulturhus. Begreppet 
förefaller etablerat och används frekvent när en beskrivning ska göras av ett hus som har flera 
verksamheter under samma tak och som berör både bibliotek och kultur i samhället.    

De offentligt finansierade institutionerna för den kulturella verksamheten har en lång historia 
bakom sig. Det första västerländska landet som inrättade kulturdepartementet med en 
kulturminister var Frankrike 1959. Den franska kulturministern var den som etablerade 
begreppet kulturhus som en plats där människor skulle möta kultur av hög klass. Vidare 
påverkade den politiska situationen i slutet av 1960 talet till en bredare kultursyn, där tyngd 
lades vid förmedling av detta för att folk skulle få en större chans till att delta i fler 
kulturformer (Rivano Eckerdals, 2013 s. 5). Dessa politiska förändringar var till viss del även 
kännbara hos oss i Sverige mellan 1960 och 70 talet. När det gäller folkbiblioteken blev det 
en förändring som innebar en bredare syn och delaktighet i kulturen. 

Dock har utvecklingen av intrigerade folkbibliotek i kulturhus varit relativt långsam i Sverige 
och det är egentligen det sista årtiondet vi ser en ökning av den etableringen. Joacim Hansson 
har en uppfattning att förändringen skedde under 1980 talet när det fördes in ett nytt tänkande 
om det offentliga livet i Sverige.  Besökarna på biblioteken skulle vara kunder istället för 
besökare. Hansson menar att det var detta tankemässiga skifte som fick sitt stöd när de 
borgerliga regeringarna kom till makten under 1990 talet (Mildner 2013, s. 74-78).  

Anna-Stina Takala menar att kulturpolitiken är mer diffus idag. ”- Nu har köp- och sälj- 
tänkande kommit in i all offentlig verksamhet, vilket har gjort bibliotekens uppdrag otydligt” 
(Takala 2013, s. 78). Det är oklart om biblioteket ska vara ett tillskott till bokhandeln eller 
vara en styrka och sprida folkbildning i samhället. Eller det kanske istället handlar om att låna 
ut så många böcker som möjligt och på så vis nå bra siffror när det gäller utlåningsstatistik. 
Ett alternativ att möta den vikande trenden kan vara att satsa och investera i mötesplatser.   

Enligt professor R. David Lankes, författare till boken The Atlas of New Librarianship, är 
bibliotekarier så sysselsatta med böcker och andra medier, att de kan ha svårt att se ändamålet 
med professionen. Lankes påstår att det är bibliotekariens uppgift att utveckla samhället 
genom att göra det lättare att åstadkomma kunskap där man verkar. Biblioteket, böcker och 
databaserna är verktyg som behövs för att bygga ett bättre samhälle. Därför måste 
bibliotekarien ha en egen bild av vad hon kan uträtta i sitt yrke. Vad som är syftet med att låna 
ut en bok och göra en informationssökning, men också att bibliotekarien är medveten om vad 
hon vill med verksamheten och varför. Lankes menar att är man bibliotekarie så är det en titel 
man har för att förbättra samhället och bidra till bättre kunskap. Det kan finnas en risk i att 
andra fastställer vad en bibliotekarie ska göra i sitt yrke. Bibliotekarie som yrke har existerat i 
tusentals år. Om yrket ska få fortleva och vara ett framtidsyrke är det viktigt att bibliotekarien 
själv påtalar sin viktiga roll offentligt.   
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1.1 Problemformulering 
Jag tycker det är intressant att studera bibliotekarien och bibliotekarieprofessionens 
utveckling. Hur bibliotekaries yrkesroll ser ut idag och vad den kulturella, tekniska och 
politiska utvecklingen som sker i samhället har för inverkan? Har bibliotekarien svårt att 
försvara sin yrkestitel och profession?  Är det kanske endast tekniken och verktygen som har 
förändrats medan arbetsuppgifterna egentligen är de samma? Intresset riktar sig också mot att 
ta del av bibliotekariernas egna värderingar och uppfattningar i saken. Om de tycker och tror 
att det i den nya yrkesrollen finns möjlighet att kombinera den tekniska utvecklingen med att 
samtidigt vara kulturförmedlare? Eller att de allt fler nya arbetsuppgifterna gör att 
bibliotekarien känner sig splittrad och numera har svårt att se en helhet i sitt arbete? 

Biblioteket ska ses som ett vardagsrum, en plats där människor träffas, pratar, lyssnar på 
musik, tittar på konst och överlag umgås. Biblioteket har blivit en mötesplats för alla olika 
typer av människor. Utlån av böcker minskar för varje år och om inget görs så slutar kanske 
besökarna till slut att helt komma till biblioteket. Ökningen av utlån av antal e-böcker är 
också ett sätt att förstå och upptäcka att låntagarna inte behöver besöka sitt bibliotek rent 
fysiskt för att låna böcker. Denna utveckling på sikt gör ju att bibliotekariens yrkesroll måste 
förändras för att alternativt inte dö ut. Biblioteken måste hitta en ny nisch att marknadsföra sig 
på, de måste visa att de fortfarande är av betydelse, en plats där människor vill vara, låna 
böcker, söka information och umgås. Resultatet av denna utveckling ger upphov till att fler 
bibliotek börjar profilera sig som ett kombinerat bibliotek och kulturhus. Hur kommer 
biblioteket och professionen att påverkas och utvecklas i denna förändring?    

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera vad som händer med bibliotekarien och dennes profession 
när förutsättningarna ändras, då folkbiblioteket utvecklas eller omvandlas till att fungera som 
ett kombinerat bibliotek och kulturhus.  

Jag har valt att koncentrera mig på bibliotekarier som tidigare har arbetat på folkbibliotek men 
numera arbetar i ett kombinerat bibliotek och kulturhus. Anledningen till att jag vill fokusera 
på bibliotekarier som har ett förflutet på ett folkbibliotek är att det upplevs intressant. Det 
känns också aktuellt att göra en jämförelse eftersom det i nuläget ofta är i folkbiblioteken en 
förändring sker. Jag tänker bl.a. på omstruktureringen av detta slag som görs i Skåne under 
projektnamnet folkbibliotek som kulturhus på initiativ av Kultur Skåne. Det känns därför 
naturligt att undersökningen fokuseras på bibliotekarier som har arbetserfarenhet av båda 
typerna av bibliotek, så att det finns möjlighet att göra en rättvis jämförelse och få fram ev. 
skillnader och olikheter.        

1.3 Frågeställningar   
 Hur upplever bibliotekarien att professionen förändras när folkbiblioteket 

omvandlas till ett kombinerat biblioteks & kulturhus?  
 Är det en annan typ av arbetsuppgifter i ett kombinerat biblioteks och kulturhus 

än i ett folkbibliotek? 
 Är det en annan sorts besökare i ett kombinerat bilioteks & kulturhus jämfört 

med ett folkbibliotek? 
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2. Tidigare forskning 
I dag förekommer det mer ofta än tidigare, att folkbibliotek utvecklas till kombinerade 
biblioteks och kulturhus. I följande kapitel görs först en beskrivning av etableringar samt 
utvecklingen i södra Sverige av olika bibliotek och kulturhus samt historik om bibliotekarien 
och professionens utveckling.      

2.1 Bibliotekens utveckling 
I Johanna Rivano Eckerdals rapport Att dela en helhetsbild: rapport från tre projekt i Skåne 

där folkbibliotek som kulturhus utvecklas, beskrivs och analyseras projekt vid Arlövs, 
Skurups och Ängelholms folkbibliotek. Fokus läggs på hur de tre projekten arbetar med att 
åskådliggöra tanken på att omvandla de lokala biblioteken till ett kombinerat bibliotek och 
kulturhus. Men också hur förståelse av bibliotek, bibliotekarie och kulturhus framträder i 
arbetet om projekten. Syftet och initiativet är att visa att regionen vill ha en utveckling av 
folkbiblioteken mot kulturhus. Motiveringar som Kultur Skåne har för att utveckla och 
genomföra projektet är bl.a. att teknikens utveckling leder till att de traditionella tjänsterna 
inom ett bibliotek inte har samma efterfrågan som tidigare. Vissa av dessa tjänster kan till viss 
del besökaren själv utföra och bibliotekariens traditionella yrkeskunskap har inte längre 
samma efterfrågan och status som tidigare. Delvis kan sägas att biblioteket har flyttat in i våra 
vardagsrum. Befolkningen har önskemål om bl.a. mer kultur som utställningar och 
filmvisningar, men också bokcirklar och diskussionskvällar samt längre öppettider på sitt 
bibliotek. 

Rivano Eckerdal tycker att folkbibliotekens sätt att utvecklas i riktning mot kombinerat 
bibliotek och kulturhus är ett förfaringssätt att höja sin ställning i vårt samhälle som är i 
beständig omvandling. Det är en metod att följa med i utvecklingen, att se nya möjligheter.  
Invånarnas beteende och rutiner förändras i takt med att kulturvanor ändras, men också att 
datortekniken utvecklas. Detta påverkar i hög grad även bibliotekariens yrkesroll men också 
bibliotekets centrala roll och syfte att främja bildning, kultur och upplysning. 

Kristina Elding på Kultur Skåne menar att kulturhustanken är en intressant möjlighet för att 
utveckla folkbiblioteken, men att de invändningar som brukar framföras är att våra 
folkbibliotek alltid har varit kulturhus, och att för mycket fokus på detta kan få själva 
stommen i bibliotekets kärnverksamhet att holkas ur. Elding menar vidare, att trots biblioteket 
har en viktig roll som en mötesplats så blir det i en vidareutveckling till kulturhus ett sätt fylla 
verksamheten med nytt innehåll. Det ska utveckla och stärka biblioteket och dess verksamhet 
där, inte konkurrera, det är viktigt att en kontinuerlig utveckling görs (Elding 2013, s.36).   

En trend världen över under senare år är att städer använder sig av olika kulturevenemang för 
att göra platsen mer attraktiv och på så sätt locka fler besökare. Detta är också ett sätt att på 
sikt få fler invånare till kommunen och då även främja tillväxten. Hanna Carlsson presenterar 
i sin avhandling Den nya stadens bibliotek, folkbibliotekets förändring och framtid. Studien 
har sin utgångspunkt i Malmö Stadsbiblioteks implementering av den omtalade 
planläggningen ”The darling library” där författaren undersöker i avhandlingen hur det 
arbetas efter förnyelse och hur detta skildras på folkbiblioteket i det dagliga arbetet. Vilka 
förändringar som ska genomföras och vad det medför för verksamheten och personalen. Hur 
etablerade arbetssätt ersätts av nya och hur denna process genomförs och hur resultatet blir. 
Genom att möta dessa förändringar i verksamheten försöker Malmö Stadsbibliotek genom en 
omvälvning av tankemönster skapa ett folkbibliotek som står rustat för att hantera de 
utmaningar som institutionen beräknas stå inför i framtiden.  
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Carlsson menar att kultur är ett flytande begrepp som kan ha många olika betydelser när 
innehållet får nya avgränsningar och meningar. Bilden som finns av ”bokhuset” kan ses olika 
beroende på hur tolkningen görs av vad som är kultur eller inte. Dessa kan komma till uttryck 
genom att bibehålla vårt civiliserade synsätt av den estetiska eller kultiverade föreställningen. 
När det gäller ett estetiskt kulturbegrepp så menas det vanligtvis musik, litteratur, film och 
bild. Kultur kan vara ett producerat föremål (artefakt) men också en utveckling eller 
produktion av t.ex. en teater. Det traditionella biblioteket ska fortfarande finnas kvar, men 
även där kommer ske olika arrangemang och möten. Det kan marknadsföras som ”The living 
room” och ett ”New Public Service Center”.  Vårt traditionella bibliotek är inte längre så 
spännande att nya besökare vill upptäcka det. Något nytt behövs för att besökaren ska 
spendera sin tid där och därför måste en förändring ske när det gäller dess funktion och 
innehåll. Visserligen kommer fortfarande den tryckta boken ses som en symbol som pekar på 
lärdomens betydelse, och kommer därför att fortsättningsvis ha en upphöjd position även på 
ett kombinerat bibliotek och kulturhus (Carlsson 2013, s. 116-118).  

De danska forskarna Hvenegaaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen menar att ett 
bibliotek i dag kan ha svårt att agera ensamt. Det finns tryck från omvärlden när det gäller den 
tekniska utvecklingen som gör att biblioteken måste vända blicken utåt ifrån sin box, ” ud af 

boxen”( Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen, 2011, s.14). Det får effekten att 
biblioteken skapar eller ingår i andra konstellationer som sammansmälter i nya 
kulturinstallationer och relationer. Samarbete kan knytas med privata verksamheter, men 
också med föreningar och organisationer då det handlar om att knyta och styrka relationer på 
orten eller i samhället. 

I Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, keativitet og innovaton kan vi ta del av hur 
Hvenegaaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen resonerar. De menar att det är 
upplevelse, kreativitet och innovation som är betydelsefullt, något som ger inspiration till 
förändring. Det handlar om vad biblioteken kan bidra med när det gäller att utveckla en stads 
resurser och potentialer (ibid, s. 33). I sin forskning analyserar de ett antal bibliotek från en 
modell som består av förhållningssätt eller begrepp som de kallar place, space och relations. 
Dessa spelar olika roller för biblioteket i arbetet när det gäller design och utveckling som 
också i förlängningen gagnar staden (ibid, s. 16-17).  

Place innehåller funktionerna ikon, placemaker och katalysator. Det handlar om att utveckla 
och förändra biblioteket. Ett sätt kan vara att skapa en unik byggnad som ses som en ikon och 
som har till uppgift att få fler besökare till staden (ibid, s. 60). Vidare kan funktionen 
placemaker innebära att biblioteket medverkar till att skapa och utveckla en ny mötesplats, 
kanske i en stadsdel som är outforskad tidigare. Om biblioteket tillförs fler aktiviteter inom 
upplevelser och kultur bidrar det till som tidigare nämnts att öka attraktionen och därmed få 
fler besökare (ibid, s. 78-79).  

Biblioteket har en lång tradition att vara en kraft och drivfjäder i sociala, ekonomiska och 
politiska situationer i samhället, och kan då ses som en katalysator, d.v.s. en drivkraft, när det 
placeras i en stadsdel som har problem av olika sociala slag. Tanken är att med bibliotekets 
hjälp starta nya möjligheter i form av exempelvis vuxenutbildning och kulturbaserad 
verksamhet i området. Utvecklingen ska få invånarna att känna sig stolta och delaktiga att få 
medverka och påverka, samtidigt som det ger nya positiva kognitioner i ett område som 
tidigare haft problem av olika slag (ibid, s. 79).     
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Begreppet space innehåller funktionerna open-minded-mötesplats, public domain och 
upplevelserum som avser att visa hur biblioteket kan ge rummen olika roller att vistas i. En 
open-minded mötesplats innefattar funktionen av hur biblioteket kan tillhandahålla en 
inbjudande miljö som människor gärna besöker. När våra samhällen blir mer segregerade blir 
biblioteken en plats som upplevs som public domain, d.v.s. en plats där alla besökare oavsett 
bakgrund kan mötas. Som upplevelserum har biblioteket till uppgift att vara drivande när det 
gäller att skapa upplevelser och evenemang (Rivano Eckerdal 2013, s. 7).  

När det gäller begreppet relationer innehåller det roller som partnerskap & kreativa allianser, 

hybrida kulturarenor och kreativa och kulturella tillväxtlager (Hvenegaaard Rasmussen, 
Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s.16).  Med hjälp av denna infallsvinkel finns möjlighet för 
biblioteket att ha andra samarbetspartners för att berika verksamheten. Vad gäller Partnerskap 

& kreativa allianser har biblioteken samarbete med olika organisationer och näringsliv. Som 
hybrid kulturarena finns biblioteket under samma tak som andra institutioner både inom 
kultur- och samhällsliv. Med kreativa och kulturella tillväxtlager kan biblioteket ses som en 
resurs när det gäller att erbjuda lokaler för att stödja och hjälpa, framför allt för de yngre som 
är aktiva inom kultur och konst (ibid, s.207, Rivano Eckerdal 2013, s. 8).   

Enligt Hvenegaaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen har biblioteket alltid haft ett 
uppdrag att förse allmänheten med information av olika slag som är kopplat till samhället. Det 
som är nytt och skiljer sig åt är att använda kulturen som en drivkraft för att göra städer mer 
attraktiva, vilket i Danmark kallas för kulturel byudvikling (ibid, s. 57-58).     

2.2 Bibliotekarien och professionen  
Sara Wingate Gray är forskare, författare samt konstnär och verksam vid Department of 
Information Studies at University College i London. I sin artikel Locating librarianship's 

identity in its historical roots of professional philosophies: towards a radical new identity for 

librarians of today (and tomorrow), belyser hon problemet med nyexaminerade bibliotekarier 
och deras oro för bibliotekariens roll i framtiden. Artikeln fördjupar sig i frågan hur det ev. 
kommer att bli att arbeta som bibliotekarie under 2000 talet. Den beskriver hur professionen 
har ändrats från att ha katalogiserat böcker till att bli specialistbibliotekarie eller 
informationsspecialist. Hur dagens bibliotekarier arbetar med sysslor som inte förr var 
traditionella inom yrket. Artikeln tar också upp problematiken att den traditionella 
bibliotekarien lätt hamnar i en identitetskris när de gamla traditionella arbetsuppgifterna 
ibland får stryka på foten för de nya frågorna inom IT och annan digital verksamhet. Wingate 
Gray tycker bibliotekariens yrkesroll är ifrågasatt då den kan vackla mellan det mer 
traditionella när det handlar om demokrati och medborgarskap till en yrkesroll där det handlar 
om att vara informativ. Det kan skapa förvirring, olika meningar och skiljaktigheter om vad 
som är typiska sysslor inom yrket. 

Trine Schreiber påstår att biblioteksprofessionen är en av de professioner som brukar kallas 
en välfärdsprofession. Andra professioner i samma dimension är lärare, socialrådgivare, 
pedagoger, fysioterapeuter osv. Den offentliga sektorn har sedan 1960 talet genomgått flera 
olika typer av struktureringar. Denna utveckling har över tid ställt offentliga institutioner som 
exempelvis biblioteken inför nya utvecklingar som också ställer nya krav på yrkesrollen 
(Schreiber 2004, s.15). Från att bibliotekarien tidigare nästan har haft monopol på 
informationssökning började professionen få konkurrens under 1990- talet från flera andra 
yrkesgrupper inom området informationssökning. 
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I artiklar av Anders Ørom, men också av flera andra forskare som Andrew Abbott och Lena 
Olsson, kan vi läsa att bibliotekarien inte längre har ensamrätt på denna kunskap. Detta fick 
till följd att bibliotekarien fick svårare att upprätthålla sin kulturförmedlings och 
yrkesidentitet eftersom en rationell förändring kunde ses. Enligt Ørom kunde man skönja en 
tendens där informationsteknologin gick samman med olika förmedlingsuppdrag till en ny del 
av förmedlingsfunktion inom informationsteknologin på biblioteken. Ørom menar att det 
viktigaste för åtagandet eller tjänsten var själva upplevelsen. Det fanns inte längre några 
normer i förmedlingen utan bibliotekarien konkurrerade om brukarnas uppmärksamhet 
(Schreiber 2004, s. 38-39). 

Teorier inom professionen kan knytas till utvecklingen under olika årtionden, då varje teori 
hittar vissa trender i sin samtid som professionen tar till sig från den aktuella perioden. I dag 
befinner sig professionen i olika skeende, ett subsystem, d.v.s. ett system där många delar är 
beroende av varandra för att få en fungerande helhet. Den självkännedom som 
bibliotekarieprofessionen rymmer i dag är ett uttryck för en inre komplexitet i yrket. Med 
hjälp av självreflektion kan den bli en bra utgångspunkt för professionen att kunna dela med 
sig av sitt kunnande och föra en dialog med användarna (Schreiber 2004, s. 44).  

I Olof Sundins artikel Informationskompetence, ikt og bibliotkariens professionelle ekspertise 
kan vi läsa och ta del av det så ofta använda påståendet av den amerikanska 
biblioteksteoretikern Patrick Wilson. Det handlar om tilliten som användaren hyser gentemot 
bibliotekarien på biblioteket när det gäller problemlösning. Att bibliotekarier är experter på 
information har inget värde, ifall inte omvärlden har samma uppfattning (Sundin 2004, s.79). 
”It is not enough, in order to contribute to public knowledge, to think one is: the rest of us 

have got to think so, too “(Wilson 1977, s. 16).  

Viktigt för en profession är att förmedla kunskap på ett sådant sätt att den verkar trovärdig 
och betydelsefull för omgivningen. Professionsteorin bygger på en tradition i vilken den 
försöker skapa tydliga distinktioner mellan yrkesgrupper. Kriterier kan sättas av forskare som 
gör att det blir skillnader mellan en profession och en semiprofession. På senare år har 
förutsättningar ändrats för professionen vad gäller informationssökning, vilket även haft 
inverkan att professionens situation förändrats. Biblioteket och bibliotekarien har länge haft 
ensamrätt på informationssökning. Ingen annan samhällsinstitution har haft förutsättningar att 
kunna konkurrera med biblioteket p.g.a. av dennes litteratursamlingar, indexkataloger och 
andra dokumentationer. Dessa dokumentationer, ofta i form av böcker och artiklar var bundet 
till det fysiska biblioteket. 

Bibliotekariens expertis som bl.a. bestod av katalogiseringskunskap sågs också som en 
värdefull merit i sammanhanget, vilket ändrade sig när databaserna gjorde intåg på 
biblioteken. Nu blev den elektroniska informationssökningen mer vanlig, dock hade 
biblioteken mer eller mindre fortsatt monopol på denna tjänst. De senaste årtionden har 
emellertid nya förutsättningar skapats när det gäller tillgänglighet av informationssökningar. 
Borta är de komplicerade kommandon för att göra sökningar, likaså kostnaderna. Numera kan 
de medicinska databaserna som exempelvis Pubmed vara tillgängliga gratis på internet för 
informationssökning (Sundin 2004, s. 80-82). 

I Åse Hedemarks studie Det föreställda folkbiblioteket kan vi läsa att folkbibliotek i dag satsar 
på att utöka sin verksamhet med ambition att förnya och förändra den. Tyngdpunkten läggs på 
att marknadsföra biblioteket som en mötesplats i samhället. Hedemark menar att syftet är att 
frigöra aktiviteterna från biblioteksrummet rent fysiskt. Att den traditionella synen på 
bibliotekarien och biblioteket finns kvar kan till viss del förklaras av att den förs vidare och 
utformas av aktörer som möjligtvis har en traditionell syn som kan verka hämmande på 
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institutionen och personalen där. Då denna bild används i samhället på verksamheten kan den 
ge en negativ syn som påverkar användaren. Typiska karaktärsdrag som sätts i förbindelse 
med bibliotekarien och professionen kan vara att de upplevs som blyga och passiva men 
också hjälpsamma. Det kan finnas ett samband mellan allmänhetens och medias syn på 
bibliotekarien som kan vara till professionens nackdel, bl.a. för att det påverkar personer som 
inte alls har någon erfarenhet av bibliotek och dess verksamhet. I förlängningen kan det 
hämma bibliotekets möjlighet att bemöta användarens behov eftersom det är svårt att ge 
information och hjälp till människor som inte förstår och uppskattar sakkunskap. Dessa 
föreställningar kan påverka användaren negativt när det gäller att använda och nyttja 
institutionen. En annan faktor som kan ha negativ påverkan är att biblioteket oftast förknippas 
med den tryckta boken. Om intresset för e-böcker och ljudböcker växer mycket kan det i 
förlängningen få effekten att låntagaren vänder sig till någon annan för att få tag i digitala 
medier, kanske i första hand för att de inte tror att biblioteket tillhandhåller dessa. Användaren 
av biblioteket har möjlighet att påverka, förändra och utveckla verksamheten, förmodligen i 
större utsträckningen än de själva tror. Med detta i tanken är det viktigt att uppmärksamma 
vilken uppfattning och upplevelse användaren har av sitt möte med bibliotekarien och 
biblioteket. Här kan även media ha en influerande roll vad det gäller värderingar och 
opinioner som låntagaren och användaren kan ha påverkats av. Långsiktig påverkan av media 
kan ha betydelse på människors tankar och omdömen (Hedemark 2009, s. 161-162).  

Bland bibliotekarier uppfattas deras yrke som en profession. I Bertil Janssons 
doktorsavhandling Bibliotekarien - om yrkets tidiga innehåll och utveckling kan vi läsa att det 
för bibliotekarien är viktigt att veta vilka moment och beskaffenheter som förenar, men också 
vad som tydliggör det unika för yrket eller professionen. Det som är speciellt för en 
profession är att medlemmarna som tillhör den behärskar en teori som är grunden för yrket. 
Enligt Jansson används begreppet profession i dagligt tal på yrken som utförs på ett 
kompetent och bra sätt.  

Bibliotekariens arbete kan utföras inom två områden, ett praktiskt och ett intellektuellt. Det 
praktiska innebär samlande av information i tryckt, skrivet eller elektronisk form och det 
intellektuella innebär indexering, katalogisering och referensarbete. För bibliotekarien är det 
viktigt att möta och ta till sig den nya tekniken för att göra ett bättre arbete. För att möta de 
tekniska utmaningarna inom verksamheten som informationstekniken innebär, måste 
bibliotekarien konstant förbättra och utveckla sina tekniska kunskaper och färdigheter inom 
informationshantering. Jansson menar vidare att det inte behöver betyda att bibliotekariens 
kunskap har blivit större, utan mer att de verktyg som används för att yrket ska kunna utföras 
har utvecklats och blivit bättre. Fast sfären runt informationshanteringen har ändrats så är 
bibliotekariens kompetenser och metoder fortfarande samma. Om katalogiseringen ses som en 
av de viktigaste och grundläggande arbetsuppgifterna för bibliotekarien så finns en utveckling 
som lutar åt att dessa kunskaper inte längre är behövliga inom yrket. En del bibliotek har helt 
slutat att själva katalogisera sina samlingar, det görs istället utanför biblioteket (Jansson 2010, 
s. 47-49).  

