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Abstract: The purpose of this Master thesis is to examine what knowledge 

and competence employers at public libraries apprehend that recent 
graduates of library and information science (LIS) have. We want 
to illuminate what qualifications employers demand and expect 
from LIS graduates and to what degree employers find that LIS 
graduates correspond to these demands. Our aim is also to see how 
these qualifications can be categorized and understood. Finally, we 
try to picture the employers’ apprehensions of the education 
received at LIS. 

 
As a method of gathering material for the analysis, we sent 
qualitative inquires with open questions to employers at public 
libraries in Sweden. The answers were analysed with a theory and a 
model to categorize the different qualifications. The results were 
compared with literature relevant for the subject. The conclusions 
are that many of the employers believe that recent LIS graduates 
lack the qualifications most wanted, which are mainly experience 
from library work, social competence, and knowledge about 
literature. The only qualifications that answer to the employers’ 
demands are those of information seeking and theoretical 
knowledge. Most employers think that LIS gives a basis for 
theoretical knowledge, but believe that the education also falls 
short. At the same time, some employers state that they don’t have 
enough knowledge about the education. The qualifications that 
employers’ demand from LIS graduates can be divided into 
different categories, and some of the qualifications fall into more 
than one category. This shows that the employers demand complex 
qualifications. 

 
Nyckelord: Kvalifikationskrav, Kvalifikationer, Kompetens, Nyutexaminerade 

biblioteks- och informationsvetare, Arbetsgivare, Folkbibliotek, 
Utbildning. 
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1. INLEDNING 
 
Kraven på en bibliotekaries kompetens och kunskaper har varit höga genom årens lopp. 
Magnus Torstensson beskriver i artikeln Folkbibliotekarieyrket: framväxt, utbildning 
och forskning hur kraven såg ut under 1700-talet i Tyskland. Då krävdes att en 
bibliotekarie hade kunskaper i många olika språk, bland annat latin, grekiska, franska, 
italienska, engelska och spanska samt de övriga bibliska språken. En bibliotekarie skulle 
även ha en känsla för skönhet, renlighet och noggrannhet, ha kunskaper inom 
lärdomshistoria och alla olika grenar av vetenskapsområden samt ha en älskvärd attityd 
mot biblioteksbesökarna och vara beredd att ge service. De skulle även ha en stor 
bokkännedom och känna till både författare och titlar (Torstensson 1991, s. 93f). I detta 
fall rör det sig om krav på bibliotekarier på ett universitetsbibliotek men det ger en 
intressant bild av hur bibliotekarieyrket uppfattades. Delar av dessa krav kan idag 
uppfattas som ouppnåeliga och orealistiska medan andra fortfarande kan existera. 
Kraven som ställs på bibliotekarier har förändrats och frågan är hur ser det ut idag och 
vilka krav som finns på bibliotekarier på folkbibliotek? Vad krävs av en 
nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare för att klara av arbetet på ett 
folkbibliotek i Sverige idag? 
 
Utbildningen till bibliotekarie har förändrats från att vara en yrkesutbildning till att vara 
en utbildning inom ett akademiskt ämne, biblioteks- och informationsvetenskap (b&i). I 
takt med samhällets utveckling med ökat informationsflöde och en teknisk utveckling 
har även bibliotekens verksamhet förändrats. Detta kan föranleda att arbetsgivares krav 
på personal på folkbibliotek också genomgått förändringar. Att se vad arbetsgivare 
efterfrågar är ett aktuellt ämne och det finns många magisteruppsatser som behandlar 
närliggande områden, såsom synen på bibliotekarier och deras kompetens och 
kunskaper samt utbildningen. Nyligen har det även publicerats en rapport, 
Arbetsgivarnas krav och förväntningar på en förändrad biblioteks- och 
informationsvetenskaplig utbildning: Rapport från en intervjuundersökning (2006). 
Denna rapport är skriven av Jakob Harnesk som fått i uppdrag av Institutionen 
Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) att 
undersöka vad de framtida arbetsgivarna på bibliotek kräver och förväntar sig av 
studenter som tar en examen i biblioteks- och informationsvetenskap på BHS. 
Undersökningen är inriktad på att få fram arbetsgivares uppfattningar om utbildningen 
inom biblioteks- och informationsvetenskap inför den kommande förändringen i och 
med Bolognaprocessen1. Att mycket är skrivet inom området finner vi intressant och 
vill därför utveckla frågan vidare genom att undersöka vad arbetsgivare på folkbibliotek 
har för krav på nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare idag. Både 
utbildning och biblioteksverksamhet har som sagt förändrats men frågan är ifall de ha 
gått mot samma riktning eller om det finns skilda uppfattningar? 
 

1.1 Problemformulering och syfte 
 
Vi misstänker att det idag finns ett glapp mellan de kunskaper nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare får med sig ifrån utbildningen och de krav som ställs 
                                                 
1 Bolognaprocessen är ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att år 2010 ha skapat 
gemensamma utbildningsområden i Europa med mål att bland annat skapa tydlig och jämförbar 
examensstruktur i Europa (Högskolan i Borås, Vetenskap för profession 2006-09-11) 
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från arbetsgivarens sida. Vår erfarenhet av biblioteksarbete som vi sökt under vår 
studietid är att det som efterfrågas från arbetsgivarens sida i stor mån är praktisk 
erfarenhet av arbete på bibliotek. Detta är även något som våra studiekamrater har fått 
erfara. Vi har snart en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap och 
därför är det av intresse, inte bara för vår egen del, utan för alla blivande bibliotekarier 
att se vad som verkligen kommer att förväntas och krävas av oss när vi söker arbete, 
utifrån vad arbetsgivare och arbetsmarknad efterfrågar. 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka vilken kunskap och kompetens 
arbetsgivare på folkbibliotek uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare har. Vi strävar efter att belysa vilka kvalifikationer som arbetsgivare 
på folkbibliotek kräver och förväntar sig av nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare samt hur arbetsgivarna anser att de nyutexaminerade lever upp till 
kraven. Vi vill även se hur dessa kvalifikationskrav kan förklaras och förstås. Vidare 
vill vi även få en bild av vad arbetsgivare på folkbibliotek har för uppfattning om 
dagens utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
 

1.2 Frågeställningar 
 
För att nå vårt syfte med undersökningen tar vi hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Vilka kunskaper och vilken kompetens uppfattar arbetsgivare på folkbibliotek 
att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare har? Vilka styrkor och 
svagheter finner de? 

 
• Vilka krav på kvalifikationer ställer arbetsgivare på folkbibliotek på 

nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare? Hur uppfattar arbetsgivare 
att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare svarar upp till 
kvalifikationskraven? 

 
• Vilka uppfattningar har arbetsgivare på folkbibliotek om dagens utbildning till 

biblioteks- och informationsvetare? 
 

• Hur kan uppfattningar om kvalifikationskrav från arbetsgivare på folkbibliotek 
kategoriseras och förstås? 

 
Vi kommer att besvara frågeställningarna genom att analysera svaren från kvalitativa 
enkäter som skickas till arbetsgivare på folkbibliotek. För att förklara och förstå de 
kvalifikationer som arbetsgivarna uppger att de kräver kommer vi använda oss av en 
teori och en modell som vi hämtar från  Per-Erik Ellströms bok Kompetens, utbildning 
och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv (1992). Modellen 
modifieras för att passa vårt syfte och den kommer att användas för att synliggöra de 
kvalifikationer som i vår undersökning framkommer att arbetsgivare på folkbibliotek 
uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare bör ha. På detta sätt 
vill vi uppmärksamma både för arbetsgivare, utbildning och nyutexaminerade vilka 
kvalifikationer som arbetsgivare på folkbibliotek idag kräver. Genom att kategorisera 
kvalifikationerna vill vi påvisa olika typer av kunskap som kvalifikationerna kan bestå 
av, och därmed en konstruerad bild av vad bibliotekariens yrkeskunnande består av. 
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1.3 Avgränsningar 
 
I studien har vi valt att vända oss enbart till folkbibliotek av det skälet att vi på grund av 
tid och resurser inte kan vända oss till alla bibliotekstyper i Sverige och vi är dessutom 
mest intresserade av folkbibliotek. Att göra en totalundersökning där alla folkbibliotek 
med filialer ingår är inom ramen för detta arbete en omöjlighet. Därför har vi tvingats 
att göra vissa avgränsningar och har då bestämt oss för att vända oss till kommuners 
huvudbibliotek. En annan avgränsning vi har gjort är att vända oss till arbetsgivare, det 
vill säga bibliotekschef eller motsvarande befattning, och inte övriga anställda, detta för 
att det är deras åsikter och uppfattningar som vi är intresserade av. Vi har medvetet valt 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare för att se hur arbetsgivarna 
uppfattar den kunskap och kompetens som dagens utbildning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap ger. När det gäller kapitlet Tidigare forskning på har vi dock 
vidgat perspektivet något och även låtit verksamma bibliotekariers åsikter komma fram 
för att belysa det eventuella problemet vad gäller nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares kunskaper och kompetens från ett annat perspektiv. 
 

1.4 Definitioner och begrepp 
 
I det här stycket kommer vi att definiera och förklara begrepp och termer som har en 
innebördsmässig tyngd och som regelbundet återkommer i uppsatsen. I vissa fall är det 
definitioner och förklaringar som vi tagit från andra källor och i andra fall är det vår 
egen tolkning om hur vi ser och använder vissa begrepp och termer. Dessa begrepp och 
termer är:  
 
Kunskap – I vår undersökning avser vi med kunskap det vetande och kunnande som 
sätts i relation till det arbete som bibliotekarier utför i arbete på folkbibliotek. Dock tror 
vi att kunskap kan ha olika karaktär som exempelvis teoretisk, praktisk och analytisk. 
Vi är medvetna om att detta är en vid och oprecis definition men denna görs för att inte 
vårt tolkningsutrymme ska begränsas i analysen. 
 
Kompetens – Begreppet kompetens har vi valt att definiera så som Per-Erik Ellström 
gör: ”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till 
en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt 
(enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, 
utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme 
som arbetet erbjuder.” (1992, s. 21). 
 
Krav – Vi definierar begreppet krav som de villkor som kan ställas i samband med till 
exempel anställning och godkännande och utgör här en förutsättning för att kunna 
utföra ett visst arbete eller uppgift. Vi definierar detta begrepp som ett formellt krav. 
 
