
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2006:103 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsspecialist eller Informatör 
Likheter och skillnader på arbetsmarknaden 

 
 
 
 
 

TANDIS JAMEI TALAY 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Tandis Jamei Talay 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 2 

Svensk titel                      Informationsspecialist eller informatör; likheter och skillnader på 
 arbetsmarknaden 
 
Engelsk title Information specialist or informant; similarities and differences on 

the labour market 
 
Författare   Tandis Talay 
 
Kollegium  4 
 
Färdigställt  2006 
 
Handledare  Elena Maceviciute 
 
 
 
Abstract The change in the information society has affected the 

development of the labour market for information specialists and 
informants as well as their roles. Companies are now aware of the 
fact that information specialists have a variety of important skills 
and competence that is important for them.  
The goal of this thesis is to see what defines an information 
specialist and an informant and also to find out their situation on 
the labour market. The similarities and differences between the 
two professions will also be discussed in the thesis.   
The main method used is the investigation of the job 
advertisements in the journal DIK-forum from the year 2000 and 
year 2004. It will help to examine some changes of the labour 
market seeing if it is going up or down. The literature review 
includes positive and negative forecasts of experts about the roll of 
information specialists and informants in the labour market. The 
results of the empirical investigation showed that the labour 
market demanded less information specialists in 2004 than in 
2002, but there was a good chance that it is going to turn around. 
According to the advertisements, the work assignments of 
information specialists and informants have grown closer together. 
Of course, there still are some differences between them, 
information specialist are responsible for a large area of the 
company concerning the use and provision of information for 
different levels and tasks of organisational work, while informants 
are more focused on producing information within the 
organisation.  

 
 
Nyckelord: Arbetsmarknad, informationsspecialist, informatör, specialbibliotekarie, 
företagsbibliotekarie 
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1 Inledning 
 
Har man gått utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap inser man snabbt att det har 
skett stora förändringar i informationsvärlden under de senaste åren. Det finns de som påstår 
att det på senare år har skett en hel del förändringar när det gäller traditionella attityder och 
uppfattningar om bibliotekarier.   
 
Innan jag började min utbildning på Bibliotekshögskolan såg jag på bibliotekarieyrket som ett 
väldigt traditionellt och begränsat yrke. Bibliotekarier utbildades endast för att arbeta på 
folkbibliotek. Idag ser deras situation annorlunda ut, deras möjligheter har utvidgats och nya 
dörrar har öppnats för dem.  
 
Deras yrkesbenämning har fått flera olika namn och de har spridit sig på många olika 
områden på arbetsmarknaden. Bibliotekarier ses som informationsvetare som kan mycket mer 
än att bara stå bakom en informationsdisk. 
Tyvärr är det fortfarande många som inte vet om de nya arbetsmöjligheterna eftersom 
informationsyrket fortfarande är under utveckling. 
 
Allt oftare hör man bl.a. i media att informationssamhället är här. Med det menas att 
informationens roll i samhället har förändrats. Näringslivet har övergått från ett 
industrisamhälle där produktion hade den centrala rollen till ett informationssamhälle där 
information har den centrala rollen. De stora förändringarna i näringslivet har påverkat 
förutsättningarna för affärsverksamheten. Situationen för företagen idag är en ständig kamp 
för fort- och överlevnad. Kraven på stora och små företag har förändrats och konkurrenterna 
har ökat. Att ha någon som har kunskap om omvärldsbevakning, marknadsanalyser, 
konkurrentinformation och forskningsresultat och att ha någon som kan organisera, 
strukturera och bearbeta all information, börjar bli allt viktigare för företag och 
organisationer. (Parking & Westlander, 1998) 
 
När jag började läsa på Bibliotekshögskolan i Borås hade jag ingen aning om att man hade så 
många olika val när man väl skulle ut på arbetsmarknaden. Exempel på några av dessa 
arbetsområden är den privata sektorn där man kan arbeta som specialbibliotekarie eller 
informationsspecialist. 
Under min utbildning insåg jag att jag inte var den enda med denna uppfattning om 
utbildningen och den möjliga arbetsmarknaden. Detta gjorde att jag blev väldigt intresserad av 
att veta varför många studenter inte vet vilka möjligheter som finns när de har läst biblioteks- 
och informationsvetenskap. Jag ville även undersöka arbetsmarknaden för informatörer för att 
se om vi som har läst utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap har den kunskapen 
som behövs för att få jobb som informatör. 
 
Jenny Betmark och Emma Lang skrev en magisteruppsats om informationskonsulter där de 
undersökte vad som drev människor till att bli egenföretagare inom 
informationsvetenskapsområdet. De skriver att: ”för företag kan kunskapen om omvärlden 
vara ett konkurrensmedel och här finns det en nisch för professionella informationssökare. 
Dessa kan dels arbeta internt på exempelvis en informationsavdelning på ett företag, men 
också som konsulter.” (Betmark & Lang, 2002, s.5) 
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1.1 definitioner 
 
Informationsspecialist  
 
I Nationalencyklopedin finns inte ordet informationsspecialist med. När man söker efter ordet 
informationsspecialist framträder istället ordet dokumentalist, som betyder en 
informationsspecialist som beskriver, söker fram eller återvinner dokumenterad information. 
 
Informationsspecialister är människor som verkar inom området informationsförsörjning. 
Dessa människor ser till att man får rätt information i rätt tid och i rätt form.(DIK:s hemsida) 
 
En informationsspecialist kan även kallas för specialbibliotekarie. Dessa brukar oftast arbeta 
på företagsbibliotek, myndighetsbibliotek, vetenskapliga bibliotek, sjukhusbibliotek mm. Jag 
kommer att fördjupa mig mer om informationsspecialistens olika namn i kapitel 4.2 
 
Informatör 
 
Enligt nationalencyklopedin betyder informatör; ”person som yrkesmässigt lämnar 
information ofta om komplicerade sammanhang på ett populärt sätt”. (www.ne.se)  
 
Informatör enligt arbetsförmedlingens hemsida är den som har nyckelroll i organisationens 
ledning och strategi. De är antigen ansvariga för ett område i organisationen eller 
specialiserade på ett område som till exempel massmedier. I en organisation arbetar en 
informatör ensam eller tillsammans med andra med all information i organisationen. 
(www.ams.se)  
 
1.2 Val av ämne 
 
Jag har valt att skriva om arbetsmarknaden för informationsspecialister och informatörer och 
skillnaden och likheter mellan dem. Anledningen till mitt val var att jag på kollegium fyra 
(2003) såg ett förslag på uppsatsämne som jag blev intresserad av. Förslaget var att man 
kunde skriva om arbetsmarknaden för informationsvetare. Då det var väldigt svårt att hitta 
just definitionen ”informationsvetare”, tänkte jag istället undersöka marknaden för 
informationsspecialister och informatörer. För att vara på den säkra sidan diskuterade jag mitt 
val med min mentor som arbetar som företagsbibliotekarie och då även hon tyckte att det var 
ett intressant ämne att skriva om, tänkte jag ge det en chans.  
  
Det var inte förrän på Starkdagen 2003 (Student- och Arbetsgivarkommunikation) som jag 
verkligen blev övertygad om att jag hade valt rätt ämne att skriva om. Då jag gick runt och 
pratade med representanter för olika företag och ställde frågor om deras kunskaper och 
erfarenheter om informationsspecialister märkte jag att de flesta företag som var på plats på 
Starkdagen inte kände till vad en informationsspecialist är och på vilket sätt de kan gynna 
deras företag. Jag förstod även att det inte alltid har framgått tydligt att 
informationsspecialister skiljer sig från informatörer. Detta gjorde mig nyfiken då jag under 
min tid på Bibliotekshögskolan i Borås, fick uppfattningen att alla stora företag känner till 
informationsspecialister och alla har en särskild avdelning där bara informationsspecialister 
eller informatör arbetar. Det visade sig att jag hade helt fel, för att än idag är det många 
företag som inte känner till vilken nytta de kan ha av en informationsspecialist. Det finns ett 
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annat informationsbaserat arbete som är mer känd hos företag och organisationer: nämligen 
informatörer. 
 
Förhoppningar om informationsspecialisters framtid fick jag även under Starkdagen när jag 
förklarade för företagen vad en informationsspecialist gör. De blev väldigt intresserade och de 
började fundera över varför deras företag inte hade en sådan person på just deras företag. 
 
1.3 Problembeskrivning 
 
Informationsspecialistens roll i arbetsmarknaden är ständigt under utveckling. Allt fler företag 
är i behov av specialister, som på ett snabbt och effektivt sätt kan söka information åt dem. De 
behöver någon som söker, hanterar, framställer och förmedlar information på ett 
kostnadseffektivt och lättillgängligt sätt. (Nelke, M, 1998)  
 
Tack vare den stora utvecklingen inom datavärlden har det blivit lätt för vem som helst att 
söka information på Internet. Det finns många människor som inte tycker att de behöver 
specialister för att hantera den informationsmängd som de dagligen kommer i kontakt med, 
utan de tror att vem som helst kan söka information, men så är inte fallet. Något som många 
inte tänker på är att det är väldigt lätt att söka information, men desto svårare att hitta det man 
söker bland tusentals träffar. Ett annat viktig faktum som inte heller många tänker på är att 
man kan inte alltid lita på att det man har hittat kommer från en trovärdig källa. Källkritik är 
väldigt viktigt, speciellt när det gäller företag och andra organisationer, och därför borde det 
vara en viktig tillgång att ha anställda som kan producera, organisera och se till att andra i 
företaget har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle för rätt pris och i rätt format. Hur vet 
organisationer vem som har den kompetens som behövs? Är det bibliotekarier man ska vända 
sig till eller informationsspecialister eller informatörer? Är det någon skillnad mellan dessa 
beteckningar? 
 
Förändringen i biblioteksvärlden har inte bara medfört att bibliotekarier har fått nyare 
yrkesbeteckningar i samhället utan även deras arbetsuppgifter har förändrats, och därmed 
ställs det också andra krav på dem idag. Jag anser det vara viktigt att skaffa sig en uppfattning 
om vilka kvalifikationer som krävs för att man ska uppfylla de mål som har satts upp inom 
informationssamhället.  Det är även lika viktigt att undersöka vilken typ av arbetsuppgifter 
man kommer i kontakt med när man vä l kommer ut i arbetslivet. För att kunna göra sådan 
undersökning är det ännu viktigare att undersöka om det finns någon arbetsmarknad för 
informationsspecialister och informatörer. 
 
När jag började på Bibliotekshögskolan i Borås (2000) fick vi veta att ca 90 % av alla som går 
ut från Bibliotekshögskolan får jobb inom det område de studerat till. På framsidan av 
Biblioteks- och informationsvetenskapsinstitutionens informationsbroschyr från år 2003 kan 
man läsa: Efterfrågad I Arbetslivet. Vidare kan man läsa i broschyren att det finns efterfrågan 
för biblioteks- och informationsvetare inom alla sektorer på arbetsmarknaden, och att detta 
beror på att ”informationssamhällets överflöd kräver att det finns tillgång till kvalificerade 
informationsspecialister som kan skapa ordning i informationsmängden samt underlätta för 
människor att söka sig fram till adekvat information i rätt ögonblick” (B & I, 
informationsbroschyr, 2003, s.25)  
 
Informationsbroschyren för år 2005 visar att det inte har skett några större förändringar. Det 
skrivs fortfarande att behovet av informationsspecialister är stort på arbetsmarknaden men det 
står inte något på framsidan om efterfrågan i arbetslivet. Man kan även se att vissa intervjuer i 
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broschyren är tagna från år 2003. Skillnaden är att det finns extra information om vad 
personerna gör idag. (B & I, Informationsbroschyr, 2005) 
Uppfattningen som man får av dessa broschyrer är att de är tryckta i marknadsföringssyfte 
och är mer positiva än objektiva. 
 
Är informationsspecialister eller informatörer verkligen efterfrågade på arbetsmarknaden? Är 
det stor skillnad mellan deras arbetsuppgifter jämfört med informatörers arbetsuppgifter? 
Genom att undersöka annonser för ett antal år kan jag få reda på hur arbetsmarknaden ser ut 
för informationsspecialister och informatörer och därefter dra slutsatser om hur stor chansen 
är för nyutexaminerade bibliotekarier att hitta arbete inom den privata sektorn. 
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att dels undersöka om vilka krav som ställs på 
informationsspecialister och informatörer på arbetsmarknaden och dels ta reda på vilka 
likheter och skillnader det finns mellan informationsspecialister och informatörer i Sverige. 
För att nå detta syfte kommer jag att ställa dessa frågor: 
 

1. Vad är en informationsspecialist och vilka arbetsuppgifter kan de ha? 
2. Vad är en informatör och vilka arbetsuppgifter kan de ha? 
3. Vilka kvalifikationer kräver arbetsmarknaden av dem som vill arbeta som 

informationsspecialist respektive informatör?  
 
Genom att besvara dessa frågor hoppas jag på att få en klarare bild över hur stor chansen är 
för oss som har gått på bibliotekshögskolan att få arbeta inom den privata sektorn som 
informationsspecialister eller informatörer. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Exakt vad en informationsspecialist är och gör kan vara svårt att definiera eftersom de arbetar 
inom ett varierande område och kan därför ha olika arbetsuppgifter beroende på arbetsplats. 
Jag kommer inte att ta upp alla olika arbetsområden som en informationsspecialist kan arbeta 
inom, utan jag kommer att avgränsa mig till de områden som jag hittar i annonserna. Jag ville 
huvudsakligen undersöka arbetsmarknaden, och det gjorde jag genom att välja annonser från 
DIK-forum år 2000 och år 2004. Anledningen till att jag valde dessa år är att jag började 
studera på BHS år 2000 och hade beräknat att bli klar år 2004.  
 
Det finns även en annan journal som publicerar liknande jobbannonser, Platsjournalen. 
Denna tidning publiceras av Arbetsförmedlingen men eftersom de inte arkiverar sina tidningar 
skulle det nästan vara omöjligt för mig att undersöka deras jobbannonser. Då DIK-forum 
anses vara den huvudtidskriften som annonserar ut arbeten relaterade till 
informationsspecialister och informatörer, anser jag att jobbannonserna i DIK-forum ger 
tillräckligt pålitlig bild över arbetsmarknaden. 
 
När det gäller informationsspecialister har jag valt att fördjupa mig mer i deras bakgrund, hur 
de har påverkats av det nya teknologisamhället och vilken framtid de har både inom 
arbetsmarknaden och inom utbildningen de får.  
 
När det gäller informatörer har jag tittat på deras bakgrund, på hur arbetsmarknaden ser ut för 
dem och vilka krav som ställs på dem.  
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Jag har endast tittat på hur arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Informationsspecialister har 
funnits länge i USA, Storbritannien och övriga världen. Följaktligen skulle det fordras för 
mycket tid att gå igenom deras arbetsmarknad, och det skulle även bli ett för stort ämne att 
behandla i denna uppsats.  
 
1.6  Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsens disposition kommer att bestå av  följande kapitelindelningar: 
 
Inledning följs av val av ämne, problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Sedan 
kommer en kort introduktion av vilka avgränsningar jag har gjort. 
 
I kapitel 2 presenteras metod. Här förklaras genomförandet av undersökningen, hur 
litteratursökningen har utförts, hur jag har gått tillväga för att välja annonser, samt vilka 
avgränsningar jag har valt för platsannonserna. 
 
I kapitel 3 presenteras professionsteori, hur långt man har kommit när det gäller ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap samt inom vilken teoretisk ram institutionen bibliotek 
tillhör.   
 
I kapitel 4 presenteras litteraturöversikt och tidigare forskning. Här analyseras 
arbetsmarknaden samt informationsspecialisters och informatörers roll i den. Jag går även 
igenom vilka krav som ställs på informationsspecialisten och informatören samt vilka 
skillnader och likheter det finns mellan dessa två yrkesbeteckningar. I detta avsnitt tar jag 
även upp situationen i Sverige och vart dessa två yrken är på väg. 
  
I kapitel 5 presenteras undersökningens resultat. Här kommer jag att dela upp annonserna i 
tabeller för att det ska vara lättare att göra en jämförelse mellan de två yrken. Arbetsuppgifter 
kommer att visas i punktform och kvalifikationer presenteras som diagram. 
 
I kapitel 6 presenterar jag min analys och diskussion. Här diskuterar jag mitt resultat och det 
som har skrivits i litteraturöversikten och tidigare forskning.  
 
I kapitel 7 presenteras slutsatsen som innehåller en diskussion om huruvida jag har kunnat 
besvara mina frågor och om syftet med uppsatsen är nådd. 
 
I kapitel 8 som är sista delen av denna uppsats kommer en sammanfattning, där jag 
sammanfattar problembeskrivning, syfte, teori, metod, resultat samt slutsats. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva den metod som jag har valt för min undersökning.  Jag 
kommer även att beskriva valet av jobbannonser, hur jag har genomfört undersökningen, hur 
litteratursökningen har genomförts, samt tillvägagångssättet för undersökning av 
platsannonserna.   
 