Den utveckling som har skett och som sker när det gäller kultur och information inom 
folkbiblioteket kan kännas både stimulerande eller provocerande beroende på vem som 
tillfrågas. Att bibliotekets kärnverksamhet och arbetsuppgifter ändras skapar många nya 
frågor inom verksamheten, inte minst för bibliotekarierna.  Det innebär också tillfällen och 
möjligheter att skapa nya mötesplatser när det bl.a. gäller kultur och information där 
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besökaren också kan vara delaktig med kreativitet och produktivitet. När tillgången på kultur 
och media ökar så ändras också invånarnas vanor. Detta sätter förstås press på biblioteken att 
leva upp till användarnas behov och förväntningar, samtidigt är det en utmaning och en 
möjlighet att nu kunna förvandla bibliotekets mål och innehåll. Det krävs att biblioteken är 
uppmärksamma på sina användare när de ska möta, utveckla och skapa dessa nya platser. Det 
handlar bl.a. om att försöka förbättra och stärka bibliotekens kärnverksamheter istället för att 
vara en motståndare till detta. Kanske är det lätt att glömma bort att även bibliotekets 
traditionella verksamheter måste få utvecklas i sammanhanget. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras sociologen Andrew Abbott och hans tolkning av 
informationsprofessionen. Anledningen till att jag valt denna teori är att jag tycker det är 
intressant att studera bibliotekariens och professionens kulturella samt tekniska utveckling i 
dagens samhälle.  Enligt Abbot har kunskap ett högt symboliskt värde. Så länge samhället och 
andra yrkesgrupper uppfattar att en profession har en egen unik ställning så är den stark. Det 
är när professionens utsätts för förändringar som den kan försvagas, om det händer är det lätt 
att yrkesgruppen kan möta konkurrens från andra liknande verksamheter. Mycket har 
förändrats inom biblioitekarieyrket och Abbott menar att det är den nya 
informationsteknologin och datoriseringen som har del i den utvecklingen. Abbott påstår att 
när en profession vill ha monopol eller ensamrätt inom sitt eget yrkesområde så försöker den 
avgränsa sig från andra liknade yrkesgrupper. Det som annars brukar vara mest 
förekommande är att en yrkesgrupp vill verka tillsammans med andra yrkesgrupper på olika 
arbetsplatser eller organisationer. Det känns därför även intressant att undersöka hur 
bibliotekarierna ser på sin profession, om de fortfarande uppfattar att det är viktigt med ett 
monopol när det gäller yrket, eller om de är beredda att även acceptera andra yrkesgrupper 
inom biblioteksvärlden.   

3.1 Andrew Abbott och informationsprofessionen 
Abbott brukar i sin terminologi kalla utvecklingen till vårt informationssamhälle för en 
avvikelse, eller disturbance på engelska.  

A characteristic story in the system of professions begins with a disturbance – a 
new technology requiring professional judgement or a new technique for old 
professional work. These disturbances undermine the balance between work and 
professions and lead to a variety of readjustments. Eventually the various parts 
of the system absorb the disturbance and balance returns (Abbott 1988, s. 215). 
 

Det medför att professionen strävar efter att styrka expertisen både inom och utom sin egen 
profession. Det leder bl.a till att professionen till viss del frångått biblioteksvetenskapen med 
att vara mer centrerad till informationsvetenskap. I dag fokuseras mycket av bibliotekariens 
tid på informationsteknologin och Abbott menar att yrkesrollen kan ses vara något av en 
informationsspecialist (Abbott 1988, s. 102-105).      

Andrew Abbott har i artikeln Professionalism and the future of librarianship genomfört en 
studie i vad som kännetecknar bibliotekarien och dess profession. Enligt Abbott är skillnaden 
mellan en profession och ett yrke den att professionen har en teoretisk grund som den vilar på. 
Det krävs mer än praktisk erfarenhet inom yrket för att den ska få kallas profession. Detta 
innebär bl.a. att kunskapen inte kan nås genom endast praktisk erfarenhet, utan måste även fås 
genom fackstudier. Det är naturligt att en profession vill ha monopol inom sitt eget 
arbetsområde, detta för att bl.a. skydda den och dess verksamhetsområde från att bli 
utkonkurrerande av andra yrkesgrupper. Men även för att professionen inte ska bli utsuddad 
och mer svag om en jämförande studie görs av en annan närliggande yrkesgrupp. Är 
professionen tydlig och stark så ska den stå emot rivalitet och växa. När en jämförande studie 
görs av andra professioner så ses en profession som fullkomlig när den har ensamrätt på 
kunskapen inom sitt område (Abbott 1988, s. 223-224).  

En term som brukar användas i sammanhang när yrkesgrupper jämförs, utvecklas eller ändras 
är jurisdiktion. En jurisdiktion kan liknas vid ett speciellt verksamhetsområde. I Andrew 
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Abbotts studie The systems of professions beskrivs vad som händer när en professions 
situation ändras eller utvecklas. Men även vilka förändringar som förekommer hos 
närliggande yrkesgrupper till dessa. För att förklara hur professionerna förändras använder sig 
Abbott av en modell som visar en professions ställning i relation till andra. Den kan som 
tidigare nämnts liknas vid att ha ensamrätt, d.v.s. monopol på kunskap inom sin egen 
profession, då även de olika närliggande professionerna vill visa sin styrka och position. Detta 
medför i praktiken att yrkesgrupper som datatekniker och biblioteksassistenter kan vara en 
rivaliserande grupp.  En bibliotekaries profession ses mindre specialiserad än exempelvis en 
läkares. Professionen kan sägas vara mer avancerad och hållfast ju fler specialiserade 
lösningar den har (Abbott 1988, s. 46). Även kunskap i en profession kan vara avgörande då 
det spelar stor roll hur vårt samhälle, andra professioner samt arbetsmarknaden i stort ser på 
bibliotekarien och dess yrkesroll. Ser inte dessa professionen som unik, och att det finns en 
speciellkunskap, så har professionen svårt att få respekt och acceptans. Enligt Abbott kan 
informationsprofessionen presenteras i tre olika delar när ett professionellt arbete ska utföras. 

 Diagnostisering. Identifiering och gruppering av besökarens problem, förklaring 
och en ev lösning på problemet. 

 Inferens. Betyder att ett problem inte kan delas in i en speciell klass. Istället förs 
en diskussion kring problemet utifrån dess bestämda kunnande inom professionen. 

 Behandling. Problemet hanteras med ändamålet att det ska lösas.  

Abbott menar att dessa tre punkter är stommen i ett professionellt arbete när det gäller att 
definiera ett problem, diskutera kring det, och till sist hitta en lösning. Han menar vidare att 
det är två beståndsdelar som är viktiga för att skaffa en professionell sakkunskap när det 
handlar om problemlösning, dessa är verkliga och påtagliga kvalikationer samt rivalitet med 
andra grupper (Abbott 1988, s. 33-34).  

Inom bibliotekarieyrket handlar det om att i professionen förse användaren med information 
och kunskapshantering. Abbott anser att dessa två områden inom verksamheten är svaga. 
Anledningen till detta är att yrket har stark koppling till biblioteksinstitutionen. Han menar 
vidare att resultatet av det har inneburit att yrket som bibliotekarie har, liksom sin institution, 
blivit mer anonym istället för att ses som en professionell och anpassningsbar yrkesutövare. 
För att försöka bredda verksamhetsområdet har bibliotekarierna börjat arbeta med biblioteks- 
och informationsvetenskap (Kåring Wagman 2008, s. 23). Mycket har redan hänt de sista 
årtionden som har förändrat yrket och professionens ställning. Det är framförallt förändringar 
utifrån i vårt samhälle som har bidragit till denna utveckling.  Mycket beror på den tekniska 
utvecklingen, vilket gör att biblioteket inte behöver uppsökas på samma sätt som tidigare för 
att göra t.ex. informationssökningar. Men också andra aspekter som politik, forskning och 
organisationsförändringar har del i detta. Även de mer traditionella arbetsuppgifterna som 
katalogisering och informationshantering hör till ovanligheterna på ett folkbibliotek idag.  De 
sociala och kulturella förändringarna har stor betydelse för professionens utveckling. Den 
utvecklingen blir märkbar när det traditionella folkbiblioteket omvandlas till ett kombinerat 
bibliotek och kulturhus. 

För att förstå en professionsidentitet är det bra att studera förhållandet mellan professionen 
och dess identitet, d.v.s. mellan ämnet och individen. Frågan kan ställas om professionen är 
knyten till individens sociala egenskaper. Enligt Krejsler är det inte nog för en profession att 
enbart hänvisa till kunskap. Den som har en profession måste också visa och kunna använda 
sin kunskap i en dialog med användaren. Han menar vidare att den som har en profession 
utvecklar en egen professionell stil med tanke på att blanda professionens krav med sin egen 
personlighet. En sådan uppfattning kan sägas falla utanför paradigmens ramar. Fokus är då på 
individen och dennes kompetens (Moring & Hedman 2006, s. 106-107).   
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4. Metod  
I detta kapitel presenteras den metod som använts när intervjuerna med informanterna 
genomfördes och hur sedan intervjumaterialet analyserades. Här görs även en presentation av 
informaterna. 

4.1 Semistrukturerad intervju 
Den kvalitativa intervjun ses som en metod där man försöker förstå hur människor tänker och 
upplever vissa saker. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer som bl.a. kännetecknas av 
lättfattliga och raka frågor och med stöd av dessa hoppas jag få fram komplexa och givande 
svar. Jag är intresserad av hur bibliotekarierna upplever skillnaden med att arbeta på ett 
kombinerat bibliotek och kulturhus jämfört med ett folkbibliotek. Därför är det viktigt att få 
möjlighet att intervjua personal som har arbetat på båda typerna av bibliotek. 

En semistrukturerad intervju är en metod som är flexibel. Under intervjun använde jag en 
intervjuguide som frågorna plockades ifrån. Det var inte alltid att ordningen blev densamma 
som i guiden under intervjuns gång. Alla frågorna behövde inte ställas vid varje intervju, det 
berodde på hur den fortlöpte. Det kändes viktigt att fokus lades på hur den intervjuade 
upplevde och förstod frågorna, d.v.s. det som den intervjuade tycker är viktigt när det gäller 
olika handlande, situationer och mönster. Det kan vara klokt att lämna utrymme för 
kommentarer eller ämnen under intervjun, detta eftersom de kvalitativa intervjuerna även kan 
ha en karaktär av en berättelse eller historia. 

4.2 Tillvägagångssätt 
Jag valde att kontakta de utvalda kombinerade biblioteken och kulturhusen via e-post. I mejlet 
berättade jag om mig, mitt uppsatsämne och vilka kriterier jag hade på de bibliotekarier som 
jag ville intervjua. Jag nämnde då speciellt att det var viktigt att personerna hade arbetat både 
på ett folkbibliotek, men också på ett kombinerat bibliotek och kulturhus.  

Empirin som jag har analyserat består av muntliga intervjuer som har spelats in. Jag har 
genomfört fem stycken intervjuer med bibliotekarier på tre olika kombinerade bibliotek och 
kulturhus. Om informanterna är många kan underlaget blir stort och svårt att överblicka. 
(Trost 2005, s. 123).  Antalet fem till sju informanter ansågs som mer lagom. När intervjuerna 
var genomförda hade jag i stort sett fått samma typ av svar från bibliotekarieinformanterna. 
Det tog jag som ett antagande att en mättnad uppnåtts, d.v.s. att antalet intervjuer var 
tillräckligt och att det förmodligen inte skulle bidra med mer information till materialet.  

Viktigt är att intervjufrågorna ska ge ett så objektivt empiriskt material som möjligt för analys 
och följaktligen besvara mina huvudsakliga forskningsfrågor i föreliggande studie. Jag 
formulerar intervjufrågorna utifrån huvudtema med underliggande mer specifika frågor. 
Intervjufrågorna under exempelvis rubriken yrkesrollen har till uppgift att ge information om 
skillnader i arbetsuppgifter mellan när informanterna arbetade på ett folkbibliotek och deras 
nuvarande arbetsplats, ett kombinerat bibliotek och kulturhus. Genom att exempelvis använda 
sig av frågan konkreta arbetsuppgifter?  – Hur dessa har förändrats, är det möjligt att få en 
tydlig bild av hur arbetet har förändrats. Informanten har då möjlighet att redogöra för hur 
dessa förändringar ser ut i praktiken. 