Förväntningar – Förväntningar ser vi som en omskrivning av krav, med en lite mildare 
innebörd, där förväntningar utgör ett starkt önskemål eller förhoppning om någonting, 
till exempel viss kunskap. Vi definierar detta begrepp som ett informellt krav. 
 
Kvalifikationer – Även här använder vi en definition som Per-Erik Ellström har skapat 
och han menar att kvalifikationer avser ”den kompetens, som objektivt krävs på grund 
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av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av 
arbetsgivaren” (1992, s. 29). Med detta menar vi de formella och informella krav som 
definierats ovan. 
 
Yrkeskunnande – Yrkeskunnande ska i uppsatsen ses som de sammanlagda 
kvalifikationer som krävs för att utföra ett arbete (Ellström 1992, s. 20), här inom 
biblioteksverksamheten samt hur en individs kompetens motsvarar dessa krav. 
 

1.5 Disposition 
 
Efter detta kapitel som innehåller inledning, syfte och frågeställningar samt 
avgränsning, definition och disposition, kommer vi i kapitel två beröra tidigare 
forskning som dels tar upp bibliotekarieutbildningens förändring och utveckling, samt 
annan litteratur som behandlar vårt ämne utifrån ett kompetens- och kunskaps-
perspektiv. Detta för att ge en teoretisk bakgrund till vårt ämne och till teori- och 
analysdelen. 
 
I kapitel tre ges en genomgång av den teori och taxonomi som vi utgår ifrån i arbetet 
med tolkningen av det empiriska materialet. Teorin och taxonomin hämtas ur Per-Erik 
Ellströms bok Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och 
teoretiska perspektiv (1992). I kapitlet har vi för avsikt att närmare förklara olika 
begrepp som teorin bygger på och hur vi tolkat dem samt använder dem. 
 
Kapitel fyra kommer att ge en presentation av den metod vi använt för att genomföra 
vår studie samt diskutera kring urvalsprocessen. Vi kommer även att redogöra för 
insamling och bearbetning av det empiriska materialet samt resonera och reflektera 
kring svarsfrekvens och bortfall. 
 
Nästa kapitel, kapitel fem, utgörs av analysen som består av två steg. Först ges en 
presentation av vårt empiriska material, där enkätfrågorna strukturerats efter teman som 
vi kan utläsa i materialet. Steg två i analysen utgörs av att vi med hjälp av teorin samt 
jämförelse med tidigare forskning gör en djupare och omfattande analys som även 
innefattar diskussion. Efter analysen och diskussionen dras slutsatser med 
frågeställningarna som utgångspunkt. Kapitlet avslutas med författarnas reflektioner 
samt förslag till vidare forskning. 
 
Avslutningsvis i kapitel sex kommer vi att ge en sammanfattning av uppsatsen. Här 
presenteras uppsatsen i korthet med fokus på undersökningens resultat. 
 
 
 

2. TIDIGARE FORSKNING 
 
Vi ska i detta kapitel se till hur bibliotekarieutbildningen och den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildningen i Sverige har förändrats från utbildningens 
början men i synnerhet från 1970-talet och framåt, då utbildningen blev en 
högskoleutbildning. Dessutom ger vi en bild av hur utbildningarna inom biblioteks- och 
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informationsvetenskap ser ut idag på de olika lärosätena. Här kommer vi även att göra 
en presentation av den litteratur och tidigare forskning som behandlar vårt 
ämnesområde i någon form. När det gäller tidigare forskning och annan litteratur 
kommer vi att efter varje stycke och även i slutet av kapitlet ge en kort sammanfattning 
för att ringa in det mest centrala för vår egen studie om arbetsgivares uppfattningar vad 
gäller bibliotekariers kvalifikationer och personliga egenskaper. Innan vi ger en bild av 
utbildningen samt tidigare forskning och övrig litteratur kommer vi att presentera hur vi 
har gått tillväga för att finna relevant litteratur. 
 

2.1 Tillvägagångssätt vid litteratursökning 
 
När vi sökt litteratur till vår undersökning har vi använt flera databaser och olika 
söktermer i olika kombinationer. Databaserna utgörs av både fulltext- och 
referensdatabaser, bland andra: Library and Information Science Abstracts (LISA), 
Libris, Nordiskt BDI-index, Academic Search Elite (ASE), Emerald Library samt 
Library Literature & Information Science. Vi har även sökt i Google, i Voyager som är 
sökkatalogen på Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Borås samt i Uppsalas 
och Lunds universitetsbibliotekskataloger. De termer vi har kombinerat är arbetsgivare, 
bibliotekschef, bibliotek, folkbibliotek, bibliotekarie, folkbibliotekarie, 
bibliotekspersonal, personal, kompetens, kvalifikation, kunskap, nyexaminerad samt 
rekrytering och dessa har i vissa fall trunkerats och vi har även använt deras engelska 
översättningar. 
 
Förutom sökningar i databaser har vi använt oss av de referenslistor som funnen 
litteratur givit. Där har vi fått tips på annan litteratur och artiklar som våra egna 
sökningar inte gav oss och vi har även browsat i hyllor och bland magisteruppsatser 
publicerade vid Högskolan i Borås. Vår handledare har tipsat oss om användbar 
litteratur och vi har även använt oss av litteratur som vi kommit i kontakt med genom 
tidigare kurser på BHS. 
 

2.2 Utbildningen då och nu 
 
Under denna rubrik kommer vi att presentera hur utbildningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap har utvecklats och förändrats fram till 1990-talets början. 
Därefter kommer en presentation av hur de olika utbildningarna inom biblioteks- och 
informationsvetenskap är utformade idag på de olika högskolorna/universiteten.  
 

2.2.1 Utbildningens utveckling 
Från 1908 och ett år framåt bestod utbildningen till folkbibliotekarie av två till sex 
veckor och efter det, mellan 1910 och 1920, av enstaka kurser (Seldén 1989, s, 39). 
Initiativtagare och anordnare till dessa kurser var Valfrid Palmgren och 1909 
arrangerades en sexveckorskurs i samarbete med Kungliga Biblioteket. Från och med 
1926 togs ansvaret över av Skolöverstyrelsens biblioteksskola (Torstensson 1991, s. 
107). Mellan 1926-1947 utgjordes utbildningen av kurser på fyra månader som gavs 
vartannat år. Då var en akademisk examen ett krav för att bli antagen, plus en 
obligatorisk praktik på sex månader som man fick genom en korrespondenskurs (Borén 
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1980, s. 6).  Från 1948 var kurserna sex månader och från 1963 fram till 1972 var de sju 
månader (Seldén 1989, s. 39). Kurserna började hållas varje år från 1952 (Borén 1980, 
s. 6) och från 1953 kunde man via korrespondens under praktikperioden studera via 
Folkbibliotekens korrespondensinstitut (Seldén 1989, s. 39). 
 
Ovanstående gäller folkbibliotekarier men för forsknings-, förvaltnings- och 
företagsbibliotekarier fanns ingen central utbildning utan den bedrevs inom respektive 
verk. Det fanns dock en tanke på en gemensam utbildning och det tillsattes en utredning 
och höstterminen 1972 startade den första utbildningen på Bibliotekshögskolan (BHS) i 
Borås. Antagningskravet om en akademisk examen fanns kvar men det gick även att 
söka på yrkeserfarenheter och forskarmeriter och det fanns även en chans att bli antagen 
genom slumpen, då ett antal platser lottades ut. Både utbildningens storlek och längd 
ändrades och nu bestod den av fyra terminer och 360 bibliotekarier utexaminerades 
varje år (Borén 1980, s. 6f).  Av de fyra terminerna läste studenterna tre gemensamt och 
den fjärde valde man inriktning mot folk- och skolbibliotek (FoS) eller forsknings- och 
företagsbibliotek (FoF). I utbildningen ingick en total praktiktid på tio veckor fördelat 
på två perioder som var förlagda under första respektive fjärde terminen 
(Översynsgruppen vid Bibliotekshögskolan 1977, s. 7). 
 
Bibliotekshögskolan brottades under sina första år med en del problem varför en 
översyn av utbildningen ansågs nödvändig 1975. I oktober 1977 fanns ett färdigt förslag 
om hur utbildningen skulle förändras. Detta förslag hade utarbetats av Översynsgruppen 
vid Bibliotekshögskolan och den förändrade utbildningsplanen fastslogs inte förrän på 
våren 1980 med avsikt att den skulle gälla från och med höstterminen 1981 (Borén 
1980, s. 7; 17). Förslaget innehöll bland annat att praktiken skulle förlängas till 13 
veckor samt att man valde inriktning efter två terminers gemensamma studier 
(Översynsgruppen vid Bibliotekshögskolan 1977, s. 8). De flesta av Översynsgruppens 
förslag följdes vid fastsällandet av den nya utbildningen (Borén 1980, s. 21).  
Dessförinnan genomgick Bibliotekshögskolan organisatoriska förändringar i och med 
högskolereformen 1977 då Bibliotekshögskolan blev en del av Högskolan i Borås och 
upphörde som självständig fackhögskola (Borén 1980, s. 7). Dessutom minskade antalet 
platser till 150 studerande per termin (Översynsgruppen vid Bibliotekshögskolan 1977, 
s. 7). 
 
Under slutet av 1980-talet sjönk antalet sökande till BHS kraftigt och lämnade många 
studieplatser tomma. I ett försök att göra rekryteringen bättre påbörjades 1987 ett 
samarbete mellan BHS och Umeå universitet. Utvärderingar som gjorts visade att 
antalet studenter som sökte till Umeå var tillfredsställande (Förnyad 
bibliotekarieutbildning 1991, s. 3). År 1989 reviderades studieplanen vid 
Bibliotekshögskolan och detta medförde att den gemensamma studietiden kom att 
omfatta enbart en termin. Därefter valde man inriktning mot Folk- och 
skolbibliotekariegren eller Forsknings- och företagsbibliotekariegren de resterande tre 
terminerna. Praktiktiden för alla studenter var tio veckor förlagda till termin tre 
(Förnyad bibliotekarieutbildning 1991, s. 4f).   
 