2.1 Genomförande av undersökningen 
 
Metod är den redskap som används för att uppnå de målsättningar man har med sin 
undersökning eller forskning. Det finns ett antal krav som måste uppfyllas för att en metod 
ska kunna användas i ett samhällsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete.  
Dessa krav är: 

• Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks 
• Man måste göra ett systematiskt urval av information 
• Man ska kunna utnyttja informationen på bästa sätt 
• Resultaten ska presenteras på ett sådant sätt att andra kan kontrollera och granska 

hållbarheten 
• Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga 

förhållanden man står inför för att kunna leda till ett fortsatt forsknings- och 
utvecklingsarbete och till en ökad förståelse 

 
(Holme I.M & Solvang B.K, 1991) 
 

Mitt syfte med denna uppsats kräver att jag använder mig av en metod som tillåter mig att 
undersöka likheten och skillnaden mellan informationsspecialister och informatörer på 
arbetsmarknaden samt vilka kvalifikationer som krävs av dem. Jag behöver på ett bättre sätt 
förstå problemen och de begrepp om informationsspecialister och informatörer som förklaras 
av olika forskare.  
För att få svar på två första frågorna använder jag mig utav litteraturöversikt, och för att ta 
reda på vilka kvalifikationer arbetsmarknaden kräver av informationsspecialister och 
informatörer undersöker jag jobbannonser i tidskriften DIK forum.  
Genom undersökning av annonser i en tidskrift får man ett resultat där jobbdefinitioner av 
informationsrelaterade arbeten är reflekterade genom massmedia som i sin tur kan leda till att 
informationsspecialisters status i samhället kan uppfattas på ett bättre sätt. ( Macevi, E, 1998) 
 
2.2 Litteraturundersökningen 
 
För att kunna utforma en förståelse för professionerna informationsspecialist och informatör, 
samt arbetsuppgifter och kvalifikationer som denna yrkesgrupp bör ha etc. krävdes det en 
noggrann undersökning av litteratur inom området. Jag har använt teoretiska arbeten, 
empiriska undersökningar och professionell litteratur och dokument. 
 
Materialinsamling för denna uppsats genomfördes dels genom snöbollsmetoden vilket innebär 
att man genom att titta på olika litteraturers referenslista hittar ytterligare lämplig litteratur, 
och dels genom databassökning. De databaser som jag sökte i var: LISA (Library & 
Information science abstracts database), ISAP (Information Science & Technology Abstracts 
Plus), LIBRIS och Högskolan i Borås bibliotekskatalog. 
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Jag sökte även i tidskrifterna LIBRES, Australian Academic & Research Libraries, Annals of 
Library and Information Studies.  
 
Förutom sökningar i olika databaser genomfördes en sökning i DIK: s webbplats, 
Arbetslivsinstitutionens webbplats, The Special Libraries Associations webbplats, samt 
webbplats för Svensk förening för Informationsspecialister. Jag är medveten om att dessa 
databaser kan vara partiska då de representerar den egna professionen, men eftersom de har 
väldigt mycket information om just informationsspecialister och andra som arbetar med 
informationsrelaterade yrken, ansåg jag dem vara nyttiga källor.    
 
Enligt Göran Leth och Torsten Thurén utvecklades metoden källkritik inom 
historievetenskapen för att sålla bort källor som inte gav välgrundad kunskap. Sedan långt 
tillbaka har man fått erfara förfalskningar i olika källor, då har man fastställt fyra kriterier för 
källkritik. Dessa är: äkthet, tid, beroende och tendens och med Internets utveckling har tre nya 
kriterier uppkommit: fakta, förklaringar och åsikter. ( Leth & Thurén, 2000) 
 
Jag valde även att ta del av andra magisteruppsatser som handlar om bibliotekarier, 
arbetsmarknaden och informationssamhället för att få idéer om hur jag ska utforma min egen 
uppsats.  
 
2.3 Undersökning av platsannonser 
 
För att kunna svara på frågan om hur arbetsmarknaden ser ut, har jag valt att undersöka 
antalet publicerade jobbannonser för informationsspecialister och informatörer under en viss 
period. Denna analysdel är kvantitativ då jag vill etablera omfattning och förändringar av 
efterfrågan för vissa typer av unga specialister som träder in i arbetsmarknaden. I huvudsak 
har jag använt mig utav bestämda kriterier som titlar, arbetsuppgifter och kvalifikationer. 
Detta för att jag på ett bättre sätt ska kunna avgöra om den valda jobbannonsen är relevant för 
min undersökning eller inte.  
 
Då informationsyrket är relativt utbrett och folk som söker sig till branschen kan komma från 
olika bakgrunder har jag valt att endast koncentrera mig på en viss grupp när annonserna 
skulle undersökas. Denna grupp bestod först och främst av nyutexaminerade bibliotekarier 
eller informatörer, och de som har varit ute i arbetsmarknaden i några få år.  
 
Jag har valt att undersöka jobbannonser från tidskriften DIK-forum som ges ut av 
fackförbundet DIK (Dokumentation Information och Kultur). Då många 
informationsspecialister är medlemmar i detta förbund hittade jag många annonser i deras 
tidskrift som var intressant för min undersökning. Som tidigare nämnt har jag valt att gå 
igenom annonserna från 2000 och från 2004, detta för att jag tyckte att det skulle vara 
intressant att se hur arbetsmarknaden såg ut när jag började och hur det såg ut när jag skulle 
avsluta mina studier. Totalt har jag undersökt 157 annonser från 2000 och 69 annonser för 
2004. Detta gäller alltså både informationsspecialist- och informatörstjänster. Eftersom jag 
undersökte marknaden för dem som inte ville arbeta som traditionell bibliotekarie, hittade jag 
många intressanta tjänstebeteckningar. 
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2.3.1 Urval av platsannonser  
 
Jag stötte på några problem när jag gjorde annonsundersökningen. Jag hittade en annons vars 
arbetsuppgifter var en blandning av informatörs- och informationsspecialistarbete, detta 
gjorde mig osäker på var jag skulle placera annonsen. En annan annons där de sökte en 
intendent hade de krav som annars ställs på informationsspecialister, men när jag kom till 
arbetsuppgifter passade tjänsten mer för en informatör. Denna annons räknade jag 
tillsammans med informatörsannonserna då rubriken var ”Informatör”. 
 
I enlighet med syftet och problembeskrivningen bestämde jag mig för att välja bort skol-,  
folk- och barnbibliotekarier, då dessa yrkesbeteckningar faller under beskrivningen av arbete 
inom den offentliga sektorn. Även om det kan ingå visst informationsarbete i deras 
arbetsuppgifter ansåg jag det inte tillräckligt för kunna kopplas till den privata sektorn där jag 
egentligen vill undersöka marknaden. 
 
Då denna undersökning är koncentrerad på nyutexaminerade och de som är nya i 
arbetsmarknaden har jag exkluderat de annonser där de ville att man skulle ha flera års 
erfarenhet inom branschen. Ändå var jag tvungen att ta med några annonser där ett bra 
kontaktnät från tidigare arbete var en merit. Detta p.g.a. att det förekom som ett önskemål i de 
flesta annonser och inte kunde förbises. 
 
Förutom informationsspecialister, företagsbibliotekarier och specialbibliotekarier, har jag tagit 
med vissa arkivariejobb, intendentjobb, domstolsbibliotekarie, kriminalbibliotekarie och 
informationsansvarig. De tjänster som har kommit med har gjort det på grund av vad det stod 
i arbetsuppgifterna. De arbetsuppgifter som jag har valt är de uppgifter som enligt 
litteraturanalysen var bland de viktigaste för en informationsspecialist och en informatör.  
För en informationsspecialist var några viktiga arbetsuppgifter: goda datakunskaper; att ta 
hand om den externa och interna informationen för organisationen/företaget; och mer global 
förståelse för informationsarbete. Några av informatörens viktigaste arbetsuppgifter var: 
intern och extern kommunikation, omvärldsbevakning och analysering av 
informationsproblem. 
 
Jag har även inkluderat universitets- och högskolebibliotekarier i denna undersökning. Detta 
på grund av att jag ansåg att kvalifikationerna och arbetsuppgifterna mer kan kopplas till 
informationsrelaterade yrken än traditionella biblioteksarbeten. 
Med traditionella biblioteksarbeten menar jag arbeten som kopplas till skol-, folk- och 
barnbibliotekarier. 
 
Bibliotekariejobb på kultur- och utbildningsförvaltningen valdes bort eftersom 
arbetsuppgifterna bestod av traditionellt bibliotekariejobb och regelbundna kontakter med 
skola och förskola. Samma sak gällde bokbussbibliotekarie. 
 
Länsbibliotekariejobb har exkluderats från undersökningen på grund av att det först och 
främst är en chefsposition som kräver mer än vad vi är utbildade för och för det andra ville 
annonsen att man skulle stimulera folkbibliotekens utveckling. Man skulle även arbeta för en 
ökad samverkan mellan folkbibliotek, forskningsbibliotek och kulturinstitutioner. Detta 
passade inte riktigt i min kategori.  
 
När det gäller annonser för informatörer har jag inte behövt exkludera något för alla annonser 
om informatörer uppfyllde de krav som enligt informatörsfacket en informatör bör ha. Alltså 
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att de ska ha någon slags utbildning inom informationsvetenskap, att de ska kunna arbeta med 
hemsidor, nyhetsbrev, pressmeddelande m.m. 
Även när jag undersökte annonser för informatörer avgränsade jag mig till de nyutbildade och 
arbetssökande och de som är nya på arbetsmarknaden.  
 
På grund av likheten av arbetsuppgifter och kvalifikationer för informationsspecialister och 
informatörer blev det ibland svårt att avgöra inom vilken kategori vissa annonser tillhör. När 
sådana problem uppstod valde jag att titta på tjänstens titel: alltså alla annonser som hade 
titeln ”informatör” hamnade hos informatörer och allt annat hamnade hos 
informationsspecialister. 
 
Analys av jobbannonsers innehåll har tidigare använts för att utreda efterfrågan på 
arbetsmarknaden och beräknas ge en ”snapshot” av situationen inom begränsade tidsram och 
utrymme. Därför kan för informationsspecialister analys av jobbannonser betraktas som valid. 
Jag måste dock erkänna att någon subjektivitet under valprocessen av annonser kan ha 
påverkat resultatet. Låga siffror i några kategorier (som arbetsuppgifter, erfarenheter eller 
utbildningar) ibland kan minska statistiskt signifikans av undersökning. Sammanställda data 
återspeglar enbart situationen i Sverige och perioden 2000 och 2004. Därför ska ingen slutsats 
grundad på denna basis dras för andra perioder eller andra länder. 
 
Alla annonser i tidskriften har granskats, och de annonser som var relaterad till 
informationsyrket har valts ut. På det sättet har jag inte gått miste om viktig information i 
annonserna.  
 
2.3.2 Innehållsanalys 
 
För att avgöra om annonserna för undersökningen var relevanta eller inte tittade jag på vad 
arbetsuppgifterna bestod av och vilka kvalifikationer som krävdes. I sin artikel ”Content 
analysis of recordkeeping job adervertisments in Western Australia” skriver Margaret Pember 
att innehållet i en annons representerar kunskap och kvalifikationer som behövs för att man 
ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Att göra en sådan undersökning kan även leda till 
att det blir lättare att avgöra om man har fått rätt utbildning eller om utbildningsinriktningen 
behöver ändras. (Pember, M 2003) 
 
Innehållsanalys är en metod där man kan analysera både kvalitativa och kvantitativa material. 
Det finns olika definitioner av vad en innehållsanalys är men de är i mångt och mycket 
liknande. Grundidén med definitionen är att utifrån ett specifikt forskningssyfte kvantifiera 
någonting i texter. Med kvantifiering här menas det att man räknar eller mäter förekomsten av 
vissa företeelser i texter. Man kan använda innehållsanalys för att inkludera varje analys som 
syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll. Det finns skillnad mellan 
kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. 
 
Kvalitativ innehållsanalys kan rikta sig mot textanalyser där ingenting mäts eller räknas, men 
det kan även rikta sig mot någonting som ska kvantifieras, fast det är en mer komplicerad 
tolkning som måste göras. (Bergström & Boréus, 2000) 
  
Jag samlade material genom att gå igenom varje annons i DIK-forums lediga platser, och 
därefter avgjorde jag vilka annonser som var relevanta för min undersökning. Som tidigare 
nämnt är informationsyrket väldigt utbrett och av denna anledning valde jag att ha öppet sinne 
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då jag skulle avgöra vilka annonser som passade in för informationsyrket och vilka som skulle 
sorteras bort.  
 
Alla relevanta annonser skrevs ner i programmet Excel för att jag lättare skulle hålla reda på 
annonserna samt för att undersökningen skulle ske på ett bättre och enklare sätt.  Först skrev 
jag ner jobbtiteln. Här valde jag förutom informationsspecialister, företagsbibliotekarier och 
specialbibliotekarier att ta med vissa arkivariejobb, intendentjobb och även en chefsposition 
där de inte krävde mer än en vanlig position inom informationsyrket. När det gällde 
informatörer valde jag alla jobbtitlar som var ”informatör” eller ”informatörer”. De tjänster 
som jag har valt att ha med i min undersökning har grundat sig på vad deras arbetsuppgifter 
bestod av, och även vad som hade kommit fram genom min litteraturanalys. 
 
Sedan tit tade jag på vilka kvalifikationer som krävdes. Här försökte jag inte sortera ut 
kvalifikationerna med en gång utan skrev ner för varje annons vilka kvalifikationer de krävde. 
Jag gjorde samma sak med annonserna för informatörer. 

 
När det gäller arbetsuppgifter gick jag igenom allt noga eftersom det var här jag avgjorde om 
tjänsten är relevant för min undersökning eller inte. De annonser vars arbetsuppgifter inte var 
relaterad till informationsyrket på något sätt valdes bort.  

 
Förutom att undersöka organisationer som hade annonserat ut sina tjänster på DIK-forum 
undersökte jag även förenings-, företags-, högskole- och universitetsbiblioteks tjänster som 
hade utannonserats i tidskriften.  
 
Jag har separerat informatörer från andra informationsrelaterade yrken, detta för att min 
frågeställning krävde det, och även för att det skulle bli lättare att göra en jämförelse. Alltså 
informatörers arbetsuppgifter och kvalifikationer kommer att vara separerad från 
informationsspecialisters arbetsuppgifter och kvalifikationer 
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3 Teori 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva professionsteori samt hur långt man har kommit inom 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap när det gäller att definiera inom vilken teoretisk 
ram institutionen bibliotek tillhör.   

 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap har försök gjorts för att skapa en teoretisk ram 
som kan definiera inom vilka professioner ämnet bibliotek och informationsvetenskap tillhör, 
men än idag kan man inte säga att en sådan ram existerar. Informationsvetenskapen är alltför 
splittrad för att man ska kunna skapa en gemensam disciplin.  
I sin bok ”Informationsstrategier och yrkesidentiteter” refererar Olof Sundin till flera olika 
författare däribland Capurro som har koncentrerat sig på kommunikationsprocesser inom 
professionella gemenskaper i en samhällelig verksamhet. I samband med professionella 
gemenskaper menar Capurro att ”biblioteks- och informationsvetenskapens empiriska objekt 
är bredare än användarestudier i enbart vetenskaplig sammanhang och professionella 
innebär sålunda inte enbart professionella i den essentialistiska bemärkelsen”. (Sundin, O, 
s.35, 2003) 
 
För att kunna utforska en yrkesgrupps institutionella utveckling, är det bra att ta hjälp av en 
professionsteori. Enligt Andrew Abbot är en profession en exklusiv yrkesgrupp som vänder 
sig till abstrakt kunskap inom vissa områden. För att en yrkesgrupp ska räknas som en 
profession krävs det bland annat att de har en gemensam teoretisk kunskapsbas.  På det sättet 
kan man även skaffa sig redskap att studera kunskapens roll i det professionella yrkeslivet 
utifrån ett perspektiv på makt och professionella intressen. ( Abbot, A 1988) 
Relationen mellan forskning, utbildning och tillämpning är något som förväntas av en 
profession, men utan en samhällelig acceptans av yrkesgruppens kunskap blir det väldigt svårt 
att komma in i yrkesverksamheten.(Sundin, O, 2003) Då denna uppsats är koncentrerad kring 
informationsspecialister, informatörer och arbetsmarknaden, är det lämpligt att ta upp själva 
professionens betydelse, och studera hur den påverkar yrket. 
 
Trots att vissa författare anser att det finns en splittring kring gemensam teoretisk ram inom 
biblioteks- och informationsvetenskap finns det andra författare som genom åren har skrivit 
om det teoretiska ramverket för informationsvetenskapen, där de diskuterar den 
grundläggande frågan om vad som är informationsvetenskapens forskningsobjekt. Olof 
Sundin refererar till några av dessa författare i sin magisteruppsats om distriktsköterskors 
informationsanvändning (1997). För dessa författare ses biblioteksvetenskapen som en del av 
det övergripande området informationsvetenskap. (Sundin, O, 1997) även om begreppet 
biblioteksvetenskap är knuten till institutionen biblioteket, har den ett mycket bredare 
forskningsområde. Något som kommer att tas upp i denna uppsats är hur bred kan 
biblioteksområdet uppskattas vara och vad kan vi räkna som informationsrelaterat arbete. 
 