Syftet med denna studie är bl.a att söka efter hur bibliotekarien upplever att professionen 
förändras. Upplevelserna kan ha många karaktärer och därför är det också viktigt att mina 
intervjufrågor täcker ett så brett spektra av dessa upplevelser som möjligt. En förändring i en 
profession behöver nödvändigtvis inte enbart innebära att arbetsuppgifterna i sig har har 
förändrats märkbart som föregående exempel på intervjufråga eftersöker. Mer subtila känslor 
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av förändringar kan upplevas eller att det finns en känsla av att förändringar ligger i 
framtiden. Förändringar som kanske kräver vidarutbildning eller kompetenshöjning. Ett 
exempel på en fråga som tar bäring på detta är: Finns det någon kompetens du skulle vilja 

utveckla? Vilken då och varför?    

Intervjuerna genomfördes i fyra av fallen i ett enskilt rum på de tre respektive kombinerade 
bibliotek och kulturhus med en informant i taget. Den femte av intervjuerna genomfördes i 
personalrummet efter att frukosten där var avklarad. Tiden som det tog att göra intervjuerna 
varierade mellan trettio till fyrtiofem minuter. Eftersom jag fick svar på de frågorna jag hade 
och mer därtill upplevdes det som om det var tillräckligt med tid när det gällde alla fem 
intervjuerna. En av informanterna hade mer att berätta om när det gällde en specifik fråga och 
den intervjun tog femton minuter längre i tid.  

När jag utförde intervjuerna hade jag stöd av mina i förväg nedtecknade frågor. Det är viktigt 
att den som intervjuar är neutral och inte försöker dela med sig av egna åsikter, men också 
grundläggande att den som intervjuar lyssnar, ställer frågor och letar efter den intervjuades 
tankar och uppfattningar. Enligt Trost är den kvalitativa intervjun en metod som med fördel 
kan användas för att definiera hur den intervjuade tänker, vilken erfarenhet som finns och hur 
dennes uppfattning är i frågan (Trost 2010, s. 23). Jag valde att formulera öppna frågor efter 
huvudteman med följdfrågor. Flera gånger under intervjuerna utvecklades huvudfrågorna mer 
fritt och jag fick svar på flera av följdfrågorna utan att behöva ställa dom. Efterhand som jag 
fick svar på mina frågor strök jag dem på min lista. Vid något tillfälle så fick jag gå tillbaka i 
min frågelista för att hitta tillbaka till frågeställningen eftersom intervjun gick in i en djupare 
diskussion. Jag försökte i den mån det gick att inte styra samtalet. Det var intressant att ta del 
av samtalets utveckling och vad informanten tyckte var mer eller mindre viktigt. Jag upplevde 
att informanterna kände sig bekväma med mina frågor, frågeställningarna kunde härledas till 
deras dagliga arbete så intervjun och samtalet flöt lätt. 

För mig var det självklart att spela in vad som sades, mycket för att kunna ägna min 
uppmärksamhet åt intervjun och inte behöva anteckna. Men också för att ha tillfälle att spela 
upp intervjun i efterhand. Det kändes tryggt att ha möjlighet att kunna gå tillbaka i materialet. 
Det upplevdes också bra att senare ha möjlighet att lyssna till tonfall och speciella uttryck om 
det behövdes. Jag valde att spela in via min telefon med hjälp av en app som laddades ned. 
Inspelningen fungerade över all förväntan och ljudkvalitén blev bra.  Jag uppfattade det inte 
som om biblioteksinformanterna tyckte det kändes obehagligt att bli inspelade. Enligt Trost 
kan den intervjuade uppleva det som negativt och det finns möjlighet att resultatet påverkas 
till det sämre. Även om anteckningar görs under intervjuns gång kan det till viss mån påverka 
intervjun negativt. Detta speciellt om anteckningar inte görs genomgående utan bara ibland, 
detta kan då uppfattas som om den intervjuade sagt något avvikande (Trots 2010, s.76). När 
intervjuerna var genomförda transkriberade jag dem senare samma dag, trots att de var 
inspelade ville jag göra det snarast eftersom det kändes lättare och bättre när de fanns färskt i 
minnet. Det transkriberade materialet kodades som teman av frågorna i intervjuguiden.  

Någon vecka efter att intervjuerna var genomförda och allt material var transkriberat så slog 
tanken mig att jag glömt en viktig fråga. Just hur informanterna trodde att professionen i 
framtiden skulle se ut. Visserligen är det omöjligt att sia om hur tillvaron ser ut på ett 
kombinerat bibliotek och kulturhus om tio år, men jag tyckte ändå att jag ville ställa frågan. 
För att få svar på frågan tog jag kontakt med informanterna via e-post och fick även på så sätt 
via den vägen svar av alla.   
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4.3  Etik  
Jag berättade i mitt mejl till informanterna vilket ämne min uppsats skulle handla om och 
varför jag just tyckte att det ämnet var intressant. När vi sedan ca en månad senare träffades 
för att göra intervjuerna frågade jag informanterna om de godkände att jag spelade in 
intervjuerna via min telefon. Jag berättade lite mer utförligt än tidigare i mitt mejl vad jag 
skulle skriva om i min uppsats. Innan intervjun började upplyste jag bibliotekarierna om att 
materialet skulle behandlas konfidentiellt.  

Jag valde att låta informanterna vara anonyma och de förekommer i texten med fingerade 
namn. Jag har också undvikit att beskriva hur gamla informanterna är, endast hur många år de 
har arbetat på bibliotek. Jag har inte heller berättat vad orterna heter där de aktuella 
kombinerade biblioteken och kulturhusen finns, detta för att informanterna inte ska kunna 
identifieras. Enligt Trost är anonymitet när namnet eller andra igenkänningstecken på den 
intervjuade är hemligt. Med konfidentiellt menas att det som sägs under intervjun inte 
kommer att föras vidare, detta för att ingen ska få veta vem som sagt vad (Trots 2010, s. 61).     

4.4 Urval 
Jag har valt att göra intervjuerna från bibliotekariens perspektiv hur det är att arbeta i ett 
kombinerat bibliotek och kulturhus. Valet har medvetet fallit på att göra intervjuer på 
kombinerade bibliotek och kulturhus av olika typer, på skilda platser, men också av 
varierande storlek. Det finns anledning att tro att ett kombinerat bibliotek och kulturhus i en 
mindre stad har en annan betydelse för invånarna, eftersom det övriga utbudet där är mer 
reducerat. Men den största anledningen till att valet föll på just dessa platser är att de fanns 
geografiskt nära, detta eftersom det var viktigt för mig att göra intervjuerna med 
informanterna direkt.  

4.5 Presentation av informanterna 
Lotta har arbetat som bibliotekarie i sjutton år. Hon har arbetat på ett flertal bibliotek i Skåne 
innan hon började arbeta på kombinerat bibliotek och kulturhus 2009. Målgruppen hon 
arbetar mot är vuxna. Hon arbetar mycket med olika projekt och programverksamheter samt 
med att planera möten. Lotta har även yttrepass i informationsdisken.     

Maria har arbetat som bibliotekarie i hela sitt yrkesverksamma liv, trettiosex år. De tre första 
åren arbetade hon på ett mindre bibliotek i en liten skånsk ort som både barn och 
socialbibliotekarie. Resten av tiden har hon arbetat i en annan skånsk stad, först på ett 
folkbibliotek och senare i ett kombinerat bibliotek och kulturhus. Hon har alltid arbetet mot 
målgruppen barn & unga. Maria har ofta yttrepass i lånedisken och då mest i den speciella 
lånedisken för barn.  Hon har även ansvar för anslagstavlan, hon ser det som en viktig 
arbetsuppgift att den är uppdaterad eftersom alla besökare inte har tillgång till en dator 
hemma. 

Elisabet har arbetat som bibliotekarie i elva år. De första sju åren delade hon sin tjänst mellan 
ett lokalbibliotek och en skola som låg nära varandra. De sista fyra åren har hon arbetat på 
stadsbiblioteket som numera är ombyggt till ett nytt kombinerat bibliotek och kulturhus. 
Under tiden som det nya kombinerat bibliotek och kulturhus huset byggdes var personalen 
omlokaliserade till en skola i närheten, det nya kombinerat bibliotek och kulturhus huset var 
klart för ca tre år sedan. Målgruppen hon arbetar mot är olika kategorier av vuxna. 

Johanna har arbetat som bibliotekarie i tio år. De första sex åren delade hon sin tjänst med att 
arbeta både som skolbibliotekarie på en skola och på stadsbiblioteket, dit hon hela tiden varit 
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knuten. Sedan det kombinerade bibliotek och kulturhus huset blev klart för tre år sedan 
arbetar hon där som samordnare för barn och ungdomsenheten där hon ansvarar för 
verksamheten på de olika biblioteken i kommunen.   

Victoria har arbetat som bibliotekarie i tio år. Hon började arbeta på stadsbiblioteket och 
arbetar sedan tre år tillbaka på ett kombinerat bibliotek och kulturhus hus i samma stad. Hon 
arbetar mot alla målgrupper och med alla arbetsuppgifter som det innefattar i ett kombinerat 
bibliotek och kulturhus. 

  



15 
 

5. Resultatredovisning 
I följande kapitel presenteras de sammanfattade intervjuerna med informanterna. Jag har valt 
att redovisa intervjuerna varvat med intervjucitat i texten. Resultatet av forskningsfrågorna 
redovisas senare i diskussionen och slutsatsen.  

5.1  Vad är ett folkbibliotek? 
Bibliotekarierna hade en relativt gemensam uppfattning om vad ett traditionellt folkbibliotek 
är. Det är en mötesplats, ett vardagsrum där man sysslar med det som styrs av 
biblioteksplanen1. Det är en plats där man lånar böcker, läser dagstidningar och spelar spel. 
Man förmedlar de resurser som biblioteket tillhandahåller.  Kärnpunkten är att man jobbar 
med litteratur, men det behöver inte vara den fysiska boken. Det kan vara e-böcker, läsplattor 
och annan digital utrustning. Den typ av bibliotek som fanns under 1970- talet finns inte 
längre kvar, det handlar i dag mer om en plats där människor möts i en kravlös miljö där 
läsning och berättande har en central roll. Tidigare hade inte biblioteket samma roll som 
mötesplats, utan ett större fokus på media. 

Biblioteket är läsningen, berättandets och möjligheternas hus(Intervju med 

Lotta).  

5.2 Vad är ett kombinerat bibliotek och kulturhus 
Bibliotekarierna hade en ungefärlig likartad uppfattning om att ett kombinerat bibliotek och 
kulturhus är en mötesplats där det erbjuds något annat än bara böcker.  Ett kombinerat 
bibliotek och kulturhus är en lokal som används till flera saker. Det ska finnas flera olika 
kulturyttringar under samma tak, exempel på detta förutom bibliotek kan vara konsthall, bio 
och teater.  De tycker dock fortfarande att fokus ska vara på olika typer av media.   

En av informanterna menar att man använder huset på olika sätt beroende på var man är i 
livet. I huset där hon arbetar finns det även en konsthall, vilken hon tror attraherar andra 
människor som normalt annars inte skulle besöka huset. Hon säger också att medelåldern på 
besökarna har sjunkit, och att man ofta har samarbete med konstnärer, människor i 
föreningslivet samt andra typer av kulturaktörer. Hon anser dock att biblioteket är 
kärnpunkten av verksamheten i huset. Hade det varit ett kulturhus utan bibliotek hade det 
kanske lyfts in annan verksamhet istället, som ett museum eller kanske en bio.  

Jag tycker det är naturligt att ha ett bibliotek i ett kulturhus, - det borde vara 

det. Då kan man ha öppet. Ett kulturhus som inte har bibliotek- ska det bara ha 

öppet när man har verksamhet?  Ett bibliotek kan ju ha öppet utan att det 

händer något (Intervju med Lotta).  

På ett av de kombinerade bibliotek och kulturhusen berättar bibliotekarien att de hade vissa 
problem med att profilera sig, att visa vilka de är och vad de vill förmedla till allmänheten. De 
gör samma saker som i ett bibliotek men eftersom det även är ett kulturhus indikerar det på 
något annat än det traditionella. Hon menar att alla aktivitetshus är mötesplatser. När trenden 

                                               
1  Lagen fastställer att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning 
(SFS 2013: 801) 



16 
 

kom med att det skulle bildas mötesplatser, då handlar det om ett sätt att legitimera 
verksamheter. Och då även att försöka få in pengar till detta. 

 Är ni ett allaktivitetshus? Just här hos oss har vi haft ett jätteproblem..                      

– Vad är vi? – Vad vill vi förmedla?! Vi är ju ett vardagsrum!! ( Intervju med 

Victoria).   