Så småningom fick utbildningen ny kritik. Lars Seldén och Mats Sjölin har i Kunskap, 
kompetens och utbildning – ett bibliotekariedilemma under 100 år belyst denna kritik 
när de gjort en diskursanalys av två texter som varit centrala i debatten (2003, s. 20). 
Den ena texten som har fått stor uppmärksamhet i debatten är en skrivelse av 
Specialgruppen för regionala biblioteksfrågor från Sveriges Allmänna 
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Biblioteksförening (SAB) som kom 1989, Bättre utbildning för framtidens folkbibliotek. 
Det de kritiserade i den dåvarande utbildningen var att den inte var tillräckligt anpassad 
för arbete på folkbibliotek utan de ville redan från början ha en mer specialiserad 
utbildning inriktad på antingen folkbibliotek eller forsknings- och specialbibliotek. De 
ansåg att utbildningen till folkbibliotekarie inte behövde vara vetenskapligt förankrad. 
Denna text ledde fram till att regeringen gav Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) 
i uppdrag att granska den dåvarande utbildningen. Granskningen mynnade ut i 
rapporten Bibliotekarieutbildningen i framtiden: slutrapport från gruppen för översyn 
av bibliotekarieutbildningen (1991). Denna grupp ansåg att utbildningen skulle vara 
gemensam för alla studerande samt att de förespråkade en vetenskaplighet av 
utbildningen (Seldén & Sjölin 2003, s. 23ff). Detta ger en kort sammanfattning av hur 
debatten såg ut och även om dessa båda texter inte låg till grund för de förändringar som 
gjordes inom utbildningen i samband med den andra högskolereformen 1993, så ger de 
båda en tydlig bild av den polemik som fanns.  
 
Den andra högskolereformen innebar en tydlig akademisering av samtliga 
högskoleutbildningar i Sverige. För bibliotekarieutbildningens del innebar detta att 
linjesystemet med bibliotekarieexamen avskaffades och att magisterexamen inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap infördes (Harnesk 1993, s. 126f). Således blev 
ämnet akademiskt och forskningsförberedande eftersom man i och med riksdagens 
beslut 1991 att inrätta en professur i biblioteks- och informationsvetenskap kunde 
studera på både grund- och forskarnivå (Seldén & Sjölin 2003, s. 56). Detta gjorde att 
utbildning på BHS genomgick en förändring 1993 och kunde därefter räknas som en ny 
utbildning (Harnesk 1993, s. 128). I artikeln Library Education in the Melting Pot av 
Romulo Enmark går att läsa att praktiken nu inte längre var en obligatorisk del av 
utbildningen utan blev en valbar kurs (1993, s. 20). I och med högskolereformen blev 
det nu upp till var och en av alla högskolor att avgöra ekonomi, utbildningsutbud och 
kursinnehåll och anslagen till skolorna fördelades efter vad de presterat. (Harnesk 1993, 
s. 126f). Detta resulterade i att flera orter beslöt att starta utbildningar inom biblioteks- 
och informationsvetenskap och Umeå var den första. Detta gjordes på hösten 1993 vid 
nybildade institutionen för media och kommunikation (Almegård 1993, s. 8f). Följande 
vår, 1994, startades även en utbildning vid Lunds universitet (Blomberg 1994, s. 40). På 
hösten 1995 var det Uppsalas tur att öppna dörrarna för en utbildning inom biblioteks- 
och informationsvetenskap (Backlund & Sahlin 1995, s. 122). Den senast startade 
utbildningen inom ämnet är förlagd vid Växjö universitet som började anta studenter 
höstterminen 2003 (Växjö universitet, Institutionen för humaniora (2006-11-14). 
 

2.2.2 Utbildningarna idag 
Idag finns fem olika högskole- och universitetsorter som driver utbildning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Dessa är i bokstavsordning Borås, Lund, Umeå, 
Uppsala och Växjö. För att få en bild av hur utbildningen som ger dagens 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ser ut följer här en presentation av 
de olika utbildningarna som finns i Sverige idag. De källor som ligger till grund för den 
information som presenteras utgörs av respektive utbildningsinstitution och därmed är 
den till viss del partisk. Vi har varit källkritiska när vi tagit del av informationen och har 
fokuserat på att ge en neutral bild med avseende på inriktning, antagningskrav och antal 
studenter som tas in, utbildningens längd samt om det bedrivs forskning på 
institutionen. 
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Högskolan i Borås 
Sökande till utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap på 
Bibliotekshögskolan i Borås blir antagna antingen direkt efter gymnasiet eller på 
akademiska poäng om minst 60 poäng från högskola eller universitet. Vardera 
antagningssätten har 100 platser och gemensamt för alla antagna är att man läser kurser 
i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap, sammanlagt 80 poäng. Första 
terminen läser studenterna gemensamt och inför fortsatta terminer väljer studenten en av 
fyra inriktningar. Dessa är Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv; 
Kunskapsorganisation; Individers och gruppers interaktion med bibliotek och 
informationssystem (även kallat användarperspektivet); och Organisationen och dess 
informationsresursers användning och utveckling. Förberedande kurser inför 
examensarbetet läser alla studenter gemensamt (Högskolan i Borås, 
Informationsavdelningen 2006). Utbildningen bedrivs i dagsläget även på distans på 
halvfart (Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 060921). Man kan även studera ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap på forskarnivå i samarbete med Göteborgs 
universitet (Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 061023). 
 
Lunds Universitet 
Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i Lund är en 
påbyggnadsutbildning om 80 poäng som läses på helfart. För att söka krävs det att man 
har 80 akademiska poäng, varav 40 poäng i ett och samma ämne som är valfritt. Vid 
avslutade studier kan man ta ut en magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Programmet har 42 platser med intag varje hösttermin och 
urvalsprocessen sker i två steg. Alla behöriga kallas till ett lämplighetstest och därefter 
får de som går vidare komma till personlig intervju varefter det slutliga urvalet görs. 
Utbildningen har ingen tydlig profil eller valbara inriktningar utan alla läser gemensamt 
och innehållet har både användar-, samhälls- och verksamhetsperspektiv. I Lund baseras 
hela undervisningen på problembaserat lärande (PBL) och dessutom ingår fältstudier 
samt studiebesök. Det går även att forska i ämnet (Lunds universitet, Institutionen för 
kulturvetenskaper 060131). 
 
Umeå universitet 
Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå läses som en 
påbyggnadsutbildning och består av 80 poäng som läses på helfart. Kravet för att bli 
antagen är att man har 80 akademiska poäng och 40 poäng utav dessa måste vara i ett 
och samma ämne. Alla studenter läser gemensamt och utbildningen har ingen tydlig 
profilering. (Umeå universitet, Avdelningen för informationsvetenskap 061110). 
Genom kontakt med institutionen har vi fått uppgift om att antagning enbart sker på 
hösten med 30 platser och utbildningen ges endast på helfart. Den som avlagt examen 
kan sedan söka vidare till forskarutbildning som bedrivs inom ämnet av forskargruppen 
Inforsk (Umeå universitet, Avdelningen för informationsvetenskap 061109).  
 
Uppsala Universitet 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala Universitet är en 
påbyggnadsutbildning och består av 80 poäng och kan läsas på helfart både på plats och 
på distans. För att antas krävs minst 60 akademiska poäng i ett huvudämne inklusive ett 
självständigt arbete på 10 poäng. Antagningen sker både genom lämplighetstest och 
personlig intervju för alla behöriga sökande. Utbildningen är uppdelad i olika moment, 
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varav ett är en praktikperiod om 5 veckor (5 poäng). Delar av innehållet i utbildningen 
sker genom PBL. Uppsala universitet ger även forskarutbildning inom ämnet (Uppsala 
universitet, Institutionen för ABM 050215). Via kontakt med institutionen har vi fått 
information om att utbildningen i Uppsala har totalt 80 platser varav 20 är på distans. 
Antagning sker enbart på hösten. 
 
Växjö Universitet 
Vid Växjö Universitet kan man läsa biblioteks- och informationsvetenskap som en 
påbyggnadsutbildning omfattande 120 poäng. För att kunna söka och bli antagen krävs 
40 akademiska poäng i ett eller två ämnen som är valfria. Utbildningen, som har en 
pedagogisk inriktning, läser alla studenter gemensamt och den är delvis även 
verksamhetsförlagd. Programmet har 30 platser med intag varje höst. (Växjö universitet, 
Institutionen för humaniora 021203). 
 

2.3 Tidigare forskning och annan litteratur 
 
Efter de informationssökningar vi genomfört liksom de olika texter vi tagit del av kan vi 
konstatera att det tidigare har skrivits mycket om biblioteks- och informationsvetares 
samt bibliotekariers yrkesroll. Många vill med sin undersökning se hur 
bibliotekarieprofessionen har utvecklats samt hur utbildningen uppfattas av studenter, 
verksamma och av olika biblioteksarbetsgivare. Litteraturen behandlar även 
bibliotekariers kvalifikationer och personliga egenskaper. Eftersom vi funnit få 
undersökningar som exakt motsvarar vår egen så kommer vi i detta kapitel, för att 
kunna ge en bredare bild av hur det ser ut på arbetsmarknaden för en nyutexaminerad 
biblioteks- och informationsvetare, att presentera undersökningar som gränsar till vårt 
ämne. Till exempel så koncentrerar sig de nedanstående undersökningarna även på 
andra bibliotek än folkbibliotek och utöver arbetsgivarens perspektiv på kvalifikationer 
och egenskaper får även verksamma bibliotekarier komma till tals. Dessutom ligger 
fokus i undersökningarna även på redan verksamma bibliotekarier och inte enbart på 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare. Därför har vi valt att presentera 
materialet med fokus på bibliotekariers kvalifikationer och egenskaper i allmänhet, 
istället för enbart på nyutexaminerade, och efter arbetsgivares och verksamma 
bibliotekariers syn på ämnet.  
 
I de texter vi granskat behandlas företrädesvis bibliotekariers personliga egenskaper 
framför deras kunskaper och kompetens, vilket gör vårt ämne än mer intressant och 
aktuellt. Även utländska undersökningar har vi funnit intressanta och för att innehållet i 
de termer som utgör resultat inte ska försvinna har vi valt att förutom ge vår 
översättning, även behålla termer på originalspråket. Syftet med vår undersökning är 
inte att kritisera eller granska dagens utbildningar inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Däremot är det svårt att bortse ifrån utbildningarnas roll då 
dessa onekligen berör nyutexaminerades biblioteks- och informationsvetares situation 
på arbetsmarknaden och därför kommer vi ändå att presentera de uppfattningar som 
framkommer om biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar i den tidigare 
skrivna litteraturen.  
 