Efter 1970-talet började professionsforskning växa fram och man började tala om 
nyweberiansk forskning. Denna forskning inriktade sig huvudsakligen på att studera de 
strategier som yrkesgrupper använder sig av för att ha möjlighet att uppnå en samhällelig 
status som professionella yrkesgrupper, denna strategi kallas för professionella projekt.  
Yrkesgrupper strävar efter att uppnå monopol för sin verksamhet utifrån detta perspektiv. Det 
redskap som de använder sig av är olika slags strategier för stängning (closure), ett begrepp 
som har hämtats från Max Weber. Stängningsstrategierna har som mål att visa hur 
medlemmar tas upp i yrkesgruppen, hur yrkeskunskapen skyddas, hur konkurrerande 
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yrkesgrupper stängs ute från det aktuella yrket samt hur tillgång till utbildning styrs. 
(MacDonald, K.M 1995) 
Informationsspecialister och informatörer är båda erkända professioner av samhället, båda 
yrken har sina professionella yrkesgrupper som skyddar sin yrkeskunskap.  
 
Även om man betraktar kunskap från olika perspektiv placerar nyare professionsforskning 
såväl som traditionell professionsforskning, professioners kunskapsanspråk i centrum. Har 
yrkesgruppen ett utvecklat kunskapssystem kommer möjligheterna för professionell 
problemlösning vara bättre och den status och makt som professionen kommer att ha i 
samhället kommer också att öka. På det sättet kommer relationen mellan makt och kunskap 
förvandlas till att makt följer med ett välutvecklat kunskapssystem.  
Relationen mellan den professionella problemlösningen och kunskapssystemet inom den 
nyweberianska professionsforskningen är mer diffus. 
Man kan alltså påstå att den profession som har makt även kommer att ha större möjligheter 
att hävda sina kunskapsanspråk. Kunskapens symboliska värdes betydelse kan uttryckas med 
att om inte professionens medlemmar betraktas som experter och får någon slags legitimitet 
från övriga professioner och samhället, får de ingen rättsförvaltning över användningen av sin 
kunskap.   
Det finns experter inom alla yrkesområden, och oftast är det de som avgör vilken kunskap 
som ska räknas som riktig kunskap inom yrket och vilka professionella lösningar som är de 
bäst lämpade i samhället.  
 
Andrew Abott skriver i sin bok The system of professions (1988) att yrkesgrupper konkurrerar 
med varandra genom sin abstrakta kunskap. Vidare skriver han att professioner inte är internt 
likformiga, utan består av medlemmar med olika värderingar, intressen och status. Har man 
möjlighet som medlem att tillämpa professionens kunskapssystem får man högre status inom 
professionen. Något som för informationsspecialister och informatörer närmare varandra är 
just deras kunskaper. Då deras yrke har många likheter innebär det att dessa två professioner 
börjar komma närmare varandra. 
 
Sundin (2003) räknar upp tre olika sfärer som han menar tillsammans möjliggör ett empiriskt 
intresse för biblioteks- och informationsvetenskapliga aspekter i relation mellan 
yrkesverksamma, deras arbetsplatser och de yrkesgrupper de verkar inom.  
Dessa tre sfärer består av sociokulturellteori, professionsteori och biblioteks- och 
informationsvetenskaplig teori.   
När det gäller biblioteks- och informationsvetenskapliga sfären talar man först och främst om 
kognitiv auktoritet, kunskapsområde, informationsbehov och fackinformationens relevans. 
Normerna för hur sökning och användning av information ska se ut i en självständig 
profession med etable rade kognitiva auktoriteter ska se starkare ut än vad de gör i en autonom 
profession. Detta innebär t.ex. för informationsspecialisten och informatören att de skulle 
följa fastställda regler för hur de ska inställa sig till formellt orienterad informationssökning, 
om man antar att detta förhållningssätt sker oberoende av konkurrerande professioner med 
andra kognitiva auktoriteter. 
 
Någon annan som har intresserat sig för hur kunskap skapas, och hur vi människor förhåller 
oss till dessa kunskaper i samband med media och informationssökning är Patrick Wilson. 
Han har skrivit om vilken roll bibliotekarier och andra informationsspecialister har i samhället 
samt vilken relation denna yrkesgrupp kan ha till kunskapsproduktion och konsumtion.  
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Wilson (1983) menar att de institutioner, texter eller personer vars kunskap vi tror och förlitar 
oss på kallas för Kognitiva auktoriteter. Alltså om vi till exempel vänder oss till en databas 
eller bokhylla är det inte bara posternas eller böckernas innehåll som vi värderar, utan vi 
värderar även efter de signaler som ryktet, recensioner eller personliga rekommendationer vi 
får från den omgivning vi litar på.  
 
Enlig Wilson kan man inte inom biblioteks- och informationsområde studera individer som 
självständiga subjekt, eller enbart studera deras informationssökningsbeteende eller/och 
upplevelser av detta. Han menar att man ska lägga tyngdpunkten på individernas beteende och 
upplevelser som analysenheter till en kollektiv nivå inom olika verksamheter.  
Det är viktigt för bibliotekarier, andra intermediärer och även informatörer att ha en förmåga 
att värdera informationens kognitiva auktoriteter inom de områden användaren eller deras 
klienter verkar i. Det innebär att de ska kunna anpassa sig till orienterad informationssökning 
och även vara oberoende av konkurrerande professioner med andra kognitiva auktoriteter. När 
medlemmar från olika professioner möter varandra på en arbetsplats vägs de kognitiva 
auktoriteterna mot varandra.  
Informationsspecialister och informatörer svarar för de kvalifikationer som krävs av en 
ryktbar profession.  
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4 Litteraturöversikt och tidigare forskning 
 
I detta kapitel har jag sammanställt den litteratur som är relevant  för uppsatsen. Här kommer 
även arbetsmarknaden att tas upp i allmänhet, för att det påverkar högskoleutbildade och 
akademiker som försöker komma ut på arbetsmarknaden. 
 
4.1 Arbetsmarknaden  
 
Arbetskraft utgörs av antalet sysselsatta och arbetslösa. Enligt de definitioner som används i 
svensk statistik kan man inte räkna med heltidsstudenter i denna kategori. Den befintliga 
arbetskraften förnyas kontinuerligt, numerärt, kompetens- och åldersmässigt. 
Statistiken om antalet personer som högskolornas utbildningar examinerar under ett givet år 
ger inte en tillräckligt bra bild av tillströmningen av kompetens till arbetsmarknaden. Detta 
beror på att det inte är självklart hur man ska mäta utflödet. Thomas Furusten refererar till 
Högskoleverkets undersökning ”Studieresultat och Bakgrund” från år 2002, där man ser att 
knappt hälften av högskolenybörjare har avlagt examen efter sju år. Av dem som inte har tagit 
examen har ungefär en tredjedel avslutat kurser som tillsammans omfattar 120 poäng, vilket 
motsvarar tre års studier på heltid. Ytterligare 6-7 procent av de icke-examinerade har tagit 
200 poäng eller mer, alltså har utbildning motsvarande fem års heltidsstudier. 
Sammanfattningsvis kan man säga att 60-65 procent av studenterna avlägger examen och/eller 
har skaffat sig minst tre års utbildning när de lämnar systemet. 
När man bortser från de studenter som går ut från högskolan utan examen underskattar man 
den kompetens som finns i arbetsmarknaden. Ändå uppmärksammas sällan denna grupp i 
prognoser och kartläggningar över tillgången på utbildade (Furusten, 2003). 
 
Inom forskningslitteraturen råder det stort samförstånd om vilka ekonomiska och 
teknologiska faktorer av betydelse för arbetsmarknad och arbetsliv som har förändrats på ett 
tydligt sätt under senare år. De ekonomiska faktorerna kan sammanfattas i tre trender.  
 
1. Det första är att globaliseringen är tydligare. Detta innebär en ökad internationell handel 
med varor, tjänster och kapital. Tack vare denna ökning har allt fler länder kunnat koncentrera 
sig på det de kan till lägst kostnad. En viktig innebörd av detta för arbetsmarknaden är att det 
har gjort så att efterfrågan på okvalificerad arbetskraft har sjunkit. 
 
2. Det andra är förändringen av preferenserna hos konsumenterna i västvärlden. Marknaden 
för massproducerade varor och tjänster har försvagats, till nytta för produkter anpassad till 
individuella kunders eller klienters önskemål. Detta har medfört högre krav på produktionen 
med högre grad av diversifiering och kanske även specialisering. En fråga som man bör ställa 
sig när det gäller den framtida utvecklingen är om tredje världens produktionsapparater 
kommer att kunna leva upp till dessa krav. Det kan hända att konsumenterna är beredda att 
betala högre för bättre kvalité, detta skulle i sin tur kunna styra tillbaka en del av produktionen 
till västvärlden.  
 
3. Det tredje är att på samma sätt som kraven hos konsumenter har förändrats har kraven hos 
samma personer i egenskap av löntagare utvecklats. Detta gäller först och främst unga 
människor och anledningen är flera. Den viktigaste andledningen är att den genomsnittliga 
utbildningsnivån är högre bland unga än äldre. De unga har vuxit med det moderna arbetslivet 
och tar därför eget initiativ i arbetet.  
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Teknologiska förändringar som påverkat senare års arbetsliv och arbetsmarknad har inneburit 
nya möjligheter för utvecklingen av information och kommunikation. En liten aspekt av den 
utvecklingen är att allt fler personer använder datorer i sina dagliga arbeten. Det viktiga är att 
informationsteknologiska framsteg möjliggör stora arbetsorganisatoriska förändringar. Många 
enkla arbetsuppgifter inom olika områden som service eller tillverkning kan helt eller delvis 
automatiseras med hjälp av datorer. (Le Grand, Szulkin & Tåhlin, 2002) 
 
4.1.1 Utbildningsnivå och arbetskraft 
 
Enligt Högskoleverkets rapport ”Arbetsmarknad och högskoleutbildning” har befolkningens 
utbildningsnivå på senare tid stigit fortlöpande. Den genomsnittliga formella kompetensen i 
arbetskraften ökar, och tillgängliga arbeten utan krav på högskoleutbildning har blivit mindre. 
Utbildningsnivån är en återverkan av andelen sysselsatta med formella kvalifikationer. Det är 
inte bra att mäta förändringar av arbetskraftens kompetens av två skäl. Det första skälet är att 
den delen av befolkningen som befinner sig i utbildning kommer att hela tiden uppdatera sin 
kompetensnivå. Det andra skälet är att det finns många som lämnar såväl högskolan som 
gymnasieskolan i förtid för att börja på ett arbete som de har fått på grund av den kompetens 
de uppnått på sin utbildning. (Furusten, 2003) 
 
Kompetensförändringar kan visas genom andelen sysselsatta i eftergymnasiala studier av 
befolkningen i arbetsför ålder, dvs. 20-64 år.  
Trots den stora ökningen av högskolestudenter har andel i eftergymnasiala studier inte ökat så 
mycket under det senaste decenniet. Det är på grund av att fyrtiotalisterna är så många i 
förhållande till ett under perioden minskat antal personer i åldrarna över 20. Detta gör att det 
totala arbetskraftsdeltagandet inte påverkas särskild mycket av att allt fler unga studerar allt 
längre. Tack vare de stora pensionsavgångarna under den kommande tioårsperioden kan vi 
vänta oss en kraftig ökning av andelen högutbildade i arbetskraften. (Furusten, 2003) 
 
Antalet registrerade högskolestudenter har ökat med nära 130 000 från runt 173 000 
höstterminen 1991 till över 300 000 höstterminen 2001. Antalet nybörjare av det totala antalet 
registrerade studenter i högskolan har minskat under samma period och det beror på att 
studenterna stannar kvar längre i utbildningar än de har gjort tidigare. Utbildningarna har 
förändrats under senare år. De flesta utbildningar har blivit längre och det är inte längre 
vanligt med snabba studier enligt kursplanerna. Antalet av dem som både studerar och arbetar 
växelvis har också ökat. (Furusten, 2003) 
 
4.1.2 Kvalifikationsnivå i förändring 
 
En tydlig trend mot en gradvis andelsmässig ökning av de klasser vars arbeten kännetecknas 
av höga kvalifikationskrav syns tydlig i en levnadsnivåundersökning som gjordes år 2002. 
Denna pekar på att ökningen av befolkningens utbildningsnivå och den totala 
kvalifikationsnivån hos arbetskraften har stigit västentligt de senaste decennierna. Den här 
trenden syns inom både tillverkning och service samt inom både den privata och den 
offentliga sektorn. (Le Grand, Szulkin & Tåhlin, 2002) 
 
Inom närmaste framtiden kommer lägre utbildade successivt ersättas av högre utbildade 
yngre, och då kommer utbildningsnivån i arbetskraften automatiskt öka. När det gäller 
kvalifikationskraven har Le Grand m.fl. funnit att föreställningen om arbetslivets ökande 
kvalifikationskrav är riktiga bara i en viss bemärkelse. De menar att de samhällsklasser där 
kvalifikationskraven är höga har växt i antal, medan klasser med lågt kvalifikationskrav har 
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minskat. Detta har medfört att de genomsnittliga utbildningskraven har varit under en ständig 
ökning. (Le Grand, Szulkin & Tåhlin, 2002) 
 
En av anledningarna till att kvalifikationsnivån har stigit är av ekonomiska skäl. Många 
lågkvalificerade jobb rationaliserades bort och andelen högkvalificerade jobb ökade. Det 
tydligaste exemplet kan man se inom vårdsektorn. ( Furusten, 2003) 
 
Enligt SCB: s (Statiska Centralbyrån) arbetskraftsundersökningar är minskningstakten i 
arbetslösheten lika kraftig för lågutbildade som högutbildade. AMS visar i sina 
undersökningar att för närvarande skapas det fler okvalificerade jobb än kva lificerade.(Då 
denna undersökning gjordes rådde förhållandevis låg aktivitet på arbetsmarknaden överlag)  
 
Ohlsson & Broomé har genom forskning kommit fram till att de närmaste åren kan vi förvänta 
oss ett kraftigt nytillskott av högutbildad arbetskraft, detta medföljer att investeringar i 
utbildningar blir allt mindre lönsamma för individerna och även rekrytering av högutbildad 
personal blir allt mindre för företagen (2002).  
 
4.2 Informationsspecialistens olika namn och områden 
 
Informationsvetenskapen har idag många olika aktörer som kan komma från olika 
bakgrunder. Enligt en rapport från IMO (Information Market Observatory, 1997) kan man 
genom att studera användargrupper och mäta deras användning av elektroniska 
informationstjänster, ta reda på behovet och typ av olika informationstjänster. Irene Moya 
skriver i sin magisteruppsats som handlar om arbetsmarknaden för informationsmäklare att 
”Det har uppskattats att 80 % av de arbeten som har skapats i Europa mellan 1990 och 1995 
är på något sätt anknutna till informationsmarknaden”. (Moya, s.1 1999)  
 
De som arbetar med information kan ha många olika namn, det räcker inte att bara leta efter 
informationsspecialist eller informatör i jobbannonser. Man kan hitta många olika 
yrkesbeteckningar som har samma arbetsuppgifter. Irene Wormell nämner några av dem i sin 
bok ”Success Factors for Fee-Based Information Services” 
(Wormell, 1996b) dessa är: 
 
• Informationskonsult 
• Informationsmäklare 
• Frilansbibliotekarie 
• Informationsspecialist 
• Information på begäran 
• Avgiftsbelagd informationsservice 
• Informationsåterförsäljare 
• Infomediary 
• Oberoende informationskonsultation 
• Avgiftsbelagd utredningsservice 
• Cybrarian 
 
Inte nog med att det finns så många olika namn på yrken inom informationsvärlden, det finns 
även olika namn för just informationsspecialister. Den viktigaste skillnaden mellan dessa 
olika typer av yrken är graden av specialiseringen inom det företag eller organisation 
informationsspecialisten arbetar i.  
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Ingrid Kjellqvist är bibliotekarie vid Växjöuniversitet och ansvarig för magisterprogrammet i 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Hon anser att det inte gör något om man kallar sig för 
informationsspecialist men hon vill ändå att man ska hålla fast vid titeln Bibliotekarie. Ordet 
Informationsarkitekt tycker hon att man ska hålla sig borta från, eftersom denna beteckning 
ofta används inom informatikämnet och det kan bidra till förvirringar (DIK-forum 16/04). 
 