5.3 Vad har ett kombinerat bibliotek och kulturhus för betydelse för kommunen? 
Alla informanterna var överens att de olika kombinerade bibliotek och kulturhus har stor 
betydelse i kommunerna där de bor. Det är viktigt för kommunen att satsa på kulturen. En av 
informanterna berättade att det förekom mycket protester i hennes kommun innan det 
kombinerade bibliotek och kulturhuset skulle byggas. Flera av invånarna i byarna utanför 
tätorten var emot en nybyggnation och samlade in protestlistor för att det skulle stoppas. De 
menade att det skulle bli ett ”skrythus” och de undrade varför så mycket pengar skulle satsas 
på detta. Men när den långa processen var över och huset var på plats fanns det bara positiva 
reaktioner. Det kombinerade bibliotek och kulturhuset höjde självkänslan i staden och 
informanten tycker att den stämpeln av tristess som staden har haft tidigare till stor del har 
försvunnit. Hon tycker vidare att det är fantastiskt att ett så fint hus har byggts i staden och att 
det avviker mer när det är beläget i en mindre stad än i exempelvis Lund eller Helsingborg 
eftersom utbudet av kultur och kulturella händelser är mindre. 

Några av informanterna beskrev betydelsen av kombinerat bibliotek och kulturhus i sin stad 
såhär: 

 Kommunen har gjort en vision att staden ska bli västkustens kreativa centrum. 

De har gjort en lång lista över vad som ska genomföras för att vi ska nå dit. Det 

är viktigt både för invånarna och politikerna. Viktigt att satsa på kulturen 

(Intervju med Elisabet).   

Vår stad hamnade på kartan inom vår sfär när huset byggdes, både inom konst 

och bibliotekssfären. Vi har mycket studiebesök från andra kommuner som vill 

titta på hur vi har gjort. Vår hemkommun har ju ett väldigt ambitiöst mål 

(Intervju med Johanna).    

I området där det kombinerade bibliotekets & kulturhuset är placerat finns det 

många nysvenskar och det talas mer än 100 språk i stadsdelen…. Vi jobbar med 

delaktighet, vi tänker på dom som inte talar svenska så bra, barn och unga. Man 

ska få ett grepp om biblioteket här, målet är sedan att man ska fortsätta vidare 

till större bibliotek. Det är viktigt att ta ner trösklar och barriärer till 

biblioteken och kommunala funktionär (Intervju med Victoria).  

Informanterna var överens om att betydelsen av kultur var större i en mindre ort och att ofta 
dessa hus har en viktig del i detta. De menar vidare att det kan vara svårt att driva t.ex. en 
enskild teater eller en konsthall ideellt.  Detta gör att det är viktigt att sammanföra de olika 
aktörerna tillsammans. På så sätt kan man få draghjälp av varandra. Det lockar fler besökare 
om samarbete mellan dessa finns och om de bara behöver besöka en plats.       
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5.4 Professionen i dag – skillnad mot tidigare? 
Informanterna tycker överlag att de arbetar närmare besökaren idag. Visserligen arbetar de 
fortfarande med media och mer traditionella uppgifter som bokuppsättning, bokinköp och 
bokprat. Men de tycker generellt att de samarbetar oftare med andra aktörer och att de är väl 
förenade med dessa. De upplever också att de arbetar oftare med programverksamhet och 
folkbildning, exempelvis datorkunskap och släktforskning, än tidigare, men även att de rör sig 
mer ute bland besökarna i biblioteket. På ett kombinerat bibliotek och kulturhus upplevde 
personalen att de blivit mer synliga inom politiken och att de där såg dem som en 
”spelkamrat”. De tyckte vidare att de hade större möjlighet att vara delaktiga men även ha 
större insyn vad som hände i kommunen. Det upplevdes att de arbetade mer nära ”maktens 
centrum”.  

 Arbetssättet på biblioteken har ändrats, t.ex. med floorwalking - att man ska 

vara ute hos besökaren på biblioteket (Intervju med Victoria).      

På ett av biblioteken hjälptes alla åt med bemanningen i informations och utlåningsdisken. 

Här bemannar alla biblioteket oberoende vad man har för yrke, chefen 

bemannar också. Alla bemannar just nu utom vaktmästaren, fast eller…,men det 

beror bara på att han går med krycka nu för tillfället (Intervju med Victoria).   

Informanterna tycker att de styr mycket av sin egen arbetstid, att de har mer frihet under 
ansvar. Men också att de arbetar med större grupper, både när det gäller barn och vuxna. Ofta 
beror detta på att ett kombinerat bibliotek och kulturhus har möjlighet att ta emot fler 
besökare åt gången eftersom lokalerna har större kapacitet. 

Jag får använda mig själv på ett annat sätt nu än tidigare. Det jag läser 

påverkar mig, det jag vill förmedla av mina egna läsupplevelser för att få andra 

att läsa. Jag ser en skillnad, att jag som person blir viktigare. Tidigare jobbade 

vi mer var och en för sig, en satt med katalogen, en satt i informationen… Nu 

blir det mer samarbete, mer kreativitet. – Jag har världens bästa jobb, ingen 

dag är den andra lik (Intervju med Elisabet).  

En av informanterna säger att hon ibland kan sakna de lite svårare referensfrågorna som hon 
fick av besökarna när hon tidigare arbetade på stadens stadsbibliotek. Hon berättar vidare att 
hon även saknar klassifikationssystemen och klassificeringen som hon inte heller arbetar med 
längre eftersom det inte finns någon tid till det. På det kombinerade bibliotek och kulturhus 
där hon arbetar har de beslutat att inte ta del av övergången av klassificeringssystemet 
Dewey2 som stadens stadsbibliotek ska göra, det tycker hon är lite synd.   

5.5  Hur ser den typiska besökaren i kombinerat bibliotek och kulturhus ut?  Vad 
gör de under sitt besök?  
När informanterna talade om besökaren på ett kombinerat bibliotek och kulturhus skilde de 
sig en aning åt. Någon tyckte att det var samma typ av besökare som besökte det nya huset nu 
som tidigare. Däremot hade antalet besökare ökat markant. Det kan finnas flera olika 
anledningar till detta, bl.a. har det nya huset ett mycket bättre läge vid järnvägsstationen. En 

                                               
2 Dewey decimalklassifikation (DDK), är ett klassifikationssystem för bibliotek 
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av informanterna berättade att det ofta inte är de besökarna som är frekventa låntagare som 
kommer på de arrangerade programmen under kvällstid, eller vice versa.  Att det rör sig om 
två helt olika målgrupper. Flera av bibliotekarierna upplevde att det inte var samma typ av 
besökare som besökte de arrangemang som hade fri entré mot de som var entrébelagda. 

Många av de gamla besökarna är kvar, men nya har tillkommit. Caféet har 

lockat många nya, många fler barnfamiljer nu som kommer hit. Vi har också en 

lekplats ute. De är först ute på lekplatsen, äter lunch på caféet, lånar böcker och 

går ut på lekplatsen igen. Det blir liksom en utflyktsgrej,…det känns kul 

(Intervju med Johanna).    

Studenter, arbetslösa, SFI och andra grupper som inte är helt inne i samhället 

kommer också hit och det är bra. Att det finns en öppen dörr för dom…., så att 

de känner att det inte ställs så höga krav (Intervju med Lotta). 

En av informanterna berättar att det är betydligt fler gymnasielever som kommer på besök nu 
än tidigare. De tycker att det är ett bra ställe att vara på. Det är tillåtet att prata när man gör 
grupparbeten och de kan köpa fika från caféet som de kan ta med upp i biblioteket. 
Informanten tror att ungdomarna känner sig fria, att det inte riktigt känns som om de är på ett 
bibliotek. 

5.6  Behövs det en annan typ av utbildning för att arbeta i ett kombinerat 
bibliotek och kulturhus? Vilken kompetens behöver utvecklas? 
De flesta av informanterna tyckte att det behövdes någon annan typ av kunskapskomplettering 
medan någon var mer nöjd. En utbildning i biblioteks och informationskunskap ger en bra 
start för att klara de klassiska arbetsuppgifterna som klassificering och informationssökning.  
Dock saknar flera stycken handledning i hur man arrangerar ett kulturarrangemang eller hur 
man pratar och berättar om böcker, s.k. bokprat, men även hur man agerar som en 
”entertainer”. Vidare tycker flera att det skulle vara bra med marknadsföring eftersom det 
förekommer mycket skapande av olika evenemang i arbetet. Typer av evenemang som 
genomförs är författaraftnar, konserter, bokcirklar, teater m.m. En annan av informanterna 
menade att hennes arbetsplats ev. skulle behöva flera yrkesroller och då en kommunikatör 
eller en marknadsstrateg. Hon berättar vidare att de gör bra och fina aktiviteter, men undrar 
varför de inte når ut, varför inte ungdomarna kommer på besök?        

Jag tror att vi måste jobba mer med utåtriktat arbete. Det är inte bara 

kunskapen om böckerna som gör ett bibliotek till vad det är. Den är visserligen 

viktig också och vi kan inte släppa den, men vi kan inte heller krampaktigt hålla 

kvar den. All kunskap om böckerna finns ju redan- det handlar om att knyta ihop 

den kunskapen med våra låntagare och det är det du lär dig på 

biblioteksutbildningen (Intervju med Lotta).  

Jag skulle vilja kunna mer om litteraturförmedling, lära mer om att genomföra 

ett författarbesök på bästa sätt. Samtalsmetodik, så man kan göra egna 

intervjuer med författare. Jaaa,… det är mycket fokus på möten nu, på 

besökaren som kommer hit men även våra låntagsbesökare. Nu får vi prova oss 

mer fram, känns inte som om vi har den teoretiska kunskapen (Intervju med 

Elisabet). 
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Även bemötande och värdskap är viktigt. En av informanterna säger att hon skulle vilja lära 
sig mer om integration och jämställhet. Idag är det en helt annan variation av besökare och 
låntagare på biblioteket, bl.a. från olika nationaliteter, men också av socialt utsatta personer. 
För att möta och avläsa dessa kan det krävas en del kunskap. En av informanterna berättar om 
samarbetet som biblioteket har med socialförvaltningen i kommunen. De olika 
förvaltningarna har träffats några gånger och bl.a. haft föreläsning om socialt kapital, d.v.s. 
resultat av den tillit som människor i en grupp har för varandra.   

Andra moment som informanterna tyckte var viktigt för att klara sitt arbete på ett bättre sätt 
var också att kunna uppdatera webbsidan, skriva en projektansökan samt lära sig mer om 
Arena3 och Dewey. En av informanterna skulle vilja arbeta mer med utvecklingsfrågor. Hon 
menar att den tryckta boken inte längre är självklar och att många barn har en egen surfplatta 
från två års ålder och barnen läser på läsplattor i skolan. Hon tycker vidare att det är viktigt 
för bibliotekarien att följa med i det nya medielandskapet. 

5.7 Bibliotekariens roll om tio år   
Alla informanterna ser hoppfullt på framtiden. De kombinerade bibliotek och kulturhusen 
kommer att finnas kvar, dock kanske i en lite annorlunda form. Det blir tydligare fokus på 
kombinerat bibliotek och kulturhus som mötesplats, människor är i behov av en trygg plats att 
vara på. Flera av bibliotekarierna tror att det i framtiden kommer att vara nödvändigt för 
bibliotekarien att visa framfötterna för att följa med sin tid, vara uppdaterad på ny teknik och 
inställd på att möta den nya tekniken efterhand som kraven och önskemålen växer fram.  Det 
kommer att vara viktigt att vara flexibel, beredd att förändra sin yrkesroll. Viktigt att visa sig 
aktiv och utåtriktad – visa att bibliotekarien är en resurs att räkna med i samhället.   

Professionen kommer säkert att förändras en hel del, tycker inte att man ska 

kalla det urholkning. Förändring är ett bättre ord. Många tyckte säkert att 

professionen redan urholkades när katalogiseringen och klassifikationen inte 

längre var bärande element i arbetet. Förändring till mångfald när det gäller i 

stort sett allt, ny teknik kommer. Samtidigt tror jag att de fysiska böckerna finns 

kvar såväl som stämningsskapande element i inredningen(!) som läsobjekt 

(Intervju med Maria via e-post).  

Jag tror att bibliotekens/kulturhusens roll som mötesplats kommer att bli ännu 

större i framtiden. I takt med att samhället blir allt mer komplicerat och sårbart 

tror jag att människors behov av en trygg plats i samhället, där det finns plats för 

eftertanke och reflektion och samtal kommer att öka (Intervju med Elisabet via e-

post). 

Jag tror att vi kommer att vara tvingade att vara ännu mer uppdaterade på ny 

teknik, ännu mer använda oss av ett ”coachande” sätt i vårt möte med besökare, 

tänka bibliotek som ”facilitator” i ännu större utsträckning. (Intervju med 

Victoria via e-post).   

En av informanterna tror att annan samhällsinformation och olika tjänster som finns utspridda 
i samhället kommer att rymmas under samma tak som de kombinerade bibliotek och 
kulturhusen. Till viss del är redan många bibliotek engagerade i detta arbete, som en typ av 

                                               
3 Gemensam webbplats för bibliotek 
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samhällsinformatör. Det kan handla om olika typer av information och tjänster i vårt 
samhälle. Ett exempel på detta kan vara att bistå flyktingar med böcker på deras modersmål. 
Där har biblioteket en viktig roll, både när det gäller att förse besökare med litteratur, men 
också med praktisk samhällsinformation. 