Det är omöjligt att sammanställa allt som skrivits inom ämnet så följande genomgång är 
ett urval. För att begränsa vårt material har vi valt att endast gå tio år tillbaka i tiden 
(1996-2006) eftersom vi vill se till biblioteks- och informationsvetares kunskaper idag. 
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Den utvalda litteraturen inkluderar dessutom undersökningar på magisternivå som kan 
uppfattas som otillräckliga vad gäller vetenskaplighet, då forskning på magisternivå kan 
ses som relativt låg i jämförelse med till exempel doktorandnivå, men vars innehåll vi 
anser vara relevant och intressant samt bidra med mycket för vår undersökning.  
 

2.4 Arbetsgivares syn på bibliotekariers kvalifikationer 
och egenskaper 
 

2.4.1 ….utifrån platsannonser 
I några undersökningar vi tagit del av utgörs materialet av platsannonser för 
bibliotekarietjänster. Dessa studier är relevanta för oss då analyserna visar vilken 
kompetens och vilka kvalifikationer som arbetsgivare efterfrågar hos den som söker 
arbete. Vi använder deras resultat för att få en bild av vad som krävs av biblioteks- och 
informationsvetare idag. I magisteruppsatsen Folkbibliotekarie på lika villkor - en 
intervjuundersökning om folkbibliotekariers kvalifikationer och vad kvalifikationerna 
betyder för folkbibliotekarierna och folkbibliotekets verksamhet undersöker författarna 
Christina Hurtig och Eva Johansson (2002) vilka erfarenheter, personliga egenskaper, 
intressen och kunskaper folkbibliotekarier anser att en folkbibliotekarie skall ha. Detta 
gör de dels genom att intervjua folkbibliotekarier och att analysera platsannonser 
(Hurtig & Johansson 2002, s. 8f). (Folkbibliotekariernas uppfattningar presenteras i 
följande kapitel.) Totalt studerades 154 platsannonser i tidskriften DIK-forum under år 
2000 och alla gäller tjänster på folkbibliotek i olika storlekar. Tjänsterna som utlystes 
var till exempel IT-bibliotekarie, barn- och ungdomsbibliotekarie och 
bokbussbibliotekarie. Av de personliga egenskaperna förekommer samarbetsförmåga 
flest gånger. Sedan följer utåtriktad, initiativförmåga/initiativrikedom, självständighet, 
serviceminded/servicekänsla, idérik/kreativ/handlingskraftig/fantasifull, 
kontaktförmåga, flexibel/förändringsbenägen, positiv/gott humör och målinriktad 
(Hurtig & Johansson 2002, s. 26) 
 
Ungefär samma svar får Annica Arvidsson och Åsa Ehn när de i sin magisteruppsats 
Bibliotekariebilder i dagens platsannonser: en diskursanalys studerat platsannonser 
från år 2004 för att se vilken bild av bibliotekarieprofessionen som förmedlas där och 
hur konsekvenserna av detta kan påverka professionen och stävan efter en förhöjd status 
(Arvidsson & Ehn 2005, s. 7). De studerar totalt 139 platsannonser men vi väljer att 
enbart se till dem som rör tjänster på folkbibliotek, vilket är 58 stycken. Av de 
personliga egenskaper som efterfrågades var social förmåga den mest vanliga, att vara 
utåtriktad och kunna skapa kontakter. Att vara serviceinriktad sätts också högt, liksom 
kreativ, självständig, utvecklingsbenägen, ha analytisk förmåga, handlingskraftig, 
ledarskapsförmåga och pedagogisk förmåga. Författarna inkluderade även intressen som 
en personlig egenskap och detta innebär att den sökande ska ha intresse för olika saker 
som läsning, litteratur, barn och ungdomar och att skapa kontakter (Arvidsson & Ehn 
2005, s. 34ff).   
 
När det gäller efterfrågade intressen hos den sökande ser listan på de tio oftast 
förekommande hos Hurtig och Johansson (2002) ut enligt följande: arbeta med 
människor, IT-intresserad, utveckla verksamheten, litteratur, barn- och ungdomskultur, 
självständigt/utåtriktat arbete, förmedlingsintresse, kultur, läsfrämjande 
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verksamhet/bokprat och anordna programverksamhet. Av önskade erfarenheter toppas 
listan av biblioteksarbete och sedan följer IT-erfarenhet/datorbaserat arbete, barn- och 
ungdomsverksamhet, vana att uttrycka sig i tal och skrift, arbetsledning, mångkulturellt 
arbete, allmänkulturell verksamhet, projektarbete, pedagogisk samt ha arbetat i 
arbetslag. Sist listar författarna önskade kunskaper och de som oftast nämndes i 
annonserna var IT-kunskap/datorkunskap, körkort för bil eller buss eller tillgång till bil, 
litteraturkunskap, pedagogik, uttrycka sig i tal och skrift, läsfrämjande arbete, 
mediekunskap, organisationsförmåga, ämneskunskaper samt administrativ förmåga. I 
alla annonser krävdes en examen i en bibliotekarieutbildning (s. 26f).  
 
Arvidsson och Ehn (2005) såg även till de kvalifikationer som efterfrågades i 
annonserna och de delade in dem i grupper som här presenteras i en fallande skala: 
erfarenhet av yrket, körkort, IT-kompetens och kunskap om litteratur. Detta visar att 
man är mer eftertraktad om man har erfarenhet från yrket sedan tidigare, vilket en 
nyutexaminerad kan ha genom att ha arbetat som biblioteksassistent. Författarna 
påpekar att de finner det anmärkningsvärt att innehav av körkort efterfrågas så mycket 
och så tydligt och förklarar detta med att det är vanligt att en bibliotekaries uppgifter är 
på fler än ett bibliotek, till exempel på huvudbiblioteket och ett filialbibliotek. Samtidigt 
finns det biblioteksrelaterade uppgifter, till exempel ”Boken kommer”2, som kräver att 
man kan ta sig mellan olika platser. Ingen av annonserna tar upp kunskapsorganisation 
som enligt författarna förekommer i debatter och forskning och de förklarar detta med 
att det kan ses som självklart eftersom det ingår i utbildningen (ibid., s. 36f). Arvidsson 
och Ehn drar slutsatsen att det som efterfrågas i platsannonser är sådant som relaterar till 
yrket, som yrkeserfarenhet. De kan samtidigt konstatera att det är viktigt att vara social 
och serviceinriktad och mycket oftare är det personliga egenskaper som efterfrågas än 
kvalifikationer (2005, s. 42). I alla annonser framkommer krav på examen, även om det 
enligt författarna ibland är ovisst vilken sorts examen som menas (Arvidsson och Ehn 
2005, s. 31f). 
 
Artikeln A Tale of two markets: employer expectations of information professionals in 
Australia and the United States of America av Linda Marion, Mary Anne Kennan, 
Patricia Willard och Concepción S. Wilson från 2005 är en sammanfattning av ett av 
föredragen under International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA)3 som år 2005 hölls i Oslo. Linda Marion är filosofie doktor vid Goodwin 
College of Information Science and Technology vid Drexel University. Denna artikel 
ger en vetenskaplig presentation av en undersökning genomförd genom ett samarbete 
mellan Drexel University i USA och The University of New South Wales i Australien, 
där de andra författarna är verksamma vid School of Information Systems, Technology 
and Management. Undersökningen av sammanlagt 395 annonser ser vilken kompetens 
och vilka egenskaper arbetsgivare föredrar hos informationsexperter i Australien och 
USA och även här analyseras platsannonser i tidningar och på hemsidor för att där se 
vad som förväntas. Tre olika bibliotekstyper undersöks: forsknings-, folk- och 
specialbibliotek och all data samlades in under åtta veckor och i undersökningen skiljs 
det inte på de olika bibliotekstyperna. En första tydlig skillnad mellan de båda länderna 
är att det i platsannonserna i USA tydligt efterfrågas en examen i biblioteks- och 

                                                 
2 Boken kommer är en tjänst där bibliotekarier väljer ut och levererar böcker till personer som själva inte 
kan ta sig till biblioteket, till exempel äldre, vår anm. 
3 IFLA är en oberoende organisation som arbetar för internationell förståelse, samarbete, forskning och 
utveckling inom all biblioteksverksamhet och informationsvetenskap (IFLA, 2006-11-23). 
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informationsvetenskap, medan det i Australien inte alltid står med som krav (Marion el 
al. 2005, s. 1f). 
 
I undersökningens resultat går att läsa att de termer och begrepp som är mest frekventa 
är interpersonell skills, behavioural characteristics och technical services i både USA 
och Australien, med den första termen på första plats i båda länderna. I Australien 
rankas management samt common workplace requirements högt, medan web design and 
maintenance är högre i USA. Knowledge management var inte vanligt förekommande i 
något av länderna (Marion et al. 2005, s. 8). Termen environment, som hamnat bland de 
tio mest frekventa termerna i båda länderna, pekar på att man både i USA och i 
Australien eftersträvar anställda som är flexibla och som snabbt kan anpassa sig till 
förändringar i biblioteksmiljön. Detta betyder att utbildade inom biblioteks- och 
informationsvetenskap förväntas uppdatera sina kunskaper regelbundet. Författarna 
menar att det förr ofta efterfrågades teknisk datorkunskap, och att det enligt denna 
undersökning inte är lika eftertraktat längre och efterfrågas inte i lika stor utsträckning i 
platsannonserna. Kunskapen är värdefull men efterfrågas oftast i samband med en 
speciell bibliotekarietjänst, som till exempel systembibliotekarie (Marion et al. 2005, s. 
14f). 
 
En sammanfattning av ovanstående visar att arbetsgivare vill att en folkbibliotekarie ska 
ha egenskaper som samarbetsförmåga och social förmåga, han/hon ska vara 
serviceinriktad, utåtriktad, självständig samt ha ledarskapsförmåga och vara intresserad 
av människor, litteratur, IT och att utveckla verksamheten. Blivande bibliotekarier ska 
ha erfarenhet av biblioteksarbete, IT/datorer och ha kunskap om IT/datorer, litteratur 
och pedagogik. Han/hon ska helst även ha körkort. I två av de svenska och den 
utländska undersökningen betonas även kravet av att ha en examen från en 
bibliotekarieutbildning. 
 