1997 gjordes det en rapport av IMO där de ansåg att informationsarbetare bestod av två 
huvudkategorier. Dessa är: producenter och konsumenter.  
Med producenter menas de som skapar informationsprodukter och tjänster. Några exempel är 
bl.a. databasproducenter och databasvärdar. Den här kategorin levererar 
informationsinnehållet i databaser på informationsmarknaden.  
När det gäller konsumenter så räknar man specialister och de som arbetar inom organisationer 
och agerar som förmedlare mellan leverantör och slutanvändare. Konsumenters huvuduppgift 
är att förmedla och organisera information (Moya, 1999). 
 
Begreppet informationsförmedlare behöver nödvändigtvis inte vara avsedd för endast en 
speciell yrkesgrupp. Denna funktion kan ingå i ett flertal olika yrkesgruppers arbetsuppgifter, 
t ex journalister, lärare, bibliotekarier, specialbibliotekarier, informatiker (Parking & 
Westlander, 1998). 
 
Informationsförmedling kan ske på olika sätt. Antingen är det den informationssökande 
individen som själv går direkt till informationskällan eller att informationsbehovet löses med 
hjälp av informationsmedlare. Ett annat sätt kan vara att informationsförmedling sker utan att 
slutanvändaren medverkar som initiativtagare. Informationsförmedlaren har en aktivt initierad 
roll och han/hon förmedlar information utan att någon egentligen har frågat efter den. 
Exempel på detta kan vara distribution av reklam, broschyrer mm inom organisationer 
(Parking & Westlander, 1998). 
 
De informationsförmedlare som idag är aktuella för småföretagarnas behov är bl.a. etablerade 
organisationer, rådgivningsorgan, forskningsinstitutioner, bibliotek, myndigheter m.m.  
Servicen som dessa erbjuder kan antigen vara avgiftsfri eller avgiftsbelagd och informationen 
kan vara egen producerad information eller sådant som är hämtad från utomstående källor. 
(Parking & Westlander, 1998) 
 
När det gäller informationsförmedling där företaget inte är initiativtagare, kommer 
informationen oftast från organisationer och föreningar som företaget redan är medlem i eller 
har regelbunden kontakt med (Parking & Westlander, 1998). 
  
4.2.1 Från Bibliotekarier till Informationsspecialister  
 
Andrew Abbott som skriver om informationsyrket i boken, The System of Professions, säger 
att de som arbetar med information kan delas in i två generella grupper. Dessa arbetar 
antingen med kvalitativ information eller med kvantitativ information. De som arbetar med 
kvalitativ information har först och främst bakgrund som bibliotekarier, sedan kommer 
akademiker, journalister och reklambranschen m.m. Personer som arbetar med Kvantitativ 
information däremot härstammar från en bredare grupp. Dessa kan bestå av revisorer, 
ingenjörer, statistiskare, systemanalytiker m.fl.  
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Han säger vidare att man inte ska identifiera bibliotekarier endast med den funktionen att de 
försörjer med kvalitativ information, man ska istället se dem som specialister inom en viss 
aspekt av försörjning av kvalitativ information. (Abbott, 1999) 
 
Enligt Abbott började bibliotekarier först som specialbibliotekarier innan de utvecklades till 
informationsspecialister. I centrum stod universitets- och specialbib liotekarier, dessa två 
grupper hade ett nära samarbete och lånade ofta varandras källor och väldigt snart började de 
förstärka sin centrala professionella position, samtidigt som de började visa sig i 
organisationer.   
   
Jakob Harnesk gick ut med biblioteksexamen i Borås 1985. Han säger att det inte spelar roll 
inom vilken del av näringslivet han har arbetat, det är den kompetens som han skaffade sig 
under sina år som bibliotekarie, som har varit den centrala i hans alla olika arbeten. Idag 
arbetar Jakob Harnesk som concept manager på Btj PrioInfo. Han påstår även att 
bibliotekariernas specifika kompetens ligger i att hantera och strukturera information och hela 
tiden ha ett användarperspektiv på det man gör. Detta är viktigt då biblioteksverksamheten är 
en efterfrågestyrd servicefunktion. (DIK forum 13/02)  
 
För 12 år sedan gjorde Bibsam en rapport om information management. I rapporten 
refererades intervjuer med ett antal företagare, som ansåg att bibliotekarier inte skulle kunna 
lösa deras problem när det gäller informationsförsörjning eftersom de hade fel kompetens. 
Även om de fick veta att bibliotekarier har den kompetensen som de efterfrågar kunde de 
ändå inte tänka sig att anställa en bibliotekarie eftersom han/hon var fel person för jobbet.  
Denna attityd har förändrats idag. På företag och organisationer är man medvetna om 
informationens betydelse för verksamheten, att man behöver informationsexperter och att 
bibliotekarier är de rätta personerna för jobbet.  
 
Den förändrade utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap har varit en av de 
viktigaste förändringsfaktorerna för informationsvärlden under dessa 12 år.  
En annan viktig förändringsfaktor är att information har blivit allmänt tillgänglig och denna 
faktor gör att efterfrågan för bibliotekariernas kompetens ökar. Även 
informationsutvecklingen i kombination med bl.a. den ökande distans- och vuxenutbildningen 
har gjort att bredare grupper har blivit medvetna om bibliotekariernas kompetens. (DIK 
forum, 13/02)  
 
Enligt Harnesk började bibliotekarierna ta sig in på nya, icke- traditionella arbetsområden 
redan på 1990-talet. Bibliotekarier arbetade inte längre som en isolerad grupp utan de hade 
börjat få konkurrens från tekniker, journalister m.m. Vidare säger han att detta gjorde att 
bibliotekarieyrket har närmat sig andra professioner på ett intressant sätt. Ett exempel är 
teknikerns eller civilingenjörens profession. Bibliotekarierna har kommit också in i lärandet 
och studiestödet på ett helt annat sätt än tidigare, de får ofta utbildande roll och detta gör att 
gränserna mellan professionerna rivs ytterligare.  
Alltså kan man se en väldigt positiv utveckling både när det gäller bibliotekariernas yrke och 
när det gäller värderingen av deras kompetens. (DIK forum, 13/02)  
 
Även den danska karriärrådgivaren på det Danska Bibliotekarieförbundet Jonas Thing Bech 
delar Jakob Harnesk åsikter. Han ser en outnyttjad potential i bibliotekariernas 
informationskompetens. De flesta arbetsgivare utanför den traditionella bibliotekssektorn 
skulle ha stor nytta av att anställa en bibliotekarie. Han menar att de har den rätta kunskapen 
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och de rätta verktygen för att kunna strukturera information och kritisk värdera 
informationskällor. Denna resurs behövs i alla organisationer. (DIK-forum 15/04) 
Det har gjorts undersökningar som visar att 25 % av de bibliotekarier som tagit examen under 
perioden 2000-2003 har kunnat hitta arbete inom den privata sektorn. Vidare säger han att 
motsvarande siffra för hela den danska bibliotekariekåren är 10 %.  
Det finns liknande statistik från den svenska arbetsmarknaden. DIK har våren 2002 gjort 
enkätundersökning av nyexaminerade bibliotekarier. Denna undersökning visar att endast 9 % 
av dem som tagit examen i biblioteks- och informationsvetenskap under perioden 2002-2003 
fick sitt första arbete utanför den offentliga sektorn. Detta visar på en minskning om man 
jämför med dem som tog examen 2000-2001 samt dem som tog examen 1998-1999. För dem 
var andelen 11 respektive 15 procent. (DIK forum, 15/04) 
 
Trenden i Sverige är alltså inte detsamma som i Danmark. Tittar man på de danska 
platsannonserna ser man att det blir allt vanligare att företag söker ”akademiker” utan att de 
nämner någon specifik ämnesinriktning. De välkomnar även en utveckling i motsatt 
inriktning, vad Jonas Thing Bech menar är att även andra akademiker än de som har tagit 
examen i biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar skall kunna söka sig till 
bibliotekarieyrket. (DIK forum, 15/04) Detta skulle kunna leda till att bibliotekarieyrket 
urholkas på ett sätt, men man kan även se det på annat sätt. Denna förändring skulle kunna 
leda bibliotekarieyrket till nya banor i näringslivet. 
 
”Denna utveckling öppnar dörren till ett mer dynamisk och rörligyrkesliv med fler 
karriärmöjligheter för bibliotekarier, samtidigt som den också ökar kraven på att de ska 
kunna marknadsföra sig själva och sin kompetens.” (DIK forum, s.17 15/04) 
 
4.2.2 Informationsspecialisters  arbetsuppgifter 
 
Enligt Moores undersökning som han gjorde 1987, är de viktigaste kunskaperna som man ska 
ha för att kunna arbeta med information att kunna söka, klargöra och analysera problem och 
även kunna agera som konsult för sina klienter. En annan faktor som har varit viktig är att 
kunna hantera datorer och ha goda datakunskaper. Mer än hälften av informationsjobben 
krävde denna kunskap. (Moore, 1987) 
 
Cynthia Kehoe som har skrivit en artikel om informationsmäkleri och utbildning säger att det 
är vikten av databaskunskaper som är viktig. Hon anser att andra onlinesystem än DIALOG 
bör inkluderas redan i utbildningen. Exempel på några av dem är NewsNet och Compuserve. 
Om man får en fördjupningskurs i databaser online som inte traditionellt används på 
akademiska bibliotek skulle det ge studenter bättre möjlighet att fylla sin kunskapsbas. Vidare 
säger hon att det är viktigt att olika institutioner eller enheter i utbildningsanstalten samarbetar 
med varandra. Det är även viktigt att icke- traditionella källor för affärsinformation förenas 
med undervisning om olika frågor kring informationshantering på företag för då ökar 
bibliotekariernas förståelse för olika problem inom näringslivet och hur dessa problem angrips 
bäst. (Kehoe, 1997) 
 
Genom sin undersökning har Margareta Nelke kommit fram till ett antal viktiga punkter som 
en företagsbibliotekarie bör tänka på. Hon har gjort ett antal intervjuer med både 
informationsanvändarna och företagsbibliotekarier, och båda grupper anser att i det långa 
loppet kommer företagsbibliotekariens huvuduppgift vara administration av rapporter, böcker 
och journaler och intagning av dokument. Även om rollen som infomedier som söker 
information kommer att minska kommer inte vikten av den att bli mindre. Utan det kommer 
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vara tvärtom, allt fler företag kommer att inse att de behöver ett företagsbibliotek. Några 
viktiga punkter som företag bör tänka på då är: 
 

• Att ha relevant och pålitlig information tillgänglig via de anställdas datorer, och se till 
kvalitén på informationen är av hög klass 

• Att vara delaktig i hanteringen av interna rapporter, för att sedan kunna göra insamling 
av all data som sedan kan återanvändas av de enskilda anställda. 

• Att engagera anställda i informationssökningsutbildning för att lära sig att använda de 
verktyg som finns tillgängliga och hur de på ett snabbt och effektivt sätt kan hitta 
relevant information 

• Att engagera anställda i att använda företagets Intranät 
 
Slutsatsen som Nelke drar av sin undersökning är att företagsbibliotekets viktigaste uppgift 
kommer att bestå av att samla relevant och pålitlig information och se till att de viktigaste 
informationskällorna finns tillgängliga via alla anställdas datorer och även utbilda de anställda 
i att använda dessa källor. Hon tror att vägen dit kommer att vara vågig och svår men det 
kommer att föra biblioteket till en helt ny riktning i företagsvärlden och det kommer att vara 
värt det. (Nelke, 1998) 
 
Irene Wormell har skrivit en artikel om hur strategisk information management kan förbättra 
konkurrensen. Enligt Wormell har situationen i näringslivet ändrats, detta har i sin tur medfört 
ändringar i informationsspecialistens roll. Nya utmaningar kräver att man har nya kunskaper. 
Oavsett vilken del av informationsmarknaden man arbetar inom gäller det att ha mer global 
förståelse för informationsarbete och kommunikationsaktiviteter, relevant teknologi och hur 
man på bästa sätt kan se till att de fungerar ihop. Vidare skriver hon att bland ledningen, 
strategiska planerare, marknadsexperter m.m. har behovet för en mer samlad extern 
information ökat och därför har utmaningen för informationsspecialister blivit större. För att 
klara av denna utmaning behövs det en radikal förändring i de metoder man använder för att 
hitta den information som behövs. (Wormell, 1989) 
 
Irene Wormell och Margareta Nelke har likadana åsikter när det gäller 
informationsspecialistens arbetsuppgifter. Wormell säger att leverering av dokument också är 
en viktig arbetsuppgift. Även om denna uppgift idag är lättare på grund av fulltextdatabaser, 
finns det ändå vissa dokument som inte är tillgängliga elektroniskt och därför kan det vara 
svårare att få tag på dessa dokument idag än vad det var för några år sedan. Dessa dokument 
kan vara allt ifrån tekniska rapporter, företagsdokument till dokument av allmänheten och 
dokument från andra länder. För att på bästa sätt klara av denna uppgift gäller det att man är 
duktig på detaljer och har förmågan att hålla reda på arbetsflödet. Därför är det lättast för 
företag att anlita en firma eller en person som just är specialiserad inom detta och som kan 
hitta rätt information på bästa sätt. (Wormell, 1996) 
 
4.3 Informationsspecialist och arbetsmarknaden 
 
Johan Olaisen som har skrivit boken ”Information Management” anser att anledningen till att 
information inte har varit så viktig som den är idag är att av tradition har information varit en 
fri tillgång och betraktades som en självklar rättighet. Därför har det funnits en slags kulturell 
nedärvd inställning till information och kunskap. (Olaisen, 1993) 
 
I USA insåg man tidigare betydelsen av information och kunskap på ett helt annat sätt än vad 
man gjorde här. Där börjades det forska kring det här området tidigare än i resten av 
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västvärlden. Det var runt 1970-talet som den amerikanska dominansen på databasområdet 
grundades. Då gjordes det målmedvetna federala investeringar i databaser och 
kommunikation. Genom att offentliga institutioner och kommersiella företag samarbetade i 
denna utveckling, skapades det en internationell marknad för den amerikanska 
kunskapsindustrin med mycket stor internationell marknadsandel (Abbott, 1999). 
 
År 1967 i Milwaukee, bestämde sig Marilyn Levin, då professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap i Wisconsin och även ägare av Information Express (ett 
informationsmäklarföretag), att föra ihop ca 26 personer som arbetade inom 
informationsbranschen för att diskutera det framtida yrket inom informationsområdet. Dessa 
människor skapade tillsammans Association of Independent Information Professionals (AIIP). 
(Gotkin,1995). Fram till 1995 hade de utökat till mer än 600 medlemmar. Alla dessa 
medlemmar var egenföretagare som arbetade med att framföra olika sorters service inom 
informationsområdet. Exempel på den här sortens service var: manuella och onlinesökningar, 
dokumentation, design av databaser, konsultering, journalistik och biblioteksarbete.  
Generellt kan man säga att ju mer informationsindustrin växte desto större blev antalet av 
oberoende informationsvetare och följden av det blev att även antalet medlemmar av AIIP 
växte.  
 
Vissa av AIIPs medlemmar anser att genom att erbjuda sina klienter informationsservice av 
olika slag har man skapat ett nytt yrke inom näringslivet. Paula Eiblum som har 15 års 
erfarenhet av biblioteks- och informationsarbete säger att specialbibliotekariernas roll 
förändrades redan mellan 1986 och 1991. Istället för att bara vara en tillgång var de nu 
efterfrågade också. De var inte längre bara personer som förvarade böcker och tidskrifter, utan 
de började arbeta mer strategiskt med den nya teknologin som utvecklades och de började 
även arbeta med information och förvaring på ett helt annat sätt. (1995)  
 
Men det finns även de som anser att det inte alls har skapats ett nytt yrke utan man har flyttat 
från en del av näringslivet till ett annat. Detta säger Susanne Bjorner som är en oberoende 
informationsvetare och har arbetat inom skolbibliotek, folkbibliotek och specialbibliotek, och 
även för statliga och privata organisationer. (Bjorner, 1995)   
 
Dagens informationsvetare kan ha olika bakgrund, men de flesta kommer ändå från 
biblioteks- och informationsvetenskap, juridik, pedagogik och vården. Resultatet blir då att 
alla har olika utbildningar och detta i sin tur medför att det blir svårt för företag och 
organisationer att kräva att man har läst vissa kurser i högskolan för att man ska kunna arbeta 
som informationsspecialist. 
Det är väldigt viktigt att ändå ha någon slags examen oavsett inom vilket område man vill 
arbeta i. Eftersom det är lätt idag för vem som helst att söka och hitta information kan det 
finnas de som gör en hemsida och kallar sig själva för informationsspecialister och erbjuder 
sin service till allmänheten. Därför är det viktigt för företag och organisationer att vara säker 
på att den person de anställer som informationsspecialist har utbildning och examen i det 
området. (Sawyer.D C, 1995) 
 
Vem ska man kalla för bibliotekarie och vem ska man kalla för specialbibliotekarie eller 
informationsspecialist? Det har genom åren varit många debatter om detta. Det har t.ex. 
diskuterats om de som driver biblioteket ska kallas för bibliotekarier, oavsett om de  har 
examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller inte. Man har kommit överens om att de 
som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap ska kallas för professionella 
bibliotekarier. Detsamma gäller informationsspecialister. (Sawyer.D C, 1995) 
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1987 gjorde Nick Moore en undersökning om arbetsmarknaden för bibliotekarier och 
informationsvetare. Han kom fram till att det finns potential för informationsvetare att hitta 
arbete inom andra arbetsområden än bara den traditionella. Mycket har förändrats sedan dess. 
Man har upptäckt flera arbetsplatser där det behövs personal som kan hantera information. 
Arbetsuppgifterna har varit strategiska och väsentliga, men när det gäller högre positioner 
utanför biblioteks- och informationsvetenskapsområdet har utvecklingen gått långsamt för 
informationsspecialister. (Abell & Oxbrow, 2001)  
 
Vidare säger Abell & Oxbrow att dagens informationsspecialister har den allmänna 
kunskapen och självförtroendet för att komma upp i pyramiden i ett företag eller organisation. 
De som har läst biblioteks- och informationsvetenskap börjar tänka mer på karriärstegen och 
att de kan arbeta inom flera andra intressanta arbetsplatser än biblioteket. Människor från 
andra yrkesgrupper har börjat intressera sig för informations/ledningskunskapsområdet. Alltså 
börjar informationsspecialister få seriösa konkurrenter från andra yrkesområden på 
arbetsmarknaden.  
 