Folkbibliotek ska vara tillgängligt för alla eftersom det har ett demokratiskt uppdrag. 
Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och fritt kunskapsutbyte är förutsättningar för att demokratin 
i ett samhälle ska fungera. Detta är begrepp som folkbiblioteken arbetar efter, att säkra en fri 
och öppen tillgång till information till alla.  

Jag vill tro att yrkesrollen finns kvar men anpassad efter de nya krav och 

önskemål från besökarna och samhället som växer fram. Jag tror att bibliotekets 

roll som samlingsplats/träffpunkt är ännu viktigare, att mycket av den 

samhällsinformation/tjänster som finns utspridd kommer att samlas inom 

bibliotekets/kulturhusets lokaler, t.ex. arbetsförmedling, försäkringskassa, 

information till nyanlända mm. Detta kommer förstås att påverka möblering 

mm., det stora biblioteksrummet delas av i olika funktioner, ett stort café i 

mitten. Eftersom digitala media kommer alltmer lär det bli plats över när 

bokhyllor tas bort (Intervju med Maria via e-post) 

Jag tror att biblioteken kommer att finnas kvar ett bra tag framöver. Sedan kan 

man diskutera huruvida folk/högskole biblioteken kommer att skilja sig åt, 

kanske hybrider är lösningen. Information och kostnadsfria offentliga platser är 

önskvärda även i framtiden. Mer deltagande kulturutövande och även som 

förmedlare av samhällsinformation kommer att finnas på folkbiblioteken. Så 

länge böckerna är kvar är biblioteket kvar, om inte annat som symboler och 

inredning. ( Intervju med Lotta via e-post). 

Flera av bibliotekarierna trodde det kommer att finnas ett fortsatt behov av att diskutera och 
inspireras över och av böcker. Det kommer att finnas en efterfrågan från användarna att få 
diskutera vad de läst med bibliotekarierna.  Det handlar helt enkelt om en längtan eller ett 
”kall” av att samlas kring böckerna i olika sammanhang. Det kan handla både om att anordna 
öppna eller slutna bokcirklar, författarkvällar eller andra temakvällar där boken har 
huvudrollen.  

En av informanterna funderade över hur möbleringen ska se ut när bokhyllorna tar mindre 
plats efterhand som böckerna försvinner ut från biblioteket p.g.a. digitaliseringen. En god idé 
kan vara att utnyttja utrymmet i mitten av lokalen till ett stort café.   
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6. Diskussion  
Mycket har hänt det senaste decenniet som har påverkat bibliotekarieyrket och professionen.  
Till stor del är det utvecklingen med ny informationsteknologin, men det finns även andra 
faktorer i samhället som gör att professionens status har ändrats. Tidigare har professionen 
inte haft någon konkurrens från andra yrkesgrupper och därför har det inte heller funnits 
anledningen för bibliotekarierna att utveckla sina arbetsuppgifter i större utsträckning. I dag 
när det förekommer att folkbibliotek utvecklas till kombinerande biblioteks och kulturhus, är 
det intressant att studera vad som händer med professionen och hur den anpassar sig för att 
skapa nya möjligheter och verksamheter. Som verktyg att studera professionens och 
bibliotekariens utveckling inom området har Andrew Abbotts teori om 
informationsprofessionen använts. Enligt Abbott finns det professioner som utökar sin 
kunskap för att få en starkare position inom sitt yrkesområde och bibliotekarierna är en av 
dessa professioner. Den uppfattningen gör att Abbotts teori känns passande att använda som 
teoriram i denna studie.   

Alla bibliotekarierna hade en klar och gemensam bild av vad ett folkbibliotek ska innehålla 
och vad man gör där. De var också överens om att boken har en central roll, men att den inte 
längre nödvändigtvis behöver vara den fysiska boken, utan kan ha en form av en läsplatta 
eller annat. Folkbiblioteket står inför en ny uppgift, att ändra sin verksamhet. I dag kan det 
sägas handla om en trend eller en stil när det talats om ett kombinerat bibliotek och kulturhus 
och mötesplatser. Besökarna gör i stort sett samma saker som i ett bibliotek, men det erbjuds 
också något mer, något utöver det sedvanliga. I ett kombinerat bibliotek och kulturhus är 
användaren mer delaktig i själva skapandet som kan handla om att exempelvis spela teater, 
skriva, modellera eller teckna. Oavsett vilken ålder besökaren har så hittar de sin plats eller 
aktivitet i huset som på detta sätt kan kännas mer tidsenligt än ett bibliotek. Valet att kalla sig 
för ett kombinerat bibliotek och kulturhus är ju för att peka på att fler aktiviteter bedrivs här 
än de mer klassiska bibliotekssysslorna.  

Hvenegaard, Rasmussen, Jochumen & Skot-Hansen menar att folkbiblioteket även tidigare 
som en institution för bildning och upplysning har haft en stark ställning och ett uppdrag i 
samhället. Numera utvecklas folkbiblioteket till ”hybrida kulturarenor”, d.v.s. en 
sammansmältning eller en förening från det traditionella biblioteket till de mer digitala eller 
kulturella. Tidigare har det förekommit att biblioteket funnits under samma tak med 
exempelvis museum eller ett medborgarhus utan att det funnits något egentligt samarbete mer 
än att man delat lokal. I dag finns andra visioner när ett samarbete inleds, det ska bildas nytt 
utbytte av kultur, kunskap och upplevelser när flera institutioner slås samman till en som 
kommer användarna till nytta (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 
14-15). 

I intervjuerna framkommer att ett kombinerat bibliotek och kulturhus är en mötesplats där 
förvisso boken fortfarande har en central roll, men där det också finns så betydligt mycket 
mer. Det erbjuds aktiviteter med olika inriktningar som ska tilltala alla besökare i varierande 
åldrar. Alla bibliotekarierna betonar att boken fortfarande är det viktigaste. I Hanna Carlsson 
avhandling Den nya stadens bibliotek kan vi läsa att bilden av ”bokhuset” är annorlunda 
beroende på hur tolkningen görs av vad som upplevs som kultur eller inte. Det handlar både 
om det estetiska och det kultiverade synsättet, d.v.s. både litteratur, musik film och bild men 
också teater. Jag tror att det viktiga och mest primära i det nya synsättet är att biblioteket 
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måste byta skepnad och bli mer intressant för att nya besökare ska hitta dit. Det är 
betydelsefullt att skapa rum åt de olika besökarna. Jag upplever också att det är angeläget att 
fånga upp de yngre besökarna eftersom de är framtidens låntagare och användare av 
biblioteken. Ett sätt kan vara att anpassa inredningen i barn- eller tonårsavdelningarna så att 
de tycker om att vistas där, att de får en upplevelse av att det är deras eget rum.    

Alla bibliotekarierna betonar vikten av ett kombinerat bibliotek och kulturhus betydelse i de 
kommuner de finns belägna. En av informanterna berättar om motståndet som fanns i hennes 
kommun från allmänheten när det nya kombinerade biblioteket och kulturhuset skulle byggas. 
Hon berättar vidare att när bygget väl stod klart så var responsen endast positiv, huset höjde 
självkänslan och den trista prägel som staden haft tidigare har till stor del reducerats. I 
Biblioteket i byudviklingen-oplevelse, kreativitet og innovation av Hvenegaard, Rasmussen, 
Jochumen & Skot-Hansen kan vi läsa vad ett kombinerat bibliotek och kulturhus hus kan ha 
för betydelse när det gäller utveckling i en stad eller ort. Både när det gäller att skapa en ny 
mötesplats eller kanske t.o.m. en ny stadsdel. Dels kan huset som byggnad utformas så att den 
kan väcka uppseende men också ses som en ikon i stadsbilden (ibid, s. 78). Att uppföra dessa 
typer av byggnader av kända arkitekter förekommer allt oftare i Europa och i övriga världen, 
några exempel är det nya biblioteket i Alexandria och Multimediehuset i Århus (ibid, s. 62-
63).  

Ett kombinerat bibliotek och kulturhus kan få rollen som katalysator eller drivkraft om det 
placeras i ett område eller stadsdel som har mindre social attraktionskraft. Här kan effekten bli 
att huset skapar en gemensam kraft för invånarna som stärker både identitet och framtoning. 
Det blir en ny mötesplats som kan ge lust åt användaren att studera och lära, men också något 
att var stolt över. Ett kombinerat bibliotek och kulturhus kan medverka till att få bort 
stadsdelens tidigare negativa stämpel och istället bli en plats som lockar nya besökare(ibid, s. 
79). En av bibliotekarierna berättar om användarna på sin arbetsplats och hur betydelsefullt 
huset är för besökarna där. I stadsdelen bor människor från många olika nationer, det talas 
över hundra olika språk och det finns många problem där. För många av dessa användare är 
besöket i huset en av de första kontakterna som fås av det svenska samhället. Hon tycker att 
det känns som ett bra sätt för de besökarna att få en möjlighet att i lugn och ro få bekanta sig 
med det mindre biblioteks och kulturhuset där hon arbetar.   

I intervjuerna framkom det att informanterna tyckte att besökaren i ett kombinerat bibliotek 
och kulturhus skilde sig en aning åt mot den grupp som besökte folkbiblioteket de tidigare 
arbetade på. Anledningen till det kan ha flera olika skäl. I ett av fallen är skälet att huset har 
fått ett nytt och betydligt mer centralt läge än tidigare. Fler av informanterna berättade även 
att en annan målgrupp hittat dit och det beror på ett större utbud av kultur i form av bl.a. konst 
och författarkvällar än tidigare. De upplevde att det rörde sig om en helt annan grupp av 
besökare än de som kom för att låna böcker. 

Bibliotekarierna betonade också att grupperna ungdomar samt barnfamiljer har ökat som 
besökare. Gymnasieleverna kommer till de kombinerade bibliotek och kulturhusen för att fika 
och sedan göra sina grupparbeten. Informanten får uppfattningen att ungdomarna känner sig 
mer bekväma i det nya huset, att de inte upplever att de besöker ett vanligt bibliotek. Dels för 
att de numera har tillåtelse att prata med varandra, men kanske också för att miljön känns mer 
avspänd. I Hanna Carlssons avhandling Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft och 

känsla i gestaltningen av kunskaps och upplevelsestadens folkbibliotek kan vi läsa hur viktigt 
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det ansågs vara att förändra verksamheten till något nytt så att invånarna upplevde det på ett 
mer spännande och positivt sätt. Det handlar om att bryta ner gamla miljöer som ”bokhuset” 
och istället använda ” The living room” när verksamheten marknadsförs. Detta behövs för att 
vinna och erhålla användarens uppmärksamhet. Carlsson menar att om användarna och 
besökarna ska bli flera så måste också verksamheten anpassas och vidgas för att det ska ske 
(Carlsson 2013, s. 117).    

Något som framkommit i intervjuerna med bibliotekarierna när det gäller professionen är att 
yrkesrollen till stor del redan är förändrad. Mycket av det som kan sägas vara traditionella 
bibliotekariesysslor som katalogisering och klassificering görs allt mer sällan på biblioteken. I 
Sara Wingate Grays artikel Locating librarianship's identity in its historical roots of 

professional philosophies: towards a radical new identity for librarians of today (and 

tomorrow), görs en fördjupning hur bibliotekarien arbetar under 2000 - talet och hur 
arbetsuppgifterna utvecklas till att blir mer specialiserade. De arbetsuppgifter som kan 
förknippas med bibliotekariens idag är frågor inom IT och annan digital verksamhet, men 
också inom kulturell programverksamhet. Forskare som Schreiber, Abbott och Sundin menar 
att bibliotekarien som tidigare i stort sett haft ensamrätt på informationssökning har fått stark 
konkurrens av andra yrkesgrupper, men också av den nya tekniken och utrustningen.  
Bibliotekariens tidigare expertis som bl.a. innefattade katalogiseringskunskap var värdefull 
och unik, men den förändrades när databaserna blev mer vanliga på biblioteken. Att 
förutsättningarna har förändrats för informationssökningen har även ändrat på professionens 
status eftersom ingen tidigare haft möjlighet att konkurrera, mycket p.g.a. att samlingarna och 
indexkatalogerna varit knutna till biblioteket.    

Bibliotekarierna beskriver i intervjun att de till viss del fortfarande arbetar med 
arbetsuppgifter på biblioteket som anses vara klassiska eller traditionella som exempelvis 
bokuppsättning, bokinköp och bokprat. Överlag arbetar bibliotekarierna mer med 
programverksamhet, men också med folkbildning, samt att de rör sig betydligt mer ute bland 
låntagarna än tidigare. En av informanterna berättar att hon saknar de gamla arbetsuppgifterna 
som att klassificera böcker, samtidigt som hon tycker att det är synd att inte längre få 
möjlighet att svara på svåra referensfrågor, som tidigare på sin förra arbetsplats 
stadsbiblioteket.  