2.4.2 ….utifrån enkät- och intervjuundersökningar 
I artikeln Supply and demand: the workforce needs of library and information services 
and personal qualities of new professionals (1999) redovisas resultaten efter en 
undersökning som gjordes i Storbritannien av Anne Goulding, som är docent i 
Information Services Management på Loughborough University och av Beth Bromham, 
Stuart Hannabuss och Duncan Cramer. Undersökningen gjordes för att ta reda på vilka 
personliga egenskaper som arbetsgivare på bibliotek kräver av nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare. Syftet med undersökningen var att se ifall 
nyutexaminerade motsvarar kraven och se vilka personliga egenskaper som saknas hos 
nyutexaminerade (Goulding et al. 1999, s. 212). Sammanlagt skickades 888 enkäter ut 
till lika många arbetsgivare på olika typer av bibliotek och 49,4 % besvarades. I enkäten 
fick arbetsgivarna ranka de 20 viktigaste egenskaper från en lista på 34 egenskaper och 
även ange de som de tyckte saknades (Goulding et al. 1999, s. 216). Resultatet visar att 
den viktigaste egenskapen enligt arbetsgivarna är att klara av press (able to accept 
pressure), då mer och mer arbete görs av färre personal. Andra viktiga egenskaper bland 
de tio översta är flexibel (flexible (respond to change)), kunna handskas med olika 
sorters användare (able to deal with a range of users), kunna uttrycka sig väl i skrift 
(written communication skills), vara frågvis och vilja lära sig (inquisitive (love of 
learning)), vara reflekterande (reflective), hängiven (dedicated), undersökande 
(detective like (follow-up and track-down)), ha ledarförmåga (leadership qualities) och 
vara innovativ (innovative) (Goulding et al. 1999, s. 217). 
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En svensk undersökning som bygger på ovanstående gjordes 2001 av projektet 
Framgångspotential och artikeln är skriven av Birgitta Olander som är universitetslektor 
vid Lunds Universitet. På samma sätt frågades 340 bibliotekschefer om vilka personliga 
egenskaper de önskade se hos nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare och 
vilka de tyckte saknades (Olander 2001, s. 4). Totalt besvarades 187 enkäter och 
resultatet visar på ungefär samma egenskaper som den brittiska undersökningen. Även 
här rankas egenskaper som förmåga att samarbeta med olika slags kollegor, vara 
flexibel, engagerad och självgående, ha förmåga att hantera olika slags användare, vara 
innovativ, stresstålig, öppen för nya idéer och intresserad av arbetsuppgifterna bland de 
tio översta. Den högst rankade egenskapen var ansvarskännande och ansvarstagande 
(Olander 2001, s. 5). 
 
De egenskaper som arbetsgivarna i den brittiska undersökningen saknade var delvis 
samma som de som de önskade; engagemang i organisatoriska mål (committed to 
organizational goals), vänlig och tillgänglig (friendly), klara av press (able to accept 
pressure), pålitlighet (reliable), energisk och aktiv (energetic (vigotgous/active)), 
flexibel (flexible (respond to change)), logisk (logical), kunna uttrycka sig väl i skrift 
(written communication skills), säker på sin egen förmåga (confident about ability) och 
kunna handskas med olika sorters kollegor (able to work with and for a range of 
colleagues) (Goulding et al. 1999, s. 218). Att chefer anser att det saknas engagemang 
mot användarna och att de anser att nyutexaminerade är opålitliga är oroväckande 
menar författarna, och kopplar detta till att de nyutexaminerade inte har den kunskap om 
yrket och organisationen som cheferna önskar (Goulding et al. 1999, s. 220f). Även i 
den svenska undersökningen om vad arbetsgivare på bibliotek saknar hos 
nyutexaminerade återkommer önskade egenskaper: professionellt självförtroende, 
självgående, innovativ, ledaregenskaper, stresstålig, förmåga att hantera olika 
användare, analytisk, förmåga att samarbeta med olika kollegor, frågvis (för att förkovra 
sig) och skriftlig kommunikationsförmåga. Olander menar att det inte är så konstigt att 
nyutexaminerade saknar självförtroende i yrket då man inte har någon praktisk 
erfarenhet. Det professionella självförtroendet kommer först när de teoretiska 
kunskaperna kan tillämpas med de praktiska uppgifterna och man får en förståelse för 
verksamheten (Olander 2001, s. 6). 
 
Det gick i enkätsvaren i den brittiska undersökningen även att tillägga egna 
kommentarer som respondenterna ansåg viktiga men som inte fanns med som 
svarsalternativ. Ofta pekade kommentarerna på sådant som gick att sätta under någon av 
de punkter som fanns på listan, men eftersom de togs upp på nytt så menar författarna 
att det var saker som cheferna ville betona extra. Till exempel så la många respondenter 
till att kunna lära sig nya saker snabbt, en vilja att ta sig an nya elektroniska 
utvecklingar, intresse av yrket och dess utveckling och en positiv attityd till 
självutveckling. Folkbibliotekscheferna påpekade särskilt vikten av att vara medveten 
om de vidare frågorna kring bibliotek och informationsyrken. Kommentarerna visade att 
de vill att nyutexaminerade ska ha en kunskap om aktuella verksamhetsfrågor och de 
initiativ som tas i sektorn och kunna relatera teori med praktik. Folkbibliotekschefer 
ansåg det även vara viktigt att nyutexaminerade har en förståelse för yrkets mål och 
direktiv samt är medvetna om folkbiblioteksverksamhetens omfång. Dessa 
kommentarer, menar författarna, handlar inte om personliga egenskaper utan mer om 
resultat av utbildningen, och de visar tydligt att nyutexaminerade bör ha en benägenhet 
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för att själva söka information som gynnar dem i deras karaktär (Goulding et al. 1999, s. 
219). 
 
I Sandra Sporrenstrands magisteruppsats Bibliotekarie sökes: bibliotekarierekrytering 
ur den anställandes och den nyanställdas perspektiv (2001) intervjuas tio nyanställda 
och de som varit ansvariga för rekryteringen, för att ge en bild av hur rekryterandet av 
bibliotekarier ser ut idag (Sporrenstrand 2001, s. 4). Även 84 personalansvariga 
kontaktades via enkät och av dessa svarade 57 stycken. Enkätsvaren redovisas i fyra 
tabeller uppdelade på olika bibliotek och visar önskade kunskaper som angavs mer än 
en gång. Vi har valt att endast se till två av tabellerna, Större respektive Mindre 
folkbibliotek eftersom det är de som är mest relevanta för vår undersökning. På större 
folkbibliotek har allmänbildning som en viktig kunskap nämnts flest gånger, med IT- 
respektive informationssökningskompetens på andra och tredje plats. Hos mindre 
folkbibliotek är det istället kännedom om skönlitteratur som nämnts flest gånger, följt 
av datorkunskaper och informationssökningskompetens (Sporrenstrand 2001, s. 45f). 
Svaren på vilka som är önskvärda egenskaper är inte uppdelade mellan de olika 
bibliotekstyperna utan presenteras sammanlagt. Där är nyfikenhet/vetgirighet, 
serviceanda och stresstålighet de tre oftast förekommande. Sporrenstrand skriver att 
både egenskaperna och kunskaperna som framkommer i enkäterna stämmer överens 
med intervjuinformanternas (nyanställdas och rekryterares) svar (Sporrenstrand 2001, s. 
46 och 47), vilket visar på att en bibliotekarie ska vara social, intresserad av information 
och av människorna som efterfrågar den. Sporrenstrand påpekar att den enda egenskap 
som nämns som direkt har med bibliotekarieyrket att göra är sinne för struktur. 
Intressant är att social kompetens har nämnts som en kunskap, vilket enligt 
Sporrenstrand kan bero på att man hellre ser till de personliga egenskaperna än till 
kunskaperna, och även intervjuinformanterna talade mycket om de personliga 
egenskaperna (Sporrenstrand 2001, s. 46f). Enligt de teorier som Sporrenstrand kommer 
fram till vad gäller själva rekryterandet ligger tyngdpunkten på den sökandes 
personlighet och egenskaper, detta för att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke och att det 
både i samarbetet med låntagare och med medarbetare är viktigt att man är social och 
öppen. Eftersom en nyanställd bibliotekarie oftast behöver tid för att lära sig 
biblioteksarbetet är det även viktigare med dessa egenskaper än att den nyanställde har 
vissa kunskaper (Sporrenstrand 2001, s. 54). 
 
Sammanfattningsvis enligt undersökningarna ovan ska en bibliotekarie, enligt 
arbetsgivare, kunna klara av press och vara ansvarskännande och ansvarstagande. 
Han/hon ska även vara flexibel, kunna handskas med olika människor och kunna 
samarbeta med olika slags kollegor. Bibliotekarier ska också kunna lära sig nya saker 
snabbt och vara positiva till självutveckling samt ha kunskap om aktuella 
verksamhetsfrågor. På större folkbibliotek förväntas bibliotekarier vara allmänbildade 
och på mindre anses kunskap om skönlitteratur viktigt. På både stora och små bibliotek 
ska bibliotekarier ha kunskap om IT och informationssökning. Fler kunskaper som en 
bibliotekarie ska ha är specifika kunskaper som ger specialkompetens. I 
enkätundersökningarna ovan läggs mycket tyngd på de personliga egenskaperna och 
dessa nämns ibland som en kunskap vilket pekar på hur viktigt detta är för 
biblioteksverksamheten. Det framgår även vilka egenskaper som arbetsgivare saknar 
hos nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare och dessa är i stort sett samma 
egenskaper som arbetsgivarna efterfrågar. 
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2.5 Verksamma bibliotekariers syn på bibliotekaries 
kvalifikationer och egenskaper 
 
I magisteruppsatsen Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en analys av 
de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige av Jesper 
Ducander från 1999, undersöker Ducander bibliotekariens yrkesroll (Ducander 1999, s. 
10). Ducander ger en beskrivning av de olika utbildningarnas innehåll och upplägg, men 
eftersom de har ändrats sedan dess använder vi oss inte av den delen. Han använder sig 
både av kvalitativ och kvantitativ metod genom intervjuer både med 
utbildningsansvariga och verksamma bibliotekarier och enkäter till studenter (Ducander 
1999, s. 52f). Intervjuerna med verksamma bibliotekarier visar att de egenskaper som de 
tillfrågade bibliotekarierna anser som viktigast hos en bibliotekarie är att vara 
serviceinriktad, ha lätt för att ta kontakt och kunna kommunicera, vara intresserad av 
människor samt vara utåtriktad. Det anses även viktigt att vara nyfiken och uppmärksam 
på vad som händer i samhället, vara hängiven samt stresstålig och flexibel. Ducander 
drar slutsatsen att yrkets innehåll främst grundas på hur man beter sig och uppträder i 
mötet med olika människor i olika situationer (Ducander 1999, s. 85f). 
 