Abell & Oxbrow har gjort undersökningar om arbetsgivarnas förväntningar på 
informationsspecialister och deras roll inom företaget. De kom fram till att ledningen i de 
flesta företagen har vissa förväntningar för att man ska kunna klättra upp på karriärstegen och 
arbeta på ledningsnivå. Arbetsgivare ansåg att informationsspecialister inte uppfyllde dessa 
förväntningar. Anledningen var att informationsspecialister ansågs ha : 
 

• brist på affärskunskap 
• brist på förståelse på interaktion mellan information och organisationens mål 
• brist på kunskap när det gäller samarbete och ledarskap 
• brist på kunskap om ledning  

 
Tack vare den enorma utvecklingen som har skett inom biblioteks- och informationsvetenskap 
är det diskutabelt om dessa synpunkter håller. Det viktiga här är förmågan att kunna hantera 
företagets tillgångar på ett objektivt och positivt sätt som gynnar både kunden och företaget, 
inte den professionella bakgrunden. (Abell & Oxbrow 2001) 
 
Slutsatsen blir att möjligheter för informationsyrket har ökat och fortsätter att öka, och även 
behovet av informationsspecialister i högre positioner i ett företag börjar bli viktigt.  
För att informationsspecialister ska kunna nå topposition inom informationsvetenskap i ett 
företag föreslår Abell & Oxbrow att: 
 

• informationsspecialister ska titta noga på världen och kunna känna igen hur mycket av 
den som är baserad på information och management 

• förstå den organisation man arbetar för och dess sätt att utnyttja och värdesätta 
information 

• ta tillfällen för att förbättra sin kunskap och erfarenhet, men se till att inte förlora ens 
egen specialitet 

• förstora ens sfär av inflytande och nätverk 
• inte vara rädd att söka nya arbeten, även om man inte är helt kvalificerad för det. Man 

vet aldrig 
• vara beredd att utvecklas hela tiden och njuta av det 
• att veta att den kunskap som man har är nyckeln till bättre karriär 
• ta risker och växa 
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4.3.1 informationsspecialist som yrke  
 
Som tidigare nämnts kan en informationsspecialist ha olika yrkeskunskaper beroende på vad 
deras arbetsuppgift är. De har oftast den särskilda ämneskunskapen som 
företaget/organisationen eller kunden kräver som bl.a. är att bevaka organisationens 
affärsområde via press och andra media och på det sättet utveckla ämnesspecifika 
informationstjänster, inklusive nyhetsbevakningar. Det är även bra om de har kunskaper inom 
ekonomi, management eller andra ämnen av särskild vikt för organisationen, samt att de 
utöver akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap har ämneskunskaper på 
akademisk grundnivå eller högre akademisk examen. Andra kunskaper kan bestå av att de 
utvecklar och erbjuder lämpliga, lättåtkomliga och kostnadseffektiva informationstjänster som 
ligger i linje med företagets/organisationens strategiska mål. 
 
Det är viktigt att ha en strategisk uppfattning om den organisation man arbetar inom, vilket 
innebär att det är viktigt för informationsspecialisten att ha en nära relation till ledningen. De 
ska ständigt kartlägga informationsbehovet inom organisationen samt marknadsföra 
specialiserade informationstjänster och produkter som passar företagets/organisationens 
behov. (Penfold, 1999)  
 
Detta kan de göra genom att ständigt utföra enkätundersökningar eller intervjuer av särskilda 
grupper eller nyckelpersoner. De ska sedan rapportera resultatet av dessa undersökningar till 
ledningen för att kunna påpeka kopplingen mellan behov och utförda tjänster.  
Genom ett aktivt deltagande i olika projektgrupper kan de identifiera och tillfredställa 
företagets/organisationens behov. (Competencies for Information Professionals, 2003) 
 
Idag får olika företag/organisationer allt mer information sänd till sig och det börjar bli allt 
svårare för både anställda och ledning att hantera all information. Det är då viktigt för 
informationsspecialisten att veta hur man på bästa och snabbaste sätt ska leverera 
informationen till de anställda. Detta kan sedan användas för att bevisa hur företagsbiblioteket 
och informationstjänsterna kan bidra till utveckling och effektivisering av 
informationsanvändning inom organisationen. (Nelke, 1998). 
 
Det är även viktigt för informationsspecialister att följa industritrender och förmedla denna 
information till nyckelpersoner i företaget/organisationen och att hålla ledningen informerad 
om copyrightfrågor och bevaka att copyrightlagstiftningen efterföljs (Competencies for 
Information Professionals, 2003). 
 
4.3.2 Arbetsuppgifter 
 
Informationsspecialistens arbetsuppgifter kan variera beroende på hur deras arbetsplats ser ut. 
Det som är bra för alla informationsspecialister är att känna till vad informationsmarknaden 
erbjuder, att känna till informationskällors kvalitet och innehåll och att ha förmågan att kritisk 
välja ut och värdera dessa källor.  
 
Redan på 1980-talet började man dela upp informationsarbetet i olika kategorier. John 
Gurnsey skriver i sin bok The information Professions in the Electronic Age att tack vare den 
teknologiska utvecklingen är det allt svårare att identifiera exakt vad informationsarbete 
betyder. Den amerikanska informationsmarkanden analyserades i början av 1980-talet och 
man delade upp informationsmarknaden i 9 olika grupper: 
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• hantering av informationsprojekt, programmering, service eller databaser 
• förberedelse av information som andra ska använda 
• analysering av information för användaren 
• sökning av information för användaren 
• förvarande av olika informationsprojekt 
• analysering av informationssystem 
• R & D inom informationsvärlden 
• utbildning och träning för informationsarbetare 

      (1985) 
 
På senare år har dessa arbetsuppgifter utökats och nya arbetsuppgifter har tillkommit. Idag 
räcker det inte bara att söka information för användaren utan man ska även utvärdera CD-
ROM- och onlineversioner av databaser och kunna hjälpa anställda med informationsproblem 
genom att skapa en helpdeskfunktion. Informationsspecialisten ska känna till de bästa 
handböckerna, tidskrifterna och elektronisk media för det egna företaget/organisationen. 
Att gå igenom informationsflöd och välja ut det som kan vara relevant för kunden och att 
kunna sätta upp en nätbaserad nyhetstjänst är också viktiga arbetsuppgifter. 
 
4.4 Informatörer 
 
4.4.1 Yrkeskunskaper 
 
Det är inte bara inom näringslivet som information har fått allt större betydelse. Även inom 
offentliga sektorn blir information allt mer betydelsefull.  
 
Att kunna hantera olika databaser och veta hur man söker och varifrån man hittar den 
pålitligaste informationen är ett av de viktigaste momenten som en informatör bör kunna 
hantera. Enligt Peter Erikson har människor fått för stort förtroende för Internet och Intranät. 
Han menar att det är viktigare med personliga möten, exklusivitet i stället för 
masskommunikation, kommunikation utifrån psykografi i stället för demografi och att 
kommunicera känslor och upplevelser i stället för bara fakta. Enligt en genomgång om hur 
ungdomar vill kommunicera har man kommit fram till att ljud och bild är viktiga. Personliga 
möten är viktigare än kommunikation via andra medier när man vill skaffa sig information. 
(Erikson, 2002, informatörskonferens, www.dik.se) 
 
Idag bör en informatör kunna tolka värderingsförändringar och kunna agera därefter. Detta 
menade Peter Erikson på informatörskonferensen 2002, och för att klara av förändringarna 
och agera därefter är det viktigt att man lä r sig om och utvecklas i takt med förändringarna. 
Vidare beskriver han begreppet förändringskompetens som innebärande omvärldskompetens, 
individuell och social kompetens, samt kompetens att tolka och fatta beslut. (Erikson, 2002, 
informatörskonferens, www.dik.se) För att dessa förändringskompetenser ska uppnås 
successivt är det viktigt att informatören tror på sig själv och sina färdigheter samt att han/hon 
lär sig snabbt när det gäller kommunikation och ledarskap. (Erikson, 2002, 
informatörskonferens, www.dik.se) 
 
Enligt Sharon Penfold ska man kunna hantera fyra grundläggande områden om man vill 
arbeta inom informationsområdet.  
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• Yrkesmässigt - system, service och tendens 
• Teknologi - dator hårdvara och mjukvara, Internet och multimedia 
• Informationssamhället - politisk initiative t och informationsflöde  
• Organisation – teoretisk och praktisk ledning, strategi och struktur  

 
(Penfold, 1999) 

 
Då informatörsyrkets grund är i kommunikationsteorin är det viktigt att de kan en rad olika 
tekniker eller verktyg för att kunna verkliggöra sina projekt. Oavsett grad av specialisering 
måste informatörer, som de flesta andra yrken, kunna behärska språket väl. Språket är ett 
verktyg för att förmedla tankeinnehåll men också upplevelser och känslor. (Den 
professionella informatören, s.15 2001). 
En informatör behöver kunna hantera en rad olika språkliga situationer: 

 
• Att på ett övertygande sätt föra ut sin organisations budskap. 
• Att i pedagogiska termer förklara svåra sammanhang för ickespecialister och lekmän. 
• Att på ett intresseväckande sätt fånga mottagarens uppmärksamhet och behålla den. 
• Att i analytiska termer förklara sina kommunikationsstrategier för ledning och andra 

vars verksamhet behöver informationsstöd. 
 
De flesta informationsprojekt kräver att det finns ett samarbete mellan ämnesspecialister och 
verksamhetsansvariga inom den egna organisationen för att informatören ska kunna hantera 
rollen som projektledare/administratör. En informatör bör även ha god allmänorientering i 
organisering för att kunna göra en klarsynt omvärlds- och problemanalys.  
 
Specialiserade yrkeskunskaper kan vara: 
 

• Omvärldsbevakning och uppföljning/utvärdering 
• Grafisk produktion och formgivning 
• Intern kommunikation 
• Strategisk planering 
• Publicering för IT- medier 

 
(Den professionella informatören, 2001)  

 
Även kreativitet är en viktig del av informatörsyrket. Detta kan man uppmärksamma när det 
gäller texter som ska skrivas och material som ska utformas. Problemlösning och -analys och 
val av strategier kräver också kreativa handlingar. Lösningen på informationsproblem finns i 
fantasin, intuition och kreativitet, det finns inget facit som kan följas.  
 
Om en informatör ska kunna arbeta som en strateg är det viktig att han/hon har en nära 
relation till ledningen. På samma sätt som det finns strategier för andra delar av verksamheten 
behövs det en strategi för informationsverksamheten. ”En informationsstrategi ska slå fast 
generella kommunikationsmål, principer för hur informationsverksamhet ska bedrivas, för 
ansvarsfördelning och för hur man ska hantera vissa förutsägbara situationer.” (Den 
professionella Informatören, S. 11, 2001) Det är även viktigt att organisationen har 
målinriktade informationsplaner för särskilda projekt och för verksamhetsåren. 
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Traditionellt har en kreativ informatör haft språket som sitt viktigaste verktyg. Dessa 
informatörer arbetar mest med texter, både muntligt och skriftligt. De kartlägger allt från 
rapporter till journalistiska artiklar och säljande copy-texter. Sedan finns det informatörer i det 
här området som arbetar med själva innehållet i texten och utformningen av den antingen i 
tryckta medier eller i elektroniska medier. 
 
4.4.2 Arbetsuppgifter 
 
Historiskt kommer informatörsrollen från yrkesrollen personaltidningsredaktör (intern 
information) och pressombudsman (extern information). Idag är det 
kommunikationsprocessen som är huvuddelen av en informatörs arbetsuppgifter. 
Informatörens arbete kan bestå av många olika delar. De kan t.ex. producera olika fo rmer av 
trycksaker, ta hand om företagets personaltidning och nyhetsbrev m.m. (Den professionella 
informatören, 2001) 
 
Informatören arbetar med strategier som omfattar både indirekt och direkt kommunikation, 
med envägs- och tvåvägskommunikation, med interna och externa relationer. (Den 
professionella informatören, 2001) 
Informatören kan även specialisera sig på ett enskilt område i kommunikationsprocessen.  
 
Man kan även se informatören som en generalist på sin arbetsplats som kan ha synpunkter på 
allt inom företaget som har med kommunikationen att göra, t.ex. produkt- och 
tjänsteutveckling. 
 
Det förekommer ofta skillnader mellan generalister och specialister. Vad man menar med en 
generalist är den sortens informatör som i praktiskt taget sysslar med alla stegen i 
kommunikationsprocessen: analys, planering, genomförande och utvärdering. Även om 
generalisten inte kan utöva specialfunktioner måste han/hon ha en överblick över ett fält. 
Denne måste ha en insikt i vilken specialkompetens som krävs på olika områden. När det 
gäller specialisten är det lättare att definiera, eftersom denna person ansvarar för ett bestämt 
steg i informationsarbetet. (Lindahl, Lindén & Weibull, 1986) 
 
Erfagruppen ”Erfaren och vetgirig” som består av ett tiotal informatörer med olika bakgrund 
har ett möte var sjätte vecka för att diskutera arbete och byta idéer med varandra. Enligt dem 
är en ensaminformatör oftast en generalist som arbetar över ett brett område (DIK-forum, 
14/03). 
 
Lindahl, Lindén och Weibull har gjort en undersökning där de skriver om professionella 
informatörer och tillikainformatörer. Det som skiljer professionella informatörer från 
tillikainformatörer är att den professionella informatören arbetar med informationsverksamhet 
som huvuduppgift och på heltid medan tillikainformatören har förutom sina andra 
huvuduppgifter ett informationsansvar. Dessa kan även kallas för heltids- respektive 
deltidsinformatörer. (Lindahl , Lindén  & Weibull , 1986) 
 
Enligt informatörsfackets skrift tillhör analysering av omvärlden förändringar av värderingar, 
attityder, kunskaper och beteenden, samt att kunna se vilka förhållanden och förändringar som 
leder till informationsbehov hos viktiga intressegrupper och/eller informationsproblem för 
organisationerna till informatörens arbetsuppgifter. De ska även kunna analysera 
informationsproblem och kunna formulera kommunikationsmål. En viktig arbetsuppgift är att 
producera och distribuera informationsmaterial och genomföra aktiviteter av många slag. De 
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ska välja informationsstrategier och planera åtgärder och följa upp och utvärdera både om 
kommunikationsmålen uppnåddes och om man valt den mest ändamålsenliga vägen till målet. 
 
De skriver vidare att arbetsuppgifterna kan vara en blandning av strategiskt arbete, kreativt 
och problemlösande arbete, praktisk produktion och administration och interna kontakter med 
ledning och med dem som ansvarar för den verksamma som ska få informationsstöd. 
 
 En informatör arbetar oftast inom tre olika arbetsområden. Dessa är: 
 
• Omvärldsbevakning 
• Intern kommunikation 
• Extern kommunikation 
 
För att informatören ska kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att de har förståelse för 
organisationens mål och riktlinjer. För att kunna ha detta krävs det att informatören har en 
central placering i organisationen, de ska ha en direkt tillgång till ledningen och delta i 
verksamhetsplaneringarna och förklara vilka kommunikationseffekter olika beslut kan 
medföra. Om informatören ska kunna fastställa kommunikationsmålen i en organisation är det 
viktigt att deras roll och befogenheter i organisationen är fastlagda och att de andra 
medarbetarna känner till detta. Det är även viktigt att informatören har obegränsad tillgång till 
information om organisationen, även det som kanske inte andra inom organisationen kan ta 
del av, varken internt eller externt. För att informatören ska kunna göra ett bra jobb för 
organisationen måste de veta allt och då är det viktigt att en informatör som tar emot 
sekretessbelagda uppgifter om organisationen kan bevara dessa hemligt. 
 