Enligt Abbott är en av bibliotekariens viktigaste kompetens att kunna organisera kunskap. Om 
samhället i stort inte uppskattar och värdesätter den kan professionen ha svårt att komma till 
sin rätt. De tre viktiga professionella delarna i informationsprofessionen och grunden i 
professionellt arbete när det gäller att avgränsa eller faställa ett problem är diagnostisering, 
inferens och behandling (Abbott 1988, s 33-34).    

Enligt Sundin är det väsentligt för professioner att visa att expertrollen som finns går att 
förnya, att den inte är förlegad. Det är viktigt att förmedla och visa att professionen 
fortfarande har en stark roll. När det gäller bibliotekariens professionella kunskaper så har den 
tekniska utvecklingen haft stort inflytande som har lett till att bibliotekarierna måste 
omvandla eller förändra sin expertkunskap. Några av de nya tillvägagångssätten är 
exempelvis att göra en analysering av användarens behov, lära ut förståelse för 
informationens sociala kontext, eller vilka tidskrifter som anses som betydelsefulla inom ett 
område. Efterhand som informationssökningen blivit mer lättanvändarvänlig har allmänheten 
möjlighet att göra det på egen hand i större utsträckning. Därför har bibliotekarien behövt 
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omvandla sin kunskap för att få behålla sitt kunskapsmonopol, trots förändringen av den nya 
tekniken menar Kåring Wagman. Informanterna tyckte överlag att sedan de började arbeta på 
ett kombinerat bibliotek och kulturhus så behövde de komplettera sin utbildning. 
Genomgripande så uppfattade de dock bibliotekarieutbildningen som en bra grund att stå på. 
Eftersom yrkesrollen ser något annorlunda ut var önskemålen bl.a. att lära sig mer om 
marknadsföring, bemötande, jämställdhet, integrering och värdskap. Bibliotekariernas 
beskrivningar i intervjuerna om framtiden är förhållandevis positiv. De har en gemensam 
uppfattning att professionen kommer att finnas kvar, men att de måste vara flexibla i sin 
yrkesroll för att möta förändring och utveckling.  

I Åsa Hedemarks studie Det föreställda folkbiblioteket kan vi läsa att det är mötesplatsen i sig 
som är viktig i framtiden och att det finns en ambition att frigöra biblioteket rent fysiskt. Från 
att tidigare endast ha varit en uppsökande verksamhet till att bli mer webbaserad där 
användaren har möjlighet att ta del av de aktiviteter som biblioteket har tillgängligt via sin 
webb. Detta betyder att tidigare var biblioteket en plats som endast kunde besökas rent 
fysiskt. I dag behöver användaren inte besöka biblioteket för att ha möjlighet att ta del av dess 
tjänster. Det finns möjlighet att ladda ner e-böcker från hemsidan, men också tillfälle att låna 
om böcker samt göra reservationer.  Hedemark menar att om en utveckling ska ske i 
framtiden krävs att fler aktörer bjuds in av biblioteken. Det är också viktigt att anamma 
mångfald och pluralism för att nå ett fortsatt uppsving när det gäller att se möjligheter för 
flera verksamheter. Visserligen är den tryckta boken fortfarande viktig, men det är de digitala 
verktygen och medierna som måste bli mer tillgängliga. När ett folkbibliotek gör en 
beskrivning av ett aktivitetshus och kulturinstitution så är det ett sätt att möta och eftersträva 
olika önskningar, sysselsättningar och intressen (Hedemark 2009, s. 166).  

Hybridbiblioteket är ett uttryck som enligt Hvenegaard, Rasmussen, Jochumen & Skot-
Hansen kommer att användas i allt större utsträckning för att förstå bibliotekets nya roll. 
Biblioteket finns kvar i sin ursprungliga roll där alla de traditionella aktiviteterna som att låna 
böcker, läsa tidskrifter m.m. är möjliga. Användaren har också möjlighet att ta del av dessa 
tjänster i digital form då det är möjligt utan att besöka biblioteket rent fysiskt. När biblioteket 
placeras i hybrida kulturarenor utnyttjas förmågan och kunskapen att skapa och uppleva mer. 
Det sker när många olika instruktioner och aktiviteter samlas under samma tak. Härmed 
bidrar biblioteket till att utveckla framtidens form och innehåll när det gäller att främja ny 
kultur och nya upplevelser. Resultatet blir nya ”publika” mötesplatser där användarna kan 
träffas och utöva sina intressen, umgås men även utbilda och utveckla sig (Hvenegaard, 
Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 214-215). Informaterna upplevde att de 
behövde utöka sin kunskap inom den digitala utvecklingen för att kunna att kunna bistå 
användarna att navigera rätt inom all mängd av information som finns i ämnet på ett 
hybridbibliotek.    

Hvenegaard, Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen menar att events och andra aktiviteter 
länge har funnits som en upplevelse på biblioteken. Det är idag en aktivitet som ingår i 
bibliotekens strategiska tankar inför framtiden för att utveckla partnerskapet med andra 
aktörer. Det bidrar till att aktiviteterna både blir mer lokala, men även internationella när 
uppdragen och partnerskapen blandas. Ett kombinerat bibliotek och kulturhus blir ett nav i 
mitten för olika aktörer där samtal samt samarbete skapas och utvecklas för de olika 
verksamheterna (ibid, 2011, s. 169).  
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Enligt Andrew Abbott ska en profession om den är klar och tydlig, ha en möjlighet att växa. 
Den ska ha ensamrätt inom sitt eget område, endast då kan den ses som en fullkomlig 
profession. Han menar vidare att professionen för bibliotekarien inte kan leva upp till dessa 
kriterier när det gäller information och kunskapshantering. När olika yrkesgrupper jämförs 
eller beskrivs talas det om jurisdiktion. Målet är att yrkesgruppen ska få ett stort 
verksamhetsområde. Dock kan det finnas problem om området blir för stort eftersom det då 
kan bli svårhanterligt. Effekten blir att jurisdiktionen går sönder och fördelas i olika mindre 
områden (Kåring Wagman 2008, s. 23). En ytterligare följd av denna företeelse kan enligt 
Abbott bli att bibliotekarien konkurrerar med användaren om arbetsuppgifter där det gäller att 
söka information. Den service eller tjänst som bibliotekarien ger användaren är inte så 
specialiserad eller kanske komplicerad som exempelvis en läkares tjänster. Desto mer 
avancerad eller specialiserad profession desto större makt och kontroll har professionen över 
jurisdiktionen (Abbott 1988, s. 46). Till viss har redan verksamhetsområdet förändrats och 
delats upp i mindre områden när det gäller juridiktionen. Det kan upplevas både när det gäller 
konkurrens från användaren att söka information på egen hand, men även att ladda ned e-
böcker från andra medier än bibliotekets. Informanterna tyckte inte det var ett stort problem 
utan mer en naturlig utveckling i samhället. De tyckte dock att det som tidigare nämnts, var 
viktigt att följa med sin tid och vara uppdaterade på den nya tekniken. Det var viktigt för 
informaterna att ha en positiv och flexibel syn på framtiden, en förändring av yrket behöver 
inte vara en försämring.        

I artikeln professionalism and the future of librarianship kan man ta del av Abbotts forskning 
om bibliotekarien och dess profession. Skillnaden mellan ett yrke och en profession är enligt 
Abbott att det krävs mer än praktisk erfarenhet för att få möjlighet att få kallas profession. 
Detta innebär att studier i fackkunskap måste göras. Han menar vidare att det är bra att det 
finns krav på kunskap inom profession, annars vore det för lätt att bli utkonkurrerad av andra 
yrkesgrupper. Det gäller att ha monopol på sin egen profession, desto större ensamrätt, desto 
mer fulländad är den (Abbott 1988, s. 223-224).   

Abbott påstår att en yrkesgrupp ofta samverkar med andra yrkesgrupper inom ett företag eller 
organisation. På ett folkbibliotek upplever inte jag att det är på det sättet, visserligen arbetar 
bibliotarkarier tillsammans med biblioteksassistenter, men så har det alltid varit. Enligt 
informaterna var det mer förkommande att flera olika yrkesgrupper arbetade tillsammans på 
kombinerade biblioteks och kulturhus. Det var även välkommet från bibliotekariens sida att 
yrkesgrupperna var blandade. De uppfattade att det var berikande och att deras gemensamma 
kunskaper och krafter behövdes för att göra arbetsplatsen så bra och varierad som möjligt. Det 
tolkades inte heller som om bibliotekarierna uppfattade de andra yrkesgrupperna som 
konkurrenter som vill ta över deras yrkesroll.        

Enligt John Krejsler, forskare i relationsprofessioner, är det inte bara att referera till kunskap 
inom en profession. Han tycker att det är betydelsefullt att fokusera på den egna 
personligheten, att den egenskapen är viktig. Det är väsentligt att personen som har en 
profession även kan föra en dialog, att den sociala kompetensen också är betydlesefull i 
sammanhanget, liksom handlingsförmågan (Moring & Hedman 2006, s. 106-107).           

Som tidigare konstaterats har bibliotekariens yrkesroll förändrats eftersom användaren har allt 
större möjlighet att söka information på egen hand. Det leder till att ensamrätten på området 
har blivit svagare. Dock menar sociologen Valérie Fournier att yrkesgruppen inte är 
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handlingsförlamad av omställningen utan istället väljer att bemöta den på annat sätt. Ett sätt är 
att lära ut bra tillvägagångssätt, samt öka förståelsen för kontexten när det gäller att söka olika 
typer av information i exempelvis tidskrifter m.m. När informationssökningen har blivit mer 
lättillgänglig för användaren har bibliotekariens förmåga att analysera istället blivit en 
betydande del av den professionella kunskapen (Kåring Wagman 2008, s. 24).   

6.1. Slutsatser 
Överlag upplevde informanterna att de arbetade mer ute i på ”golvet” i det kombinerade 
bibliotek och kulturhuset, mer nära användaren. De tyckte vidare att många av de traditionella 
arbetsuppgifterna inom yrket trots allt fortfarande finns kvar. Arbetet upplevdes som mer 
självständigt än tidigare, informanterna tyckte att de hade större ansvar samt att de styrde mer 
över sin egen arbetstid. De arbetade ofta också med större grupper av besökare, detta har en 
naturlig förklaring eftersom lokalerna har större kapacitet. Bibliotekarierna hade generellt 
också ett större samarbete med andra aktörer inom huset. I allmänhet är det mer påtagligt att 
en samverkan finns med lokalsamhället och föreningslivet, det kombinerade bibliotek och 
kulturhuset blir en centralt kulturell plats på orten. Hur resultatet och utvecklingen ser ut 
skiljer sig lokalt, beroende på aktörerna, men även hur ekonomin ser ut i den aktuella 
kommunen.   

Jag upplever att det är viktigt för bibliotekarien att kunna visa för samhället att yrkesgruppen 
verkligen behövs. Speciellt när folkbibliotekets ställning till viss del har ändras när den 
förmedlande rollen av litteratur och information har minskat. Det finns i dag flera andra 
alternativ att välja för allmänheten när böcker ska lånas och information sökas. Det ställs även 
krav och anspråk från politiker och användare på förnyelser av verksamheten  

I Hanna Carlsson avhandling Den nya stadens bibliotek kan vi ta del av vad som händer i det 
dagliga arbetet på folkbiblioteket när den digitala tekniken och kulturen ska få en större roll. 
Även hos allmänheten i Malmö fanns det negativa reaktioner inför omvandlingen när 
stadsbiblioteket tillsammans med staden skulle förvandlas till en kunskaps och upplevelsestad 
och på så sätt bli mer lockande och attraktiv för besökarna. Biblioteket skulle bli ett kulturhus 
där bl.a. upplevelser och teknik skulle ha en central roll. Carlsson menar att trots att en 
förändring har gjorts med den nya digitala tekniken på biblioteket, så lever till stor del de 
äldre sätten att tänka fortfarande kvar. Hon tycker att det är intressant att studera att en 
förändring sällan får en omedelbar verkan utan istället är en process som tar tid. En sådan 
förändring eller process kan också få en annan innebörd eller mening, än den som hade 
förutspåtts från början. 

Informanterna tyckte att förändringen från att arbeta i folkbibliotek till att arbeta i ett 
kombinerat bibliotek och kulturhus enbart var positivt. De känner sig bekväma inom sitt yrke, 
men vill ändå överlag utveckla sin kompetens för att bli ännu bättre i sin yrkesroll. I 
Almeruds rapport Biblioteken, bibliotekarien och professionen kan vi ta del av en 
undersökning som är gjord med hjälp av bibliotekarier i Norden, hur de ser på utbildningen 
och hur de tycker den bör se ut. De flesta tyckte att den skulle ha större bredd och flexibilitet 
för att ha möjlighet att kunna arbeta inom olika områden av bibliotekssystemet. Förutom 
biblioteks och informationsvetenskap tyckte de att bibliotekarien även behöver mer kunskaper 
inom bl.a. IT, elektroniska medier, marknadsföring, kommunikation, pedagogik, ekonomi och 
administration, ledarskap samt upphovsrätt (Almerud 2000, s. 8). 
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Trots att Almeruds rapport Biblioteken, bibliotekarien och professionen nästan har femton år 
på nacken så fick jag i stort sett samma resultat när jag ställde frågan om utbildning till mina 
informanter under intervjun. De tyckte speciellt att utbildning inom IT, men också 
marknadsföring och ledarskap var viktigt för att utveckla sig inom yrket.  