Magdalena Göransson och Annika Jarnbjer (2001) har skrivit magisteruppsatsen Fokus 
på folkbibliotekarien – ett arbetslivsperspektiv vars syfte är att belysa 
folkbibliotekariers arbetsuppgifter, yrkesroller, status, kompetenser och image. De vill 
se vilken bild man har av bibliotekariekåren idag och detta görs ur olika aktörers 
perspektiv genom att intervjua biblioteksanvändare, biblioteksassistenter, kulturpolitiker 
samt bibliotekarier själva. Utöver detta material har författarna även använt sig av 
litteraturstudier samt konferensmaterial och författarna hoppas att det totala empiriska 
materialet också kan ge svar på om folkbibliotekarieyrket kan ses som en profession 
(Göransson & Jarnbjer 2001, s. 2f). Det resultat som är relevant och av intresse för oss 
att använda är den presentation/de slutsatser som ges om hur de biblioteksanknutna 
personerna ser på bibliotekariers kompetens. Totalt sett så anser biblioteksanvändare, 
biblioteksassistenter, kulturpolitiker och bibliotekarier att bibliotekariers kompetens är 
god/hög (Göransson & Jarnbjer 2001, s. 76). De intervjuade bibliotekarierna betonar att 
bibliotekarier bör ha stor kompetens i områden som till exempel allmänbildning samt 
litteratur-, social- och datorkompetens. Någon menade att bibliotekariers kompetens bör 
förbättras för att anpassas till samhällsutvecklingens krav, medan några trodde att 
bibliotekariers kompetens just skulle öka efter hand som man i yrkeskåren blev bättre på 
informationssökning och på att hantera databaser. En informant var rädd att det i 
framtiden skulle bli ett gap mellan gamla och nya bibliotekarier gällande 
kompetenspåfyllnad, då den låga rekryteringen av nyutbildade bibliotekarier på 
folkbibliotek har gjort att de inte haft möjlighet att lära av varandra. Dessutom 
efterfrågade någon informant att det skulle finnas en större variation bland 
bibliotekariers ämneskompetens, då en majoritet av bibliotekarier har en humanistisk 
bakgrund (Göransson & Jarnbjer 2001, s. 64f). Författarna menar att en bibliotekarie 
bör ha en bred kompetens, bestående av både teoretiska och praktiska kunskaper, för att 
kunna ge användarna den service de är i behov av (Göransson & Jarnbjer 2001, s. 76). 
En del av biblioteksassistenterna åberopade bättre kompetens i administrativa frågor 
samt litterär kompetens. Bland konferensmaterialet samt annan litteratur finns det 
markeringar om att kompetens i informationsteknik och informationsanvändning blir 
allt mer betydelsefull för bibliotekarier liksom att man i yrket ska ha både mångsidiga 
kunskaper samt vara expert inom biblioteks- och informationsvetenskap (Göransson & 
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Jarnbjer 2001, s. 65f). Utifrån detta konstaterar uppsatsförfattarna att bibliotekarier 
ständigt bör uppdatera sina kunskaper för att dels höja sin kompetens men också för att 
följa med den tekniska utvecklingen. De menar att det just är den senare faktorn som 
ligger till grund för att bibliotekarier har så variationsrika kompetenser och som ständigt 
utvecklas i deras yrkesutövning (Göransson & Jarnbjer 2001, s. 66; 76). 
 
I Hurtig och Johanssons (2002) magisteruppsats kommer författarna efter intervjuer 
med 14 folkbibliotekarier på åtta folkbibliotek fram till att bland kvalifikationerna 
utmärker sig de personliga egenskaperna hos en folkbibliotekarie som särskilt viktiga 
och är ibland också avgörande för att få en tjänst. Några informanter menade att 
personliga egenskaper hade vägt tyngre än erfarenhet av biblioteksarbete vid 
anställning. De personliga egenskaper som anses vara betydelsefulla hos en 
folkbibliotekarie är att man är utåtriktad, prestigelös, tillmötesgående, socialt 
kompetent, har samarbetsförmåga och ett trevligt sätt. Även stresstålighet och mod är 
personliga egenskaper som lyfts fram och alla de nämnda personliga egenskaperna 
behövs för att möta biblioteksanvändarna på ett tillfredställande sätt (Hurtig & 
Johansson 2002, s. 53f; 67). Bland kunskaperna var det en självklarhet att man som 
folkbibliotekarie skall ha en bibliotekarieexamen eller en magisterexamen i biblioteks- 
och informationsvetenskap. Annars så diskuterades det ganska lite om kunskaper, men 
de informanter som nämnde detta ansåg att de flesta kunskaper förvärvas med tiden som 
man arbetar på ett folkbibliotek. Kunskaper om litteratur, datorer och pedagogik togs 
upp (Hurtig & Johansson 2002, s. 55f; 67). 
 
I Nino Dawods och Maria Gottbergs magisteruppsats från 2005 med titeln Akademiker 
bland bokhyllorna: Biblioteks- och informationsvetares upplevelser av övergången från 
studier till yrkesliv undersöker författarna, genom kvalitativa intervjuer, bland annat om 
problem uppstår för nyanställda bibliotekarier på folkbibliotek vid övergången från 
utbildning till yrkesliv. Andra frågor som författarna fokuserar på är om glappet mellan 
utbildning och yrkesliv är stort och vilka konsekvenser detta kan ge för den 
nyutexaminerade på arbetsplatsen. Likaså är författarna intresserade av att lyfta fram 
vilken nytta den nyutbildade bibliotekarien har av sin akademiska utbildning i 
arbetslivet. De nyanställda folkbibliotekarierna har även fått ge sin upplevelse av hur 
arbetskamrater och arbetsledning har ställt sig till deras utbildning (Dawod & Gottberg 
2005, s. 6f). Undersökningen visar att de formella kvalifikationer som efterfrågats och 
som informanterna har stött på när de sökt arbete är att de ska ha en behörig examen. 
Trots detta är det två informanter som fått anställning som bibliotekarie utan att ha tagit 
sin magisterexamen. Ingen av informanterna uppger att det har efterfrågats formell 
kompetens inom områdena arbetsledning eller budgetfrågor, trots att detta har visat sig 
vara nödvändigt i arbetet på biblioteket. Författarna vill peka på att det i förekommande 
fall har krävts större kompetens i arbetet än de kvalifikationer som efterfrågats (Dawod 
& Gottberg 2005, s.52f).  
 
Kompetens som har visats behövas i mötet med användarna är referenssamtal, hålla så 
kallat bokprat samt sagostund och enligt författarna beror en persons förmåga att leda 
sådana verksamheter mycket på egna personliga och sociala faktorer, såsom 
självförtroende, ledarskaps- och kommunikationsförmåga. Även vid referenssamtal 
anser de att sociala och personliga faktorer spelar in, men likaså affektiva och kognitiva 
faktorer: det vill säga förmågan att engagera sig och att sätta sig in i användarens 
tankebanor etcetera. (Dawod & Gottberg 2005, s. 56f). Många av informanterna 
förvånades av yrkets sociala karaktär, att det i mångt och mycket är ett serviceyrke, 
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samt att det behövs en stor kunskapsbredd med betoning på litteratur liksom att det 
ibland kan bli stressigt (s. 35). Två informanter har erfarit att det verkligen har 
förväntats av dem att ha litteraturkännedom. Som bibliotekarie på folkbibliotek kommer 
man ständigt i kontakt med förmedling av litteratur och därmed krävs också någon form 
av litteraturkunskap (Dawod & Gottberg 2005, s. 58).  
 
Vidare finner Dawod och Gottberg att informanterna upplever att deras kollegor har en 
positiv attityd till informanternas formella kunskap. Några tar upp att kollegorna verkar 
ha en optimism till deras kunskaper och hoppas kunna lära av dem. Det verkar också 
finnas en inställning bland kollegorna att det är bättre att fråga för mycket än för lite. På 
det stora hela verkar det finnas en medvetenhet på biblioteken om att utbildningarna 
inom b&i idag inte innehåller någon praktik. Detta innebär att biblioteken får 
internutbilda de flesta nyanställda som sedan efterhand slussas ut i arbetet på egen hand. 
Informanterna upplever detta lite olika. De med tidigare yrkeserfarenhet tycker inte att 
det är konstigt att de måste skolas in i arbetet. Informanter som inte tidigare arbetat i 
någon större utsträckning eller var osäkra på sin egen kompetens såg dock 
internutbildningen som jobbig eftersom de ansåg att de låg deras kollegor till last och 
frågade om saker de själva ansåg att de borde kunna (Dawod & Gottberg 2005, s. 62f). 
 
Sammanfattningen av dessa undersökningar kan inledas med att personliga egenskaper 
återigen får stor plats. En bibliotekarie ska vara serviceinriktad, ha lätt för att ta kontakt 
och kunna kommunicera samt ha god samarbetsförmåga och vara flexibel. Det handlar i 
mångt och mycket om hur man beter sig och hur man uppträder. De personliga 
egenskaperna är ibland avgörande när arbetsgivare väljer vem som ska få en ledig tjänst. 
En bibliotekarie ska ha kunskaper inom litteratur, pedagogik och datorer men det påstås 
också att ju längre man arbetar desto mer kunskaper får man. Ett krav som framhålls av 
två undersökningar är en examen från bibliotekarieutbildning, men det framkommer 
även att det går att få en anställning utan att magisteruppsatsen är klar. I vissa fall har 
det krävts mer kompetens än vad som stått i platsannonsen. 
 