Som jag nämnde tidigare kan en informatör antigen arbeta ensam eller ingå i en avdelning 
med andra informatörer. När det gäller mindre arbetsplatser brukar det oftast finnas endast en 
informatör och då får denna person ta hand om alla moment i informationsarbetet. För att den 
ensamma informatören ska kunna göra ett bra jobb kommer det att ställas orimliga krav på 
dennes kompetens, han/hon ska kunna förena olika arbetsuppgifter och samtidigt arbeta 
strukturerat/planerat och kunna göra snabba insatser när oväntade situationer uppstår. Det är 
starkt rekommenderat att avstå från enmansavdelningar om man kan i en organisation. (Den 
professionella informatören, 2001) 
 
4.4.3 Krav på en informatör 
 
Att vara kreativ och ha god allmänorientering inom information är bland de vanligaste kraven 
som ställs på en informatör enligt den professionella informatörens skrift. De ska även ha god 
förmåga att samarbeta med andra människor och att kunna kommunicera, lyssna och göra sig 
förstådd när de kommer ut i arbetsmarknaden. Då man som informatör arbetar med olika 
människor men även med massmedia är det viktigt för informatören att kunna uttrycka sig i 
både tal och skrift, och ha hög stresstålighet. De bör ha utbildning på högskolenivå eller 
likvärdig utbildning samt god datorvana.  
 
Dessa är några av de gemensamma kvalifikationer som olika företag kräver att man har om 
man vill jobba som informatör. Sedan finns det andra särskilda kvalifikationer som är 
beroende på var man söker jobb. (Den professionella informatören, 2001) 
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4.5 Informationsspecialist och informatör- likheter och skillnader  
 
Trots att en informatör och en informationsspecialist har olika arbetsuppgifter, kan de ha 
mycket gemensamt. En likhet är feedback som är ett viktigt moment för deras roll. För att 
informationen i en organisation skall flöda och användas effektivt måste de se till att det inte 
finns luckor eller felaktigheter i informationen. Om så är fallet måste de veta det i god tid. 
Felaktig information kan annars leda till missförstånd och i värsta fall kommer onödiga rykten 
att spridas vilka kan skada organisationen/företagets image. Därför är det av största vikt att 
informationsspecialister/informatörer ser till att få kvitto på att rätt information har nått rätt 
mottagare. (Hanson, H I., 2000) 
 
Alla kriterier som gäller för en informationsspecialist gäller även för en informatör. Båda 
måste känna till det företag de arbetar för och för att kunna presentera företaget på det bästa 
sättet för omvärlden är det viktigt att de har en central placering i företaget/organisationen. Då 
är det även viktigt att de har vetskap om marknadsföring och till viss mån företagsekonomi. 
Allt detta beror självklart på vilken slags företag de arbetar för. 
Precis som för informationsspecialister är det även viktigt för informatörer att hålla kontakten 
med andra i sin yrkesgrupp vilket de kan göra genom olika nätverk.  
Att kunna hantera olika databaser och att veta hur man söker och varifrån den trovärdigaste 
informationen hämtas, är också gemensamt för informationsspecialister och informatörer.  
 
En av de viktigaste arbetsuppgifterna som en informationsspecialist har är att vara insatt i 
informationsbehov och informationskällor inom det företag/organisation han/hon arbetar 
inom. De ska se till att rätt person får rätt information i rätt form och i rätt tid. De ser även 
ofta till att anställda/användare får utbildning och träning i informationsarbete, och att de lär 
sig hantera informationen som är relaterade till deras företag. Informationsspecialister anser 
att förvaring och hantering av information hör till deras huvuduppgift. (Nelke, 1998) 
 
En av informatörens viktigaste arbetsuppgifter är omvärldsbevakning. Informatören brukar 
även kallas för generalist för att de arbetar inom många olika områden på sina arbetsplatser.  
T.ex. kommunikationsprocess där de ansvarar för planering, utförande och utvärdering.  Även 
intern och extern kommunikation är en av informatörens viktigaste arbetsuppgifter. (Lindahl, 
Lindén & Weibull, 1986) 
 
Även utbildning kan skilja en informatör från en informationsspecialist. Informatören är mer 
inriktad mot media och kommunikation. Även journalistik kan ingå i deras jobb, beroende på 
var de arbetar, medan informationsspecialisten oftast kommer från bibliotekarieområdet. 
 
4.6 Situationen i Sverige för informationsspecialister och informatörer 
 
Både informatörer och informationsspecialister, under olika beteckningar, har hittats på den 
svenska arbetsmarknaden. De är även registrerade som två olika professionella yrkesgrupper.   
 
Redan 1986 gjorde Nick Moore en undersökning om informationsarbetes framtid. Då ansåg 
han att två faktorer kommer att vara avgörande för framtiden. Det första var hur långt 
bibliotekarier och informationsarbetare är beredda att sprida ut sig på arbetsmarknaden. Den 
andra faktorn var hur mycket själva marknaden för informationsspecialister och informatörer 
kommer att utöka under de närmaste åren. 
Han ansåg att om bibliotekarie r skulle kunna komma in i den nya marknaden och arbeta med 
information måste de vara beredda att bjuda på sig själva och erbjuda den kompetens som 
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arbetsgivarna kräver. Bibliotekarierna skulle kunna erbjuda mer än bara 
informationshantering. Vidare ansåg Moore att det skulle bli svårt att avgöra exakt hur 
mycket det nya informationssamhället kommer att utöka men redan då han gjorde sin 
undersökning fanns det företag i England som hade förstått att de inte klarar av att ta hand om 
all information själva utan började anställa specialister som kunde göra det jobbet åt dem. 
Moore trodde då att denna nya trend skulle definitivt komma att fortsätta, utmaningen 
kommer att vara att utnyttja detta tillfälle.(Moore, 1986) 
 
Man har kommit långt sedan Moores undersökning. I Sverige är det inte bara information som 
är viktigt för informationsspecialister, utan även kommunikation börjar bli allt viktigare inom 
informationsbranschen. Denna trend stöds av bl.a. av att Bibliotekshögskolan har ändrat sin 
utbildning. För några år sedan gick den första kullen ut från det program som leder till 
magisterutbildning med stark betoning på pedagogik. Denna treåriga utbildning skapades efter 
att man kommit fram till att det framtida yrkesområdet kommer att kräva mer av 
kommunikation, kunskapsöverföring och lärande.(DIK-forum 16/04) 
 
Framtiden ser ljus ut för informationsspecialister säger Margareta Nelke. Hon har skrivit en 
rapport om specialbibliotekets roll i företag och vilken roll informationen spelar i olika 
företag. Hon menar att följande punkter kommer att vara avgörande för deras framtid : 
 

• behovet av organiserad information ökar 
• för att kunna göra bra ifrån sig behöver varje anställd information på sitt skrivbord så 

fort som möjligt 
• att kunna reagera snabbt på ”varningar” börjar bli allt viktigare 
• graden av informationsväxten och publicering blir högre 
• behovet av att vara utbildad i att söka och samla relevant information, att uppta och 

sammanfatta information samt att kunna kommunicera informationen både muntligt 
och skriftligt på ett begripligt sätt börjar också öka 

• stor del av arbetet kommer att vara inriktad på utveckling och raffinering av verktygen 
som används för att hitta och sprida information.  

 
Nelke säger att ju mer mängden av information växer, desto mer minskar tiden från då 
händelsen sker till tiden då man tillkännager händelsen. Detta gör att det blir allt viktigare för 
företag och organisationer att agera snabbt på förändringarna. Idag är det mer upp till varje 
individ att visa intresse och ha förmågan att hitta och läsa igenom den externa informationen, 
men tyvärr får inte anställda tillräckligt med stöd i denna process. Detta gäller även de företag 
som har bibliotek. Nelke föreslår att man förbättrar informationssystemen och 
managementsystemen för att säkra att företaget får relevant information och att den som 
arbetar med denna information på ett mer effektivt sätt kan hantera den externa 
informationen. (Nelke, 1998) 
 
Enligt Kehoe är det viktigt att man inom B & I utbildningen har kurser om researcharbete där 
flera olika ämnen integreras med möjligheter till specialisering inom ett visst område. Då 
analys och värdering av information är en viktig arbetsuppgift för informationsspecialister är 
det viktigt att man redan under utbildningen utför övningar i form av fallstudier som Kehoe 
anser skulle ge studenterna erfarenhet av problemanalys och djupare forskning.  
Som informationsspecialist ska man vara professionell och kunna leverera en väl 
sammanställd information och kunna presentera. Därför är det en fördel att under 
studietiderna få möjligheter att öva på detta. En annan viktig poäng anser Kehoe är att man 
ska tränas på referensintervjuer då inte all informationsarbete handlar om sökningar i 
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elektroniska källor. Som informationsspecialist är man ofta tvungen att söka blandat material 
och då få hjälp av experter inom ett visst område, t.ex. handelskamrar och 
regeringsdepartement. På dessa ställen kan informationen komma direkt från experterna. 
(Kehoe, 1997) 
   
Numera finns det bibliotekarieutbildningar vid fem lärosäten runt om i landet. Den äldsta 
ligger i Borås som har magisterrättigheter fö r Växsjöstudenter. All utbildning och 
handledning sker i Växjö, men själva examinationen sker i Borås men man planerar att i 
framtiden lämna över även detta moment till Växjö. De övriga orterna som har 
bibliotekarieutbildningen är Lund, Uppsala och Umeå.  
 
Ingrid Kjellqvist som är bibliotekarie vid Växjö universitetsbibliotek och även ansvarig för 
magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap säger att det är svårt att se hur 
framtiden inom yrket kommer att se ut. Hon säger vidare att utsikterna såg bra ut när 
utbildningen planerades men sedan dess har vinden blåst åt olika håll. Allt oftare hör man om 
nedläggningshot, men man ska komma ihåg att stora pensionsavgångar är att vänta, och är 
man beredd att flytta runt om i landet för att kunna pröva på olika befattningar ska man inte 
vara negativ eller tappa hoppet. (DIK-forum 16/04) 
 
Under 1990-talet ökade antalet yrkesverksamma informatörer i Sverige. Enligt 
informatörsfacket har antalet medlemmar under andra halvåret 2002 ökat till ca 3000. Det 
finns även stort intresse hos studenter att utbilda sig till informatör men tyvärr tillgodoses inte 
kvaliteten på utbildningen. Sverige måste ha kapacitet att bedriva utbildning och forskning 
inom information/kommunikation/public relations, annars riskerar Sverige att hamna efter i 
Europa och i övriga världen när det gäller utbildning av framtidens informatörer. (DIK om 
utbildning och forskning i strategisk kommunikation, 2002) 
 
Det råder brist på lärare vid universitet och högskolor i Sverige, speciellt när det gäller medie- 
och kommunikationsvetenskap. Det finns även för få forskningsprojekt inom området 
strategisk kommunikation. Det är viktigt för informatörers framtid att man börjar 
uppmärksamma utbildningar med strategisk kommunikation samt att öka forskningsprojekt 
inom detta område då utbildningar har ständig kontakt med aktuell forskning (DIK om 
utbildning och forskning i strategisk kommunikation, 2002). Traditionellt har den 
kommunikationsvetenskapliga forskningen haft sin tonvikt på marknadskommunikation eller 
vid massmediernas funktion och arbetssätt. Informatörsfacket anser att man bör öka 
forskningsresurser inom inriktningen planerad kommunikation, och att man bör koncentrera 
sig på frågor som rör hur människan söker och tar emot information och hur de hanterar och 
påverkas av den nya informationsteknologin (Den professionella informatören, 2001). 
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5 Undersökningens resultat  
 
För att få en bättre inblick om vilka kvalifikationer som är viktiga och vad som väntas av 
informationsspecialister och informatörer på arbetsmarknaden, kommer resultatet från 
undersökningen redovisas genom tabeller och diagram. Det kommer även att finnas en kort 
diskussion om diagrammen. 
 
5.1 Platsannonser i DIK-forum från 2000 och från 2004 
 
Mina empiriska data består av platsannonser från tidskriften DIK forum från 2000 och 2004. 
Jag har delat upp dessa annonser mellan informatörer och andra yrken som kan relateras till 
informationsspecialister. Sammanlagt har jag undersökt 157 annonser från 2000 och 69 
annonser från 2004. Då arbetsmarknaden för dem som inte vill jobba som bibliotekarie skulle 
undersökas, har många olika tjänstebeteckningar hittats som kommer visas i tabell 1. Där 
visas det även att det har skett en minskning av utannonserade arbeten från 2000 till 2004. 
Jobb som högskole- eller universitetsbibliotekarie minskade reellt i antal men det var inte alla 
arbeten som minskade i antal 2004. T.ex. ökade arkivariejobb i antal och det finns andra jobb 
som t.ex. kommunikatör och handläggare som varken har ökat eller minskat i antal. Man kan 
även se i tabellen att antalet utannonserade informationsspecialist- eller information scientist-
tjänster har försvunnit helt från annonserna, men andra jobb som t.ex. informationschef och 
informationsansvarig har tillkommit. Visserligen har några beteckningar försvunnit från 
annonserna men samtidigt har det tillkommit nya beteckningar. 
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Tabell 1 Informationsvetenskapsrelaterade yrken för år 2000 och 2004 
 

År 2000  År 2004  
Yrke Antal 

 
Yrke Antal 

Arkivarie 26 Arkivarie 29 
Högskole-   
universitetsbibliotekarie  

22 Högskole-  
universitetsbibliotekarie 

5 

Företagsbibliotekarie 12 Företagsbibliotekarie 2 
Intendent 10 Intendent 2 

 
Bibliotekarie med IT- inriktning 9 Bibliotekarie med IT- inriktning 4 

Sjukhusbibliotekarie 8 Sjukhusbibliotekarie 1 
Projektledare 6 Projektkoordinator 1 
1:e arkivarie  5 1:e arkivarie 1 
Informationsspecialist/librarian 4 Informationsansvarig 1 
Information scientist 2 Informationschef 1 
Socialbibliotekarie 2   
Arkivarie/bibliotekarie 2 Arkivarie/bibliotekarie 1 
Bibliotekarie till 
universitetssjukhus 

2 Kontaktbibliotekarie 1 

Kriminalbibliotekarie 2   
Domstolsbibliotekarie 2   
Utredare/handläggare 2 Handläggare 2 
Konsulent/bibliotekarie 2   
Informationsansvarig 1   
Informationssekreterare 1   
Bibliotekarie/utvecklare 1   
Säljare/bibliotekarie 1   
Kanslisekreterare till arkivet 1   
Kundstödskonsulent 1   
Bibliotekarie med 
samordningsansvar 

1   

Projektmedarbetare 1 Projektsamordnare 1 
Musikbibliotekarie 1   
Kultursekreterare 1 Konstsekreterare/kulturstrateg 2 
Dokumentationsansvarig 1   
Bibliotekarie/dokumentalist 1   
Utvecklare/strateg 1   
Kommunikatör 1 Kommunikatör 1 
Papperskonservator 1   
  Arkivarie/dokumenthanteringsspecialist 1 
  Miljöspecialist 1 
  Sektionsledare 1 
  Medarbetare till författarfonden 1 
Total 133  59 
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År 2000  År 2004  
Yrke Antal Yrke  Antal 
Informatör 12 Informatör 4 
Marknadsförare/informatör 2 Marknadsförare/informatör 2 
Marknadsförare  2   
Webbredaktör/informationsansvarig 1   
Informatör med samordningsansvar 1   
Webbredaktör/informatör 1   
Platsledare 1   
Informatör/projektledare 1 Informatör/projektledare 1 
Tidningsredaktör 1   
Bibliotekarie/informatör 1 Bibliotekarie/informatör 2 
Programansvarig 1   
  Informatör/grafisk 

formgivare 
1 

Total 24  10 
     
        Tabell 2 Informatörsyrke för år 2000 och år 2004 
 
I tabell två kan utläsas att utannonserade informatörsjobben har mer än halverats under de 
fyra åren. Det har även skett en minskning av antalet titlar som kan relateras eller tolkas som 
informatörsjobb. 2000 var det få jobb för dem som har läst journalistik eller de som har 
utbildat sig till webbredaktör men dessa jobb har försvunnit helt 2004.   
 
 
5.2 Arbetsuppgifter 
 
De mest frekventa arbetsuppgifterna i annonserna har räknats. Bl.a. hade SIDA, Trätek, 
Sveriges Författarfond, Astra Zeneca och Göteborgsoperan listat de arbetsuppgifter som 
nämns här nedan i sina platsannonser. 
 