Enligt en av informanterna så finnas det ev. en trend att bibliotekarierollen inte anses så 
utvecklande när rekrytering görs till kombinerat bibliotek och kulturhus, En bibliotekarie kan 
ses som lite introvert, ibland behövs en annan typ av utbildning, men kanske också av 
personligheten. Vad ingår i uppdraget på arbetsplatsen? Möjligtvis behöver bibliotekarien 
utöka sin kunskap med att studera bemötande och värdskap förutom den vanliga 
kompetensen, eftersom det arbetas med fri verksamhet och möten på ett kombinerat bibliotek 
och kulturhus. Trots att bibliotekarier arbetar på samma plats så kan de ändå arbeta på olika 
vis. Det beror på hur personen är i sin natur men även hur uppdraget ser ut. I ett kombinerat 
bibliotek och kulturhus arbetar det även fler yrkesgrupper än bibliotekarier som exempelvis 
förskolelärare och dramapedagoger (intervju med Victoria).   

Bibliotekarierna tyckte att den stora programverksamheten som numera var del i deras arbeten 
hade en positiv påverkan. De tyckte även att det gav en positiv upplevelse att arbeta i ny fin 
miljö, det gav extra energi och inspiration att göra nya saker. 
Bibliotekarierna trodde över lag inte att förändringen som sker i framtiden kommer att leda 
till en urholkning inom professionen. Den skulle redan ha skett eftersom den stora 
förändringen har genomförts när katalogiseringen och klassifikationen försvann som en viktig 
uppgift på biblioteken. Det blir i framtiden mer fokusering på den nya tekniken och där måste 
professionen vara flexibel och uppdaterad. Abbott menar att bibliotekarieprofessionen kan ha 
behov av att vidareutbilda sig varje årtionde för att hålla sig uppdaterade. Det är inget unikt 
för bibliotekarien utan bör ske inom de flesta yrken. Framtiden och dess förändring för 
professionen och bibliotekarien finns i den stora samhällsförändringen. Enligt Abbott så är det 
informationsteknologin och de yrkesgrupper som assisterar den som också i framtiden blir 
påverkade (Abbott 1998, s. 441-442). 

Även sociala och kulturella avvikelser kan påverka utvecklingen. Faktorer som konkurrens, 
ekonomi och politiskt styre i kommunen kan ha inverkan på verksamheten. Även 
jurisdiktionen och dess teori ändras när professionens situation förändras. Förändringen sker 
automatiskt när arbetsuppgifterna utvecklas för bibliotekarierna, professionen och andra 
yrkesgrupper som arbetar nära dessa (Abbott 1988, s. 20-21). 

Anna-Stina Takala tror att bibliotekarien själv måste ha en egen drivkraft att vidareutbilda sig 
under hela sin yrkesverksamma tid, att det ligger i personligt intresse. Hon menar att det finns 
en risk i att låta andra bestämma och avgränsa hur yrkesrollen ska se ut. Om bibliotekarien 
tycker och tror att yrket är ett framtidsyrke så måste hon/han stå upp för det offentligt. Det 
gamla idealet om folkbildning är viktigt för biblioteken. Det handlar om att förbättra i 
samhället genom att ge användare och låntagare verktyg att lära och skapa, men också ge 
delaktighet samt knyta an mellan olika kulturer och åldrar (Takala 2011, s. 63-64).  

6.2 Avslutning 
Jag upplevde personligen att förändringen att arbeta på ett kombinerat biblioteks & kulturhus 
inte var så stor som jag tidigare trott innan intervjuerna gjordes med bibliotekarierna. Jag fick 
uppfattningen att den stora förändringen när det gäller att arbeta på ett folkbibliotek, men 
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också på ett kombinerat bibliotek och kulturhus till stor del redan skedde när 
arbetsuppgifterna med att katalogisera och klassificera media försvann.  

Bibliotekarierna såg optimistiskt på framtiden då de trodde att bibliotekets och professionens 
roll kommer att finnas kvar i de kombinerade bibliotek och kulturhusen, kanske dock i en lite 
annorlunda form. De upplevde att de arbetade mer nära användaren idag och att de har mer av 
sin arbetstid ute på ”golvet”. Det kombinerade bibliotek och kulturhuset gav en möjlighet att 
anordna mer programverksamhet med tillfälle att ha olika aktiviteter för barngrupper och 
föreläsningar av skilda slag. Det finns betydligt mer möjligheter till olika arrangemang 
eftersom husen har en mycket större kapacitet. Det öppnar också upp för fler tillfällen till 
samarbete med olika aktörer.  

Besökaren i ett kombinerat bibliotek och kulturhus skilde sig en aning åt mot den grupp som 
besökte folkbiblioteket. Anledningen till detta kan vara fler, en kan vara att det nya huset har 
fått ett nytt och betydligt mer centralt läge. Fler av informanterna upplevde att en annan 
målgrupp hittat dit, och att det berodde på att det erbjuds mer kultur nu än tidigare. 

Informanterna tyckte överlag att den traditionella bibliotekarieutbildningen är en bra grund att 
stå på. Kompetenser som de uppfattade skulle vara behövliga i den nya yrkesrollen var 
marknadsföring, litteraturförmedling, samtalsmetodik m.m. En av informanterna säger att hon 
skulle vilja utveckla sitt kunnande i jämställdhet och integrering, eftersom antalet besökare 
från andra länder har ökat i de kombinerade bibliotek och kulturhusen, men också på 
biblioteken i allmänhet. På en av arbetsplatserna fanns det ett samarbete med 
socialförvaltningen i kommunen. Under ett av dessa utbildningstillfällen så hölls ett föredrag 
om socialt kapital. Den fortbildning som ansågs viktigast hos bibliotekarierna var att hålla sig 
uppdaterande inom IT teknik, digitalverksamhet och informationssökning. 
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7. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att studera hur och vad som händer med professionen och 
folkbiblioteket när det omvandlas och utvecklas till ett kombinerat biblioteks & kulturhus. Jag 
inledde mitt uppsatsarbete med att fundera på vad jag själv hade för tankar kring dessa nya 
kombinerade bibliotek och kulturhus och då även bibliotekariens roll i det hela. Tankarna som 
jag har runt bibliotekariens yrke och om utvecklingen för professions ev. förändring bottnar i 
att kommunen som jag bor och arbetar i har bestämt sig för att bygga ett nytt hus av detta 
slag. Jag visste tidigt i mitt uppsatsarbete att intervjuerna som jag planerade genomföra 
behövde utföras med bibliotekarier som arbetat både på ett folkbibliotek och i ett kombinerat 
bibliotek och kulturhus, detta för att ha möjlighet att göra en jämförlig undersökning. 
Frågeställningar som jag valt att få besvarade i uppsatsen är följande: 

 Hur upplever bibliotekarien att professionen förändras när folkbiblioteket 
omvandlas till ett kombinerat biblioteks & kulturhus?  

 Är det en annan typ av arbetsuppgifter i ett kombinerat biblioteks och kulturhus 
än i ett folkbibliotek? 

 Är det en annan sorts besökare i ett kombinerat bilioteks & kulturhus jämfört 
med i ett folkbibliotek? 

För att besvara frågeställningarna har jag gjort en semistrukturerad intervju med bibliotekarier 
som har erfarenhet av arbete både på ett folkbibliotek och ett kombinerat bibliotek och 
kulturhus. Jag genomförde fem stycken intervjuer av informanter på tre olika kombinerade 
bibliotek och kulturhus i södra Sverige. Intervjuerna genomfördes muntligt på plats med 
frågor från en intervjuguide. Det kändes som en semistrukturerad metod var bra att använda 
eftersom den är flexibel och det finns möjlighet att ha mer fokus på de frågor som 
informanten upplever som viktiga. Intervjun fick mer en struktur av ett samtal och efterhand 
som frågorna blev besvarade ströks de från listan. Till viss del kan det vara en nackdel att 
arbeta i samma bransch som de som intervjuades. Kanske jag hade ställt en annan typ av 
frågor om jag själv inte haft egen erfarenhet av yrket. Det är möjligt att jag då uppfattat saker 
annorlunda och att frågeställningen sett annorlunda ut, det är det svårt att veta i efterhand och 
ifrån det göra en rättvis bedömning. Intervjuerna spelades in från en app som jag hade laddat 
ner i min telefon. När intervjuerna hade transkriberats så tematiserades och sammanställdes 
de. Efter ytterligare en vecka slog tanken mig att jag glömt ställa en av de för mig viktigaste 
frågorna. Hur yrkets status skulle vara om tio år?  Jag tog ytterligare en kontakt med 
informanterna, ställde och fick svar på frågan via e-post.  

Resultatet som jag kom fram till var att alla bibliotekarierna var positiva och glada för att de 
arbetade i ett kombinerat bibliotek och kulturhus. De ansåg alla att deras yrkesroll hade 
utvecklats och såg framtiden an med tillförsikt. De tyckte att ett kombinerat bibliotek och 
kulturhus fortfarande i huvudsak var ett bibliotek där boken och annan media hade en stor 
central roll. Men de tyckte överlag att huset var så mycket mer och då speciellt centrerad som 
en viktig mötesplats. De ansåg att ett kombinerat bibliotek och kulturhus i framtiden kommer 
att ha en mer samhällsnyttig uppgift, kanske även arbetsförmedling, försäkringskassa och 
annan liknad verksamhet.    

Uppfattningen hos informanterna hur de upplevde framtiden var inte alls som jag trodde innan 
jag genomförde intervjuerna. Jag hade en föreställning att yrket som bibliotekarie var på väg 
mot en urholkning, att yrkesrollen skulle vara mer inriktad att arbeta med kultur. 
Bibliotekarierna hade överlag en uppfattning om att den stora förändringen redan hade skett 
inom professionen. Den skedde när klassificering och katalogiseringen i stort försvann från 
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biblioteken. Även arbetsuppgifter som exempelvis informationssökning har minskat till följd 
av utvecklingen av den nya digitala tekniken som har med den stora samhällsförändringen i 
stort att göra. Överlag upplevde bibliotekarierna att de arbetade mer med programverksamhet 
och folkbildning än tidigare. De tillbringade också mer tid ute bland besökarna i huset än 
tidigare. Men de arbetar fortfarande med de mer traditionella bibliotekssysslorna som 
bokuppsättning, bokinköp och bokprat. 

När det gäller kunskapskomplettering så tyckte de flesta av informanterna att det var 
nödvändigt med utbildning för utvecklas inom sitt arbete. De saknade handledning i hur ett 
arrangemang i kulturevent går till eller hur ett bra bokprat ska genomföras. Marknadsföring 
för att på ett mer proffsigt sätt lyckas med skapande av olika arrangemang. En av 
bibliotekarierna tyckte att mer kunskap om integrering, värdskap och bemötande var viktigt. I 
dag är det en större bredd på besökare och låntagare då de kan ha ett ursprung från ett annat 
land men också på annat sätt vara en socialt utsatt person. Även mer kunskap om Dewey och 
Arena efterlystes för att underlätta arbetsuppgifterna på ett bättre sätt.        
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Bilaga Intervjuguide 
Bakgrund 

Berätta lite om dig själv.  

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  

Hur länge har du arbetat här? 

 

Kultur & bibliotekshus 

Vad är ett bibliotek? 

Vad är ett Kultur & bibliotekshus? 

Vad har ett Kultur & bibliotekshus för betydelse i kommun?  

Vilken betydelse har det om Kultur & bibliotekshuset finns i en stor eller liten kommun?  

 

Yrkesrollen 

Din Yrkesrollen i dag? – Skillnaden mellan folkbibliotek och Kultur & Bibliotekshus? 

Skulle det behövas en annan typ av utbildning för att arbeta i ett Kulturhus? – Vilken då? 

Konkreta arbetsuppgifter?  – Hur har dessa förändrats?  

Vilka förväntningar har du på ditt arbete? 

Vad gör du i dag i jämförelse mot igår? 

Reflektera över betydelsen av förändringen i ditt arbete- i kort perspektiv och på längre sikt 

Arbetar du mot någon speciell målgrupp? – Vilken då? 

Finns det någon kompetens du skulle vilja utveckla? Vilken då och varför? 

Hur ser en arbetsdag ut? 

Vilka aktiviteter kan ingår i din arbetsdag?  

Hur ser yrkesrollen ut om tio år? 

 

Besökaren i ett Kultur & bibliotekshus 

Vilken typ av människor besöker Kultur & bibliotekshuset? – Skiljer det sig mot tidigare?   

Vad gör besökarna under sitt besök? 

 