2.6 Syn på utbildningen – utifrån arbetsgivare och 
verksamma bibliotekarier 
 
De informanter i Sporrenstrands magisteruppsats (2001) som är nyanställda och relativt 
nyutbildade är kritiska till utbildningen och de anser att dess kvalitet bör bli bättre och 
att innehåll och fokus bör ses över. Det ges också som förslag att man ska kunna söka 
bibliotekarietjänster efter att ha läst en annan informationsinriktad utbildning. Hos 
rekryterarna framkommer det dock att utbildning inom b&i är ett krav hos den som 
söker (Sporrenstrand 2001, s. 51). Det märks att de tillfrågade bibliotekarierna anser att 
praktisk kunskap är något man får genom att arbeta och att de lärt sig det de behöver på 
arbetsplatsen. De menar att det är svårt att se vilken nytta de har/har haft av 
utbildningen. Samtidigt nämns att utbildningen ger uppskattade kunskaper som 
förmågan att söka information och att kunna se vilken information som är relevant och 
inte. Sporrenstrand drar slutsatsen att utbildningen ger den viktiga förmågan att tänka på 
rätt sätt men att den inte lär ut något praktiskt, vilket är en brist (Sporrenstrand 2001, s. 
50f). Även de flesta informanter i Dawod och Gottbergs magisteruppstas ansåg att 
kurser i informationssökning har varit till stor användning i arbetet och de som har läst 
klassificering samt katalogisering var nöjda med dess användning i praktiken (2005, s. 
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35). De flesta ansåg också att den formella kompetens som de fått med sig genom 
utbildningen på BHS har varit bra att använda i yrkeslivet. Författarna menar att den 
akademiska utbildningen har lärt dem att ifrågasätta och analysera sitt arbete. Lärandet 
har på så sätt varit mer utvecklingsinriktat än anpassningsinriktat och har gett dem mer 
handlingsutrymme visavi arbetsuppgifterna än om de enbart fått lära sig praktiska 
göromål (Dawod & Gottberg 2005, s. 54). Dock var det några informanter som 
efterlyste en större förberedelse i utbildningen då det är ett serviceyrke med social 
karaktär som kan vara stressigt samt att det krävs en bred kunskapsbas med framförallt 
litteraturkunskaper (s. 35). 
 
Emelie Falk och Susanne Litbo-Lindtröm gjorde i sin magisteruppsats Den nya 
bibliotekariens kompetens. En studie av bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och 
Umeå (2000) en undersökning där de genom enkäter frågar hur utbildade bibliotekarier 
från Borås, Lund och Umeå upplever sin arbetssituation. De ville se om den kompetens 
och kunskap som bibliotekarierna fått genom utbildningen efter 1993 överensstämmer 
med arbetsmarknadens efterfrågan. Syftet var även att tydliggöra 
bibliotekarieidentitetens profession och status och se hur akademiseringen påverkar 
yrkets status (ibid, s. 11). Av 249 tillfrågade bibliotekarier svarade 126 stycken (ibid, s. 
35). Det de kommer fram till är att de flesta respondenterna tycker att de har fått 
användning av det mesta de läste under utbildningen. Framförallt är det IT-kunskaper 
som de upplever som positiva och även informationssökning och kunskaper i 
katalogisering har de fått användning av (ibid, s. 48) och denna kunskap uppskattas 
även av deras kollegor (ibid, s. 51). Många av de tillfrågade menar dock att de saknar 
kunskaper om datorer och inom pedagogik och att de saknar praktisk erfarenhet (Falk & 
ibid, s. 49). Många respondenter menade att de gärna velat ha haft praktisk erfarenhet 
när de började sin första tjänst och även de tillfrågades arbetskollegor menade att de 
nyutexaminerade saknade praktik (ibid, s. 54). 
 
Eftersom det inte fanns praktik i tre av fyra utbildningar, när Ducanders (1999) 
undersökning gjordes, så menar författaren att i och med att hantverket saknas så kan 
det bli en chock för nyutexaminerade i mötet med den första arbetsplatsen och de kan 
känna sig förvirrade och frustrerade. Han menar att det krävs att arbetsgivare på 
bibliotek är inställda på detta eftersom det kan behövas inskolning av nyutexaminerade. 
Både de bibliotekarier som Ducander intervjuat och de studenter som svarat på enkäten 
ansåg att praktiken skulle införas igen i utbildningarna (Ducander 1999, s. 108f). 
 
I magisteruppsatsen Bibliotekscheferna och bibliotekarieutbildningen – en 
enkätundersökning av bibliotekschefters syn på utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap i Sverige, av Ulrika Blomkvist och Helene Eklund (2001), 
tillfrågades 200 bibliotekschefer på olika typer av bibliotek och 151 svarade (Blomkvist 
& Eklund 2001, s. 8). De kommer fram till att majoriteten av de tillfrågade 
bibliotekscheferna är positiva till utbildningen, men det framkommer även kritik att 
praktik saknas. Trots detta upplever de flesta den förändring som utbildningen 
genomgått från praktisk till akademisk som bra. Akademiseringen behövs för att höja 
bibliotekarieyrkets status och lön, och att teoretisera utbildningen är ett steg däråt. 
Samtidigt poängterar ett flertal av bibliotekscheferna att de hade nytta av sin egen 
praktik då det möjliggjorde ett konkretiserande av de teoretiska kunskaperna (ibid., s. 
47). Det framkommer flera anledningar till varför praktisk erfarenhet anses som viktigt 
för bibliotekscheferna. Till exempel uppges, som även åsyftas ovan, att de teoretiska 
kunskaperna fördjupas när man får praktiska erfarenheter. En annan anledning till att 
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praktisk erfarenhet värdesätts är att det på många bibliotek idag inte finns tid och 
resurser för introduktioner och handledning. En del av enkätsvaren visar på att det 
fortfarande finns en uppfattning om att det är en yrkesutbildning och att det därför bör 
ingå praktik (Blomkvist & Eklund 2001, s. 51). En del enkätsvar från mindre bibliotek 
visar på att det är en nödvändighet att nyutexaminerade bibliotekarier har praktisk 
erfarenhet för att kunna börja arbeta direkt, då det till exempel handlar om en tjänst där 
bibliotekarien arbetar själv (ibid., s. 52). Det finns även svar som framhåller den 
teoretiska delen och de menar, förutom att det kan höja statusen, även att en god 
teoretisk utbildning förbereder för förändrade förhållanden och att veta hur 
biblioteksarbetet fungerar är något som man kan lära sig på plats (ibid., s. 51). Vissa 
respondenter menar att praktiken inte alls behövs i utbildningen och föreslår istället en 
trainee-utbildning där utbildningen samarbetar med bibliotekarier. Ett annat förslag är 
att varje student som går utbildningen ska ha en mentor som hon/han kan diskutera med 
och som ger inblick i yrket samt värdefulla kontakter (ibid., s. 52). Författarna påpekar 
att det är fullt förståeligt att det finns en tvekan till att införa praktik då detta kräver 
mycket extraarbete: ordna lämpliga platser, sammanställa kriterier för handledning och 
göra utvärderingar för att se om de stämmer överens. Det är även en ekonomisk fråga 
och en fråga om vad som ska uteslutas i utbildningen om praktik ska tillsättas (ibid., s. 
52). Avslutningsvis så menar författarna att praktik och teori inte är två motpoler utan 
båda är nödvändiga för att de båda ska fungera (ibid., s. 47). 
 
När det gäller synen på sin egen kompetens anser majoriteten av informanterna i 
Dawods och Gottbergs magisteruppsats (2005) att de har en bra och relevant kompetens 
som de fått genom den akademiska utbildningen. En del informanter uppger att de 
önskat att utbildningen på BHS var mer praktisk och flertalet säger sig sakna den 
praktiska kunskapen när de kom ut i arbetslivet. Detta har de i stället fått lära sig på 
arbetsplatsen och om det är något de inte kan frågar samtliga sina kollegor (Dawod & 
Gottberg 2005, s. 62). 
 
Enligt Dawod och Gottberg (2005) är det i många fall praktiska kunskaper i form av 
katalogisering och klassificering som efterfrågas på biblioteken som kan sägas vara 
traditionella bibliotekariekunskaper och som man tidigare var tvungen att behärska före 
datoriseringen av katalogsystemen. Dawod och Gottberg menar att till viss del stämmer 
inte den bild av bibliotekarieyrket som ges på utbildningen överens med den som finns 
på arbetsplatsen. Dock kan de se en utveckling i utbildningen som följer samhällets 
utveckling. Idag formar utbildningen biblioteks- och informationsvetare till att vara 
intellektuella kunskaps- och informationsförmedlare ”istället för bokmalar”. Att 
utbildningen har akademiserats har varit enklare i utbildning än i yrkeslivet (Dawod & 
Gottberg 2005, s. 52). 
 
I inledningen till vår uppsats skrev vi att det i år har publicerats en rapport av Jakob 
Harnesk (2006), Arbetsgivarnas krav och förväntningar på en förändrad biblioteks- och 
informationsvetenskaplig utbildning: Rapport från en intervjuundersökning. Rapporten, 
som är ett uppdrag från Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, baseras på ett 
trettiotal intervjuer med företrädare från olika bibliotekssektorer i syfte att få fram 
biblioteks och andra arbetsgivares önskemål, krav och förväntningar på en förändrad 
biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning. Utöver detta syftar undersökningen 
till att få fram uppfattningar om dagens b&i-utbildning, professionens syn på 
kärnkompetens, relationen mellan arbetsliv och forskning med mera (s. 3f). De 
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intervjuade personerna, som företräder skilda verksamheter som exempelvis 
högskolebibliotek, folkbibliotek (i olika storlek), skolbibliotek, sjukhusbibliotek och 
företagsbibliotek, är speciellt utvalda av institutionsledningen för BHS och majoriteten 
av informanterna har någon slags chefsposition. På grund av det relativt låga 
intervjuantalet är det endast ett fåtal personer intervjuade inom varje kategori, vilket 
leder till att deras svar inte kan företräda en hel grupp. Författaren är dock medveten om 
att det är oundvikligt att inte generalisera, och vill därför att undersökningens resultat 
skall ses med viss försiktighet (s. 4f). Överlag anser vi att undersökningen ska ses med 
ett visst källkritiskt öga då själva antalet intervjuade personer för varje kategori är lågt 
och urvalet av informanter inte skett med vetenskapligt beprövade metoder.  
 