5.2.1 Biblioteks och informationsvetenskapsrelaterade arbetsuppgifter 
 
Det finns inte någon större skillnad mellan arbetsuppgifterna från 2000 och 2004. De flesta 
arbetsuppgifterna bestod av att ansvara för information och marknadsföring, samt utveckling 
av IT. Att samarbeta med andra för utveckling av biblioteksverksamheten var också en 
arbetsuppgift som förekom i de flesta annonserna. I många annonser efterfrågades det ett bra 
kontaktnät från tidigare arbeten. Andra arbetsuppgifter som förekom i annonserna var: 
 

• Ordna och förteckna arkiv 
• Ansvar för kunskaps- insamlings- och dokumentstrategi 
• Demonstration och försäljning av biblioteks- och informationshanteringssystem 
• Ansvar för IT-frågor, fjärrlån och informationstjänst 
• Utveckla nätverk och kontakter med andra aktörer 
• Försäljning av tekniska lösningar konsultationer till biblioteken 
• Ge service åt allmänhet, forskare, studenter och kommunens förvaltningar 
• Rådgivning och utbildning i dokumenthantering och hantering av forskningsmaterial 
• Utbilda studenter och lärare i informationssökning 
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• Vara kontaktbibliotekarie mot annan institution 
• Etablera kontaktnät mellan högskolebibliotek, privat näringsliv och offentlig 

förvaltning 
• Utveckla högskolebibliotekets service till distansstudenter 
• Mediebevakning 
• Litteratursökning 
• Användarhandledning 
• Uppdatera och hålla reda på externa och interna webbplatser 
 

5.2.2 Informatörers arbetsuppgifter 
  
Inom informatörsyrket har arbetsuppgifterna inte ändrats från 2000 till 2004. Nästan alla 
arbetsuppgifter bestod av ansvar för intern och extern information samt intern och extern 
marknadsföring, men även distribution av trycksaker. När det gäller annonserna för 
informatörsyrken stod det likadana arbetsuppgifter i nästan alla annonser, som dock var 
formulerade annorlunda. Arbetsuppgifter enligt platsannonserna för informatörer bestod av: 
 
 

• Att informera och marknadsföra 
• Producera informationsmaterial 
• Arbeta och utveckla hemsidan 
• Svara för distribution av trycksaker  
• Medverkar i informationsservice 
• Kontakt med massmedia 
• Utveckla nyhetsbrev, pressmeddelanden och artiklar 
• Svara för layoutfrågor 
• Samordna extern och intern informationsverksamhet 
 

 
5.3 Kvalifikationer 
 
 
5.3.1 biblioteks- och informationsvetenskapsrelaterade kvalifikationer år 2000 och 2004 
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Diagram 1 Informationsvetenskapsrelaterade Kunskaper år 2000 



 40 

Kunskaper år 2004
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Diagram 2 Informationsvetenskapsrelaterade kunskaper år 2004 
 
Diagram 1 visar att år 2000 krävde arbetsgivarna flera olika kunskaper än vad de gjorde 2004. 
Efterfrågan för kunskaper i IT-kunskap hade minskat från 57 annonser till 16 från 2000 till 
2004.  Även om antalet arkivariejobb hade ökat år 2000 (se Tabell 1) var det ingen av 
annonserna vare sig från 2000 eller 2004 där det krävdes att man skulle ha kunskaper om 
arkiv- eller dokumenthantering. Av 59 annonser 2004 var det bara två annonser som ville att 
man skulle ha kunskap om datoriserad informationssökning. De pedagogiska kunskaperna har 
försvunnit helt från annonserna 2004. Goda grafiska kunskaper efterfrågades inte 2000 men 
var däremot efterfrågad 2004. 
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Diagram 3Informationsvetenskapsrelaterade Utbildningar år 2000 
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Diagram 4 Informationsvetenskapsrelaterade Utbildningar år 2004 
 
Tittar man på diagram 3 och 4 ser man att det krävs nästan samma utbildningar för båda åren 
och att inga nya utbildningar har tillkommit. Två av utbildningarna, kurser i stats- eller 
arkivvetenskap och juridisktutbildning har t.o.m. försvunnit från annonserna. Precis som 
kunskaper har det skett minskningar i antalet utbildningar. T.ex. har annonserna där det 
efterfrågas utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap minskat reellt i antal. Av 
71 annonser var det bara 12 som efterfrågade denna utbildning 2004. Högskoleutbildning i 
arkivkunskap hade däremot ökat från 2000 till 2004 och det är logisk då efterfrågan för 
arkivarier också har ökat från 2000 till 2004. Efterfrågan för arkivkunskaper har försvunnit 
men kan kanske förklaras med hjälp av att det nu krävs en utbildning för att vara kvalificerad 
för arbetet. 
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 Diagram 5 Informationsvetenskapsrelaterade Erfarenheter år 2000 
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Diagram 6 Informationsvetenskapsrelaterade Erfarenheter år 2004 
 
Enligt diagram 5 fanns det inga annonser som krävde att man skulle ha erfarenheter i 
arkivarbete 2000 och ändå var det 26 annonser som sökte arkivarier det året. Krav på andra 
erfarenheter som t.ex. webbdesign och forskning har minskat för 2004 och vissa 
registratorstjänster  har t.o.m. försvunnit. Det har tillkommit krav på tre nya erfarenheter, 
erfarenhet i arkiv och utveckling och förvaltning av verksamhetssystem samt 
utredningserfarenhet.  
Två andra erfarenheter som har försvunnit 2004 är musealt arbete samt erfarenhet av 
dokumentationsarbete. 
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Diagram 7 Informationsvetenskapsrelaterade Personliga egenskaper år 2000 
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Personliga egenskaper år 2004
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Diagram 8 Informationsvetenskapsrelaterade Personliga egenskaper år 2004 
 
När det gäller krav av personliga egenskaper har det inte skett några stora förändringar mellan 
2000 och 2004. 2004 efterfrågades det fyra egenskaper som inte efterfrågades 2000, 
målmedvetenhet, arbetsledaregenskaper, snabbhet och noggrannhet samt att det i en annons 
efterfrågades kvinnliga sökande. De egenskaper som har försvunnit 2004 är öppenhet för 
förändring, lätt att kommunicera, förmåga att sälja samt förmåga att skapa förtroende. 
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Diagram 9 Informationsvetenskapsrelaterade Intressen år 2000 
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Diagram 10 Informationsvetenskapsrelaterade Intressen år 2004 
 
När det gäller intressen kan man se på diagram 10 att det inte var många intressen som 
efterfrågades 2004, endast att man ska vara intresserad av utbildning och utvecklingsarbete i 
sex annonser och även detta har minskat i antal jämfört med 2000 då detta efterfrågades i 15 
platsannonser. 2000 efterfrågades det också intresse för informationsfrågor och internationella 
frågor.  
 
  
5.3.2 Kvalifikationer för informatörer år 2000 och år 2004 
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Diagram 11 Informatörsrelaterade Kunskaper år 2000 
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Kunskaper År 2004
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Diagram 12 Informatörsrelaterade Kunskaper år 2004 
 
För informatörsyrken var det inte många kunskaper som efterfrågades 2000 och det ökade 
med endast en ny kunskap för 2004, pedagogiska kunskaper. Av 10 annonser var det bara tre 
annonser som efterfrågade IT-kunskaper 2004. Flera annonser, nio stycken från 2000 ville att 
man skulle ha goda språkkunskaper men detta krav försvann helt 2004. att kunna uttrycka sig 
i tal och skrift minskade ganska mycket i antal, från 13 annonser 2000 minskade den till 2 
annonser. 
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Diagram 13 Informatörsrelaterade Utbildningar år 2000 
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Diagram 14 Informatörsrelaterade Utbildningar år 2004 
 
Att ha högskoleutbildning eller utbildning inom journalistik och informationsvetenskap var 
något som efterfrågades i 22 annonser av 24 för 2000, men dessa krav hade försvunnit helt 
2004. Utbildning inom informationskommunikation och PR var det något som hade ökat i 
antal 2004 för informatörer och biblioteks- och informationsvetenskapsutbildning var 
detsamma för båda åren. 
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Diagram 15 Informatörsrelaterade Erfarenheter år 2000 
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Diagram 16 Informatörsrelaterade Erfarenheter år 2004 
 
När det gäller erfarenheter var det inte många olika typer av erfarenheter som efterfrågades. 
Erfarenhet av arbete med webbpublicering och arbetsledarerfarenhet var inte nödvändigt att 
ha 2004 trots att det efterfrågades i 10 respektive 4 annonser 2000. Erfarenhet av 
marknadsföring och informationsarbete var inte heller nödvändigt för alla arbeten då det av 31 
totala annonser år 2000 var 17 stycken som önskade att man hade denna erfarenhet.  
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Diagram 17 Informatörsrelaterade Personliga egenskaper år 2000 
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Diagram 18 Informatörsrelaterade Personliga egenskaper år 2004 
 
Man kan se i diagram 18 att tre nya egenskaper efterfrågades 2004, serviceminded och 
serviceinriktad, god skribent och nyfiken och drivande, men samtidigt hade tre stycken 
annonser försvunnit det året. Att vara noggrann och flexibel, förmåga att prioritera och även 
att ha väl utbyggt kontaktnät var något som de flesta arbetsgivare ansåg önskvärt men 2004 
hade dessa önskemål försvunnit helt från annonserna.  
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Diagram 19 Informatörsrelaterade Intressen år 2000 
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Diagram 20 Informatörsrelaterade Intressen år 2004 
 
Även inom informatörsyrken var det inte många intressen som efterfrågades, och precis som 
för biblioteks- och informationsvetenskapsrelaterade yrken var intresse för utvecklingsarbete 
något som några arbetsgivare efterfrågade. 
 
 
5.4 Kort diskussion av diagrammen  
 
När det gäller kunskaper år 2000 för informationsspecialister och informatörer kan man av 
diagrammen se att de kunskaper som krävs för båda yrken är goda språkkunskaper i engelska, 
och IT och datorkunskap. År 2004 var det IT-kunskap och att kunna uttrycka sig i tal och 
skrift som var den gemensamma kvalifikationen. 
 
Det som är intressant med vilka utbildningar som krävs enligt utannonserade tjänster är att 
både år 2000 och 2004 fanns det önskemål om utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap för informatörer.  
Högskoleutbildning inom information/webb och databasdesign fanns med i annonserna både 
år 2000 och 2004 för informationsspecialister. Detta är tecken på att skillnaden mellan dessa 
två yrken inte är så stor. 
 
För båda yrken gällde det att ha erfarenhet av arbetsledning samt erfarenhet av 
informationsarbete år 2000. Krav på erfarenheter för informatörer hade minskat till endast 
erfarenhet av marknadsföring och informationsarbete år 2004.  
 
Kvalifikationen personliga egenskaper var något som var nästa likadant för båda yrken. 2004 
krävdes det samma kvalifikationer för både yrken men år 2000 fanns det vissa personliga 
egenskaper som t.ex. pedagogisk kompetens som skilde yrkena åt. 
 
Intressen var en kvalifikation som inte hade ändrats för informatörer dessa fyra år men för 
informationsspecialister hade det minskat år 2004 till endast intresse av utbildning och 
utvecklingsarbete. 
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6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att analysera resultatet av undersökningen samt föra en diskussion 
som är relaterad till teorin, resultatet av  min undersökning och de frågor den här uppsatsen 
ämnar svara.  
 
Som det tydligt framgår av diagrammen har både informationsspecialist- och informatörsjobb 
minskat i antal från 2000 till 2004. Många yrkesbeteckningar som är både relaterade till 
informationsrelaterade arbeten och informatörsarbeten har försvunnit under åren men 
samtidigt har några nya yrkesbeteckningar tillkommit. Det som förvånar är att 
informationsspecialistarbeten har försvunnit helt från annonserna. Visserligen finns det en 
möjlighet att företag har annonserat dessa jobb på andra ställen men från vad man kan läsa i 
litteraturöversikt och tidigare forskning skulle man kunna tro att vid det här laget skulle olika 
företag vara väl medvetna om vilka kvalifikationer nyutexaminerade bibliotekarier har samt 
att de skulle vara mer medvetna om betydelsen av information och dess effektiva användning 
för sin verksamhet och därför skulle jobb som informationsspecialist ha ökat i antal. 
 
Alla forskare eller experter är inte lika positiva när det gäller arbetsmarknaden för 
informationsspecialister och informatörer. Så som jag har visat i kapitel 4.1.2 kommer det 
under de närmaste åren ett kraftigt nytillskott av högutbildad arbetskraft till arbetsmarknaden. 
Detta tillskott kommer att i sin tur leda till att rekrytering av högutbildade personal blir allt 
mindre, och SCB: s arbetskraftsundersökning visar att minskningstakten av arbetslösheten är 
detsamma för högutbildade som lågutbildade. 
 
Även om min undersökning visar att det fortfarande inte finns så många arbeten inom den 
privata sektorn, finns det undersökningar som visar att allt fler företag börjar anställa folk från 
biblioteksvärlden. De börjar få en positiv inställning när det gäller bibliotekariernas värde och 
deras kompetens. Nyutexaminerade bibliotekarier gjorde våren 2002 en enkätundersökning 
som visade att 9 % av dem som utexaminerades under perioden 2002-2003 fick sitt första 
arbete utanför den offentliga sektorn (DIK- forum 15/04). 
 
Tack vare utbildningsförändringar inom biblioteks- och informationsvetenskap har företagens 
attityd mot bibliotekariers kompetens förändrats idag. Man har inom företagsvärlden blivit allt 
mer medveten om informationens betydelse och behovet av informationsexperter (DIK-forum 
13/02). 
 
Arbetstillfällena såg positivt ut 2000, speciellt när det gällde arbetstillfällen inom andra 
områden än bara biblioteket. Som tabell 1 visar fanns det ganska många jobb för dem som 
ville arbeta inom högskolan, universitet och även inom den privata sektorn. Det fanns arbete 
för den som enbart ville arbeta med informationsvetenskap. Även om antalet utannonserade 
arbeten inte var många såg arbetsmarknadskurvan ut att vara på väg uppåt, det fanns flera 
olika yrkesbeteckningar som t.ex. dokumentansvarig, kommunikatör, dokumentalist m.m. 
samt fanns det företag som ville anställa informationsspecialister och bara det att de 
annonserade dessa tjänster i en tidning som många tror är bara för bibliotekarier visar att de är 
på väg åt rätt håll. 
 
Som det tidigare har nämnts minskade antal annonser i DIK- forum för informationsrelaterade 
yrken 2004. Flera yrkesbeteckningar som informationssekreterare, informationsansvarig och 
dokumentansvarig försvann men istället kom det nya yrkesbeteckningar som 
dokumenthanteringsspecialist, sektionsledare och miljöspecialist.  
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Minskning gällde även för informatörer 2004, många beteckningar som webbredaktör och 
tidningsredaktör fanns inte bland utannonserade tjänster i DIK- forum. Trots minskningen har 
antalet yrkesverksamma informatörer i Sverige ökat på senare år enligt DIK:s webbplats, och 
andra halvåret av 2002 hade informatörerna ökat till 3000 medlemmar. En kvalifikation som 
försvann 2004 är goda språkkunskaper. Anledningen kan vara att samhället har blivit 
flerspråkigt och internationaliseringen har lett till att engelska språket är lika viktigt som 
svenskan och därför anser inte arbetsgivarna det nödvändig att kräva denna kvalifikation. 
Det kan finnas många orsaker till att efterfrågan på informatörer har minskat men 
minskningen behöver inte hålla i sig, utan som med andra arbetsområden kommer också 
efterfrågan på informatörer att gå upp och ner.(National Research Council, 1999)  
 
Le Grand, Szulkin & Tåhlin (2002) skriver att det är de ekonomiska och tekniska faktorerna 
som har haft stor betydelse för de senaste årens förändringar på arbetsmarknaden och 
arbetslivet. Då allt fler börjar komma in i den tekniska utvecklingen innebär det stora 
förändringar i de informationstekniska framstegen. Förändringar är inte alltid lätta att ta. Det 
kan ta ytterligare flera år innan företagen riktigt har förstått att de unga nyutexaminerade kan 
bidra mycket till förbättringar med deras moderna tankesätt och modigheten att ta egna 
initiativ i arbetslivet. 
 
En faktor som är ganska tydlig i annonserna är likheten mellan informationsspecialisters och 
informatörers arbetsuppgifter. Det fanns flera annonser där det tydligt gick att se att en 
informationsspecialist också kan utföra de arbetsuppgifter som krävdes i informatörsannonser. 
Enligt diagrammen i kapitel 5 var IT och datorkunskap samt goda språkkunskaper något som 
var krav för båda yrken. Även när det gällde utbildning visades likheten då i 
informatörannonserna fanns det några annonser där man önskade utbildning inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. Erfarenhet av ledarskap och informationsarbete var också en 
gemensam kvalifikation för dessa två yrken.   
 
Precis som en informationsspecialist har en informatör varierande arbetsuppgifter eftersom de 
arbetar med många andra områden än just deras företags, och precis som 
informationsspecialister bör de på ett professionellt sätt veta hur man hanterar olika 
människor.   
 
Det som skiljde de två yrkena åt var att av en informatör önskade vissa arbetsgivare 
utbildning inom journalistik, informationskommunikation, PR- programmet m.m. En annons 
riktad mot informationsspecialister efterfrågade juridisk utbildning och flera arbetsgivare 
krävde utbildning inom information/webb och databasdesign. Att det krävs nästa samma 
utbildning för båda yrken kan bero på den förändrade bibliotekarieutbildningen. Man ger 
studenterna möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden för att de ska lättare få en uppfattning 
om hur verkligheten fungerar. (DIK-forum 16/04) 
 
Att hantera information och att ha ett bra kontaktnät verkade vara ett krav för båda yrkena. 
Informatörers arbetsuppgifter har ändrats p.g.a. informationsutvecklingen. Enligt 
informatörsfackets skrift Den professionella informatören (2001) började informatörsyrket 
som personaltidningsredaktör och pressombudsman. Sedan dess har yrket flyttats mer mot 
kommunikation. Detta skrevs 2001 och i kapitel 5.2.2 går det att se att en informatörs roll och 
arbetsuppgifter har ändrats sedan dess. Det börjar bli viktigt för en informatör att veta hur 
information söks och värderas i nya medier. Det är inte längre kommunikation som är 
informatörens huvudarbetsuppgift. De ska bl.a. kunna producera informationsmaterial, 
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medverka i informationsservice och samordna extern och intern informationsverksamhet. 
Vidare skrivs det i skriften att bevakning och analys av omvärlden också är bland 
informatörens viktigaste arbetsuppgifter. Trots detta kan man tydligt se i annonserna att de 
flesta arbetsuppgifter bestod i att kunna arbeta med webbfrågor och hantering av företagets 
webbplats. Ändå krävde inte arbetsgivarna 2004 att man skulle ha erfarenhet av arbete med 
webbpublicering, detta kan bero på att utbildningen för informatörer har ändrats och då man 
efterfrågar mer utbildning inom informationskommunikation och PR-programmet förväntar 
sig arbetsgivarna att det ingår i utbildningen att lära sig om webbpublicering. Denna 
förändring kan även bero på att informatörsjobben har ändrat sig till att man arbetar mer med 
personliga kontakter och då har man andra som arbetar med webben. 
Tittar man på jämförelsen mellan vilka arbetsuppgifter som var viktiga i annonserna och vilka 
kunskaper som informatörsfackets skrift hade räknat upp 2001 som viktiga ser man att det har 
skett vissa förändringar på vad som anses vara en informatörs huvudsakliga arbetsuppgift. 
 
Informationsspecialisters arbetsinriktning har inte ändrats mycket på senare år. De har fått en 
mer pedagogisk roll på arbetsplatsen. Nu är det inte bara information som ska letas fram och 
lämnas på de anställdas bord, utan de ska även lära anställda i företag/organisationer att 
använda Intranät och andra relevanta elektroniska källor. När jag gick igenom arbetsuppgifter 
och kvalifikationer i annonserna kunde jag se att pedagogiska kunskaper var något som var 
populärt och flera arbetsgivare ville att man skulle ha den kompetensen. De arbetsuppgifter 
som lades på informationsspecialister enligt SLA: s skrift; Competencies for information 
Professionals of the 21stCentury och de arbetsuppgifter som sökande skulle enligt annonserna 
utföra skiljer inte mycket från varandra. Det har tillkommit vissa arbetsuppgifter som 
mediebevakning, att utveckla nätverk med andra aktörer och uppdatera och hålla reda på 
externa och interna webbplatser.  I tabell 3 kan man se att dessa arbetsuppgifter är lik 
informatörers arbetsuppgifter. Enligt Nelkes undersökning om företagsbibliotekariens 
arbetsuppgifter kommer den viktigaste arbetsuppgiften i slutändan bestå av att samla relevant 
och pålitlig information och se till att de viktigaste informationskällorna finns tillgänglig via  
anställdas datorer. Som företagsbibliotekarie skall man även kunna träna anställda i använda 
dessa källor (Nelke, 1998). I annonserna specificerades dessa arbetsuppgifter som visas i 
tabell 3. 
 
När det gäller kunskaper kan man se att samma kunskaper som krävs av informatören krävs 
även av informationsspecialisten. Enligt Abbott (1988) konkurrerar yrkesgrupper med 
varandra genom sin abstrakta kunskap vilket innebär att dessa två professioner börjar närma 
sig varandra allt mer. Skillnaden är att det krävs mer kunskaper av informationsspecialister 
som t.ex. kunskaper om datoriserad informationssökning, kunskap om 
dokumentationshantering m.m. Moores undersökning från 1987 visar att redan då var 
datakunskaper viktig om man ville arbeta med information. Att kunna söka och analysera 
problem var också kunskaper som krävdes redan i slutet av 80-talet. 
 
Trots många likheter kan man se i tabell 3 att det fortfarande finns skillnader mellan båda 
yrken. Informationsspecialisten har stort ansvar inom organisering och att göra internt 
material tillgängligt samt att organisera externa dokument och information som är relevant för 
organisationen/företaget. Informatören å andra sidan lutar mer åt att producera information 
om och för organisationen/företaget för att fylla både de externa och interna behoven. En 
annan uppgift som informationsspecialister ska ansvara för är att träna användaren i att själva 
kunna hantera komplicerad information med komplicerat innehåll för en komplicerad uppgift.  
Informatören är istället mer koncentrerad på att minska komplicerade situationer för 
individen, och att förse användaren med generaliserad information. 
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Arbetsuppgifter 
 
Tabell 3 Arbetsuppgifter för informationsspecialister och informatörer 
 
Då resultatet visar att det inte var stora skillnader på de kvalifikationer en 
informationsspecialist skulle ha och de kvalifikationer en informatör skulle ha, är frågan 
varför det inte är självklart för en informationsspecialist att kunna söka jobb som en 
informatör. Överallt kan man läsa om bibliotekets förändring och att det inte går att nämna 
ordet bibliotek utan att tänka på informationsvetenskap. Det kan tyckas att det skulle finnas 
mer arbeten för bibliotekarier utanför själva biblioteket.  
 
 
    

Informationsspecialister Informatörer 
Ansvara för information och marknadsföring Att informera och marknadsföra 
Ordna och förteckna arkiv Producera informationsmaterial 
Ansvar för kunskaps- insamlings och 
dokumentstrategi 

Arbeta och utveckla hemsida 

Demonstration och försäljning av biblioteks- 
och informationshanteringssystem 

Svara för distribution av trycksaker 

Ansvar för IT-frågor, fjärrlån och 
informationstjänst 

Medverka i informationsservice 

Utveckla nätverk och kontakter med andra 
aktörer 

Kontakt med massmedia 

Försäljning av tekniska lösningar och 
konsultationer till biblioteken 

Utveckla nyhetsbrev, pressmeddelanden och 
artiklar 

Ge service åt allmänhet, forskare, studenter 
och kommunens förvaltningar 

Svara för layoutfrågor 

Rådgivning och utbildning i 
dokumenthantering och hantering av 
forskningsmaterial 

Samordna extern och intern 
informationsverksamhet 

Utbilda studenter och lärare i 
informationssökning 

 

Vara kontaktbibliotekarie mot annan 
institution 

 

Etablera kontaktnät mellan högskolebibliotek, 
privat näringsliv och offentlig förvaltning 

 

Utveckla högskolebibliotekets service till 
distansstudenter 

 

Mediebevakning  
litteratursökning  
Användarhandledning  
Uppdatera och hålla reda på externa och 
interna webbplatser 
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7 Slutsats 
 
I detta kapitel redogör jag för det slutsatser jag har kommit fram till genom min 
litteraturöversikt, resultat av undersökningen samt analys och diskussion. 

 
För att det ska vara lättare för läsaren att koppla till den dragna slutsatsen ska jag här återge de 
frågeställningar som jag har utgått ifrån: Vad är en informationsspecialist? Vad är en 
informatör? Vilka arbetsuppgifter kan de ha? Vilka kvalifikationer kräver arbetsmarknaden av 
dessa två professioner? 
 
När denna undersökning påbörjades var jag väldigt positiv och trodde att yrkesbeteckningen 
informationsspecialist skulle vara en självklarhet för företag och organisationer. Jag hade en 
uppfattning om att det skulle finnas många sådana jobb att välja bland men verkligheten såg 
annorlunda ut. Visst skrivs det mycket om utvecklingen inom biblioteksvärlden och att 
bibliotekarier har vuxit in i en ny profession och det kan stämma. Denna uppsats visar att 
bibliotekarier har nya möjligheter idag på arbetsmarknaden och kan göra karriär inom den 
privata sfären, något som bibliotekarier kanske inte tänkte på i någon större utsträckning förr. 
Idag kan begreppet biblioteksvetenskap vara knuten till andra forskningsområden än bara 
institutionen bibliotek.  
 
Just nu ser inte arbetsmarknaden särskild ljus ut, speciellt inte inom den privata sektorn. 
Sedan 2000 har antalet utannonserade tjänster minskat, speciellt för företagsbibliotekarier och 
högskole- och universitetsbibliotekarier. Vissa yrkesbeteckningar har försvunnit från 
arbetsmarknaden men samtidigt har nya yrkesbeteckningar tillkommit. Även för informatörer 
har arbetsmarknadskurvan gått nedåt. Flera olika yrkesbeteckningar som webbredaktör och 
informationsansvarig har försvunnit helt från arbetsmarknaden. Detta betyder inte att andelen 
arbetsplatser har minskat och att det inte skulle finnas jobb för dem som vill arbeta med 
information. 40-talisterna kommer att gå i pension snart och har man då möjligheter att flytta 
runt om i landet har man en stor chans att hitta sitt drömjobb.   
 
Informationsspecialisters arbetsroll har utvecklats och är fortfarande under utveckling. Det 
verkar dock som om denna utveckling skedde långsamt då under 2000 och 2004 hade 
informationsspecialistens arbetsuppgifter inte förändrats särskilt mycket. Att kunna hantera 
information och ansvara för intern och extern information är något som de flesta företag och 
organisationer vill att man ska kunna arbeta med. Att kunna ansvar för IT-frågor var också 
något som ansågs av arbetsgivarna höra till informationsspecialistens arbetsuppgifter enligt 
undersökningen. Det är alltså viktigt att som informationsspecialist vara duktig på att kunna 
urskilja på vad som är relevant och pålitlig information i just det sammanhang 
informationsspecialisten befinner sig i. 
 
Informatörens arbetsuppgifter är också detsamma från 2000 till 2004, och även för 
informatörer gäller det att kunna hantera intern och extern information. De ska också kunna 
hantera massmedia, marknadsföring och även vara duktiga när det gäller produktion och 
distribution av trycksaker. Att medverka i informationsservice tillhör också till en informatörs 
arbetsuppgift då det efterfrågades i flera annonser.  
 
Det finns skillnader mellan en informationsspecialist och en informatör. De har olika 
utbildningsbakgrund, men på senare år har yrken närmat sig varandra och arbetsuppgifterna 
börjar bli allt mer likadana. De tekniska möjligheterna som har utvecklats idag har resulterat 



 57 

till att ojämlikheten mellan en informatör och en informationsspecialist minskat. Idag är det 
allt vanligare att en informatör skall kunna organisera informationsmängder och ha djupare 
kunskaper om hur människor söker och värderar information och för informationsspecialisten 
är det viktigt att kunna bevaka organisationens affärsområde via press och andra medier. 
Informationsspecialisten skall även kunna hantera nyhetsbevakningar. Pedagogiska kunskaper 
är ett exempel på kvalifikation som önskas för båda yrken.  
 
Det som skiljer en informationsspecialist från en informatör är att informationsspecialisten är 
för det mesta mer specialiserad inom ett särskilt område. Process, förvaring och hantering 
tillhör till deras huvuduppgift, medan informatören kan syssla med många olika 
arbetsuppgifter och kallas ofta för omvärldsbevakare. De arbetar mycket med extern och 
intern kommunikation och planerar hela kommunikationsprocessen.  
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8 Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka de krav som ställs på informationsspecialisten och 
informatören på arbetsmarknaden och se vilka skillnader som finns mellan dessa två 
professioner. För att nå detta syfte ställde jag dessa frågor   
 

1. Vad är en informationsspecialist och vilka arbetsuppgifter kan de ha? 
2. Vad är en informatör och vilka arbetsuppgifter kan de ha?  
3. vilka kvalifikationer kräver arbetsmarknaden av dem som vill arbeta som 

informationsspecialist eller informatör? 
 
För att på bästa sätt svara på dessa frågor har jag valt att undersöka jobbannonser från 
tidskriften DIK-forum för år 2000 och 2004. Sammanlagt gick jag igenom 157 annonser år 
2000 och 69 annonser för år 2004.  Jag koncentrerade mig på vilka kvalifikationer man bör ha 
och vilka arbetsuppgifter man förväntas utföra. Jag valde sedan att visa mitt resultat i 
tabellform och även i diagram för att det ska vara lättare att se hur arbetsmarknaden har 
förändrats under dessa fyra år och även vilka skillnader det fanns mellan de krav som ställdes 
av informationsspecialister och informatörer. 
 
Även om man har försökt i många år att skapa ett teoretiskt ramverk som kan definiera inom 
vilken profession ämnet bibliotek och informationsvetenskap hör har man inte riktigt kunnat 
komma fram till ett gemensamt beslut. Det som hittills har diskuterats och skrivits om är 
informationsvetenskapens forskningsobjekt. Biblioteksvetenskapen ses som en del av det 
övergripande området informationsvetenskap som har mycket bredare forskningsområde än 
institutionen biblioteket. Det talas även om kognitiva auktoriteter, kunskapsområde, 
informationsbehov och fackinformationens relevans inom biblioteks- och 
informationsvetenskapliga sfären.  
 
Resultatet av litteraturöversikt och undersökningen visar att möjligheterna för bibliotekarier 
har utvidgats och nya karriärmöjligheter har visat sig för dem. Deras yrkesbenämning har fått 
flera olika namn och de har spridit sig inom många olika områden på arbetsmarknaden.  
Men fortfarande är det många som inte vet om de nya arbetsmöjligheterna eftersom 
informationsyrket fortfarande är under utveckling. Exempel på några av dessa arbetsområden 
där de nya bibliotekarierna kan arbeta inom är den privata sektorn där man kan arbeta som 
specialbibliotekarie eller informationsspecialist. 
 
De flesta arbetsgivare utanför den traditionella bibliotekssektorn vet inte vilken stor nytta de 
skulle ha av att anställa bibliotekarier. De har den rätta kunskapen och de rätta verktygen för 
att kunna strukturera information och kritisk värdera informationskällor. Alla 
organisationer/företag behöver denna resurs.  
 
Rapporter om information management började skrivas redan för många år sedan. 
En av dessa rapporter innehöll intervjuer med ett antal företagare, som ansåg att bibliotekarier 
inte har den kompetens som behövs för att de ska kunna lösa deras problem när det gäller 
informationsförsörjning. Även om de blev informerade om bibliotekariernas rätta kompetens 
ville de ändå inte anställa en bibliotekarie eftersom de ansågs vara fel person för jobbet.  
Idag har denna attityd förändrats. Företag/organisationer är väl medvetna om informationens 
betydelse och de vet att de behöver informationsexperter och de vet även att bibliotekarier är 
de rätta personerna för jobbet.  
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Den förändrade utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap har varit en av de 
viktigaste förändringsfaktorerna under de senaste åren.  
 
Exakt vad en informationsspecialist är och gör kan vara svårt att definiera då 
informationsspecialister ingår ett stort område och kan ha olika arbetsuppgifter beroende på 
var de arbetar. Alla olika arbetsområden där en informationsspecialist eller en informatör kan 
arbeta inom, har inte tagits upp utan jag har endast avgränsat mig till ett antal områden.  
 
Visst finns det skillnader mellan en informatörs och en informationsspecialists 
arbetsuppgifter, t.ex. är informationsspecialisten specialiserad på ett område och de ser till att 
rätt information levereras i rätt tid till rätt person i rätt form. En informatör å andra sidan är 
snarare en omvärldsbevakare. De kan arbeta inom många olika områden på 
företaget/organisationen.  
 
Trots dessa skillnader har dessa två yrken mycket gemensamt också. Många kriterier som 
gäller för en informationsspecialist kan även gälla för en informatör. Båda måste känna till det 
företag/organisation de arbetar för, detta för att på bästa sätt kunna presentera företaget för 
omvärlden. Detta i sin tur medför att de ska ha kunskap inom marknadsföring och till en viss 
mån även kunskap om företagsekonomi. Allt detta beror självklart på vilket slags företag de 
arbetar för. 
 
Resultatet av undersökningen visade att det har skett en minskning på arbetsmarknaden för 
informationsspecialister och informatörer mellan 2000 till 2004. Undersökningen visade även 
att många yrkesbenämningar hade försvunnit under åren men några få hade samtidigt 
tillkommit.  
Man kunde även se att det finns skillnader mellan informationsspecialister och informatörer 
men likheterna var fler.  
 
Slutsatsen av denna uppsats är att trots utvecklingen och möjligheter som har öppnats för 
bibliotekarier ser arbetsmarknaden inte särskild bra ut just nu. Men denna uppsats har 
samtidigt visat att möjligheten finns och att med lite positiv inställning och tålamod kan det 
vända åt rätt håll. 
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