Vi väljer här att presentera de delar av undersökningens resultat som kan relateras till 
vår egen uppsats. De uppfattningar som finns om nuvarande utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap är i huvudsak positiva och majoriteten är nöjd med att 
utbildningen har akademiserats. Det finns de bibliotekschefer som har uttryckt att 
bibliotekarier med nyare b&i-utbildning är självständiga och har en god teoretisk 
kunskapsgrund samt har god förmåga att anpassa sig. Samtidigt finns det också de som 
är kritiska och menar att de nyutexaminerade har för lite kunskaper om bibliotekets 
verksamhet och dess omgivning som politik, förvaltning, utbildningssystem etcetera. 
Någon bibliotekschef har uttryckt att utbildningen har blivit alltför teoretisk och 
efterlyster bättre kunskaper i att bemöta biblioteksbesökare. Intressant är att endast ett 
fåtal av de intervjuade i undersökningen har goda kunskaper om utbildningsinnehållet 
vid BHS. Oftast har de inte heller någon större kunskap om skillnaderna mellan de olika 
lärosätena som tillhandahåller b&i-utbildning (Harnesk 2006, s. 6f). Även kunskaper 
om dagens vetenskapliga forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap var 
dålig hos de intervjuade personerna, och de önskade att detta skulle förändras (s. 20f). 
 
Bibliotekschefernas uppfattningar om praktik bör ingå under studietiden varierar. De 
som är positiva menar att det skapar kontakt mellan bibliotek och utbildning samt ger 
den studerande en kontakt med arbetslivet. Flera av de intervjuade som var positiva 
påpekade dock att praktiktiden inte bör vara för lång utan hellre kopplad till någon form 
av inlämningsuppgift. De som var negativa ansåg att en längre praktikperiod inte hör 
hemma i en akademisk utbildning och några tyckte det var synd att använda värdefull 
studietid till praktik (Harnesk 2006, s. 16).  
 
De flesta bibliotekschefer anser att det finns en kärnkompetens inom b&i och i denna 
kompetens består i huvudsak av tre delar som följer: kunskap om hur man organiserar 
information och kunskap, kunskap om hur man bemöter människor samt kunskap om 
bibliotekens institutionella omvärld (Harnesk 2006, s. 11ff).  
 
Angående Bolognaprocessen har de intervjuade bibliotekscheferna en ganska blandad 
kunskapsnivå, men företrädare för universitets- och högskolebibliotek har relativt goda 
kunskaper i frågan. De flesta intervjuade anser att studenter med en treårig 
kandidatexamen inom b&i är anställningsbara om än inte på alla slags bibliotek eller 
tjänster. En klar majoritet föredrar en mastersexamen inom b&i med en kandidatexamen 
i ett annat ämne framför en femårig mastersexamen enbart i ämnet b&i (Harnesk 2006, 
s. 17ff).  
 
 Sammanfattningsvis är synen på utbildningen oftast negativ när det gäller bristen på 
praktik men oftast positiv när det kommer till de teoretiska och akademiska kunskaper 
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som den nyutexaminerade kommer med. Arbetsgivare menar att praktiken i 
utbildningen gör att de teoretiska kunskaperna fördjupas och verksamma bibliotekarier 
uppger att de saknade den praktiska erfarenhet när de kom ut i arbetslivet. Samtidigt 
framkommer uppfattningar om att det praktiska lärs på plats och att den därför inte alls 
behövs på utbildningen. Den teoretiska kunskapen anses höja yrkets status och lön och 
ses därför som positiv och att den gett en bra kompetens samt förbereder för 
förändrande förhållanden. Samtidigt finns det de som uppger att de har svårt att säga 
vad de lärt sig i utbildningen. 
 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Denna sammanfattning ger en kortfattad översikt av de kvalifikationer, kompetens och 
egenskaper som varit mest framträdande ur de olika parternas perspektiv. I den litteratur 
och tidigare forskning som vi har gått igenom kan vi konstatera att ur både arbetsgivares 
och verksamma bibliotekariers perspektiv anses de personliga egenskaperna hos en 
bibliotekarie mycket viktiga och framförallt bör man ha en social förmåga/kompetens 
som att kunna interagera med andra människor som biblioteksanvändare och kollegor. 
Även samarbetsförmåga värderas högt liksom serviceanda. Andra personliga 
egenskaper som en bibliotekarie bör ha är flexibilitet samt stresstålighet och denna 
uppfattning delas av båda parterna. Att vara innovativ eller nytänkande värderas högt av 
både arbetsgivare och verksamma bibliotekarier. 
 
De kvalifikationer eller kunskaper som efterfrågas är färre än de efterfrågade personliga 
egenskaperna. Sådana kvalifikationer som önskas av både arbetsgivare som verksamma 
bibliotekarier berör informationsteknik i någon form. Det som nämns är tekniskt 
kunnande, datorkompetens samt informationssökning eller – användning. Kunskap om 
ledarskap samt att kunna uttrycka sig i tal och skrift är några kvalifikationer som 
arbetsgivarna önskar liksom att vara innovativ eller nytänkande. Denna uppfattning 
delas även av verksamma bibliotekarier och de betonar även vikten av 
litteraturkännedom och pedagogiskt kunnande. Överlag behandlar litteraturen vilka 
kvalifikationer, kompetenser och egenskaper som önskas och efterfrågas mer än vilka 
kvalifikationer, kompetens och egenskaper som bibliotekarier uppfattas ha. Detta är 
intressant med avseende på vår egen studie som bland annat undersöker vad 
nyutexaminerade faktiskt kan ur ett arbetsgivarperspektiv.  
 
När det gäller synen på utbildningens innehåll i biblioteks- och informationsvetenskap 
är de flesta överens om att den ger en bra grund att stå på. Kvalifikationer inom 
informationsteknik och informationssökning pekas särkilt ut som användbara och 
uppskattade i yrkeslivet och många anser att den akademiska utbildningen bidrar till ett 
utvecklande och analytiskt tankesätt. Samtidigt påpekar båda parter att praktik saknas 
och att denna borde återinföras i utbildningen. 
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3. TEORI 
 
Som en teoretisk ram för vår uppsats har vi tänkt tillämpa en uppsättning begrepp och 
definitioner samt teori som förekommer i Per-Erik Ellströms bok Kompetens, utbildning 
och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv (1992). Per-Erik 
Ellström är idag filosofie doktor och professor i pedagogik med särskild inriktning mot 
utbildning och lärande i arbetslivet vid Institutionen för Beteendevetenskap (IBV), vid 
Linköpings Universitet. Han är dessutom ordförande, föreståndare och forskningsledare 
vid Centrum för studier av människa, teknik och organisation (CMTO) vid samma 
lärosäte (Linköpings universitet, CMTO 2006-10-10). Då boken skrevs och 
publicerades var han docent i pedagogik vid Linköpings Universitet. Vi är medvetna om 
att boken publicerades för relativt många år sedan men eftersom vi finner den väldigt 
intressant och inte funnit några av hans andra publikationer, eller andras, lika 
ändamålsenliga har vi beslutat att hålla kvar vid den. Dessutom kom den i nytryck 2004, 
vilket tyder på att dess innehåll fortfarande är aktuellt. För vår studie är den relevant 
med avseende på att den behandlar aspekter som rör synen på kunskap och kompetens 
betraktad utifrån ett arbetsplatsperspektiv. Här nedan kommer vi att göra en presentation 
och förklaring av de begrepp och definitioner som vi funnit intressanta och väsentliga 
att använda för vår uppsats och dessa begrepp är kompetens, kvalifikationer och 
yrkeskunnande. Vi kommer även att använda en omarbetat version av den taxonomi 
som Ellström föreslagit när det gäller att analysera yrkeskunnande utifrån begreppet 
kvalifikation. 
 
Vi vill uppmärksamma läsaren på att vårt empiriska material bygger på uppfattningar, 
vilket gör att den bild som framkommer av arbetsgivarnas enkätsvar inte speglar en 
objektiv verklighet. Därmed kan vi inte utgå från att något förhåller sig så som 
arbetsgivarna uppger. När vi analyserar det empiriska materialet med hjälp av teorin så 
gör vi egna tolkningar som i sin tur bygger på de tolkningar som arbetsgivarna gjort. 
Med andra ord konstruerar vi en tänkbar verklighet som inte är någon objektiv sanning 
eftersom tolkningar alltid är mer eller mindre subjektiva. Den teori som vi använder oss 
av anser vi vara tillämpbar för vår analys eftersom även grundidén med användningen 
av taxonomin kräver att man gör nödvändiga tolkningar.  
 

3.1 Kompetens, kvalifikationer och yrkeskunnande 
 
Begreppen kompetens, kvalifikationer och yrkeskunnande är centrala inom forskningen 
gällande arbetsliv, men Ellström kan trots detta konstatera att det i litteraturen florerar 
en mängd olika sätt att definiera dessa begrepp på. Det saknas alltså regelrätta och 
allmänt godtagna definitioner för dessa tre begrepp (Ellström 1992, s. 19). Innan vi 
fortsätter med en beskrivning om hur Ellström förklarar dessa begrepp var för sig kan 
det var värt att nämna att de är besläktade med varandra, men att de alla har en varsin 
särskild innebörd. Vidare påpekar Ellström att begreppen yrkeskunnande, kompetens 
och kvalifikationer alltid ställs i relation till en viss uppgift (i det här fallet 
biblioteksrelaterad, vår anm.) och att man måste ha detta i åtanke när man försöker 
definiera begreppen (Ellström, s. 19f). 
 
Kompetens 
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Ellström anser att när det gäller kompetensbegreppet får man se detta i utgångspunkt 
från termerna individ och arbete. Arbetet består av en uppsättning problem eller 
uppgifter som individen förutsätts lösa. Dessa arbetsuppgifter kan vara tilldelade 
(ålagda) eller självvalda (1992, s. 20). Den allmänna definition som Ellström formulerat 
för begreppet kompetens, och som även vi kommer att använda oss av, ser ut som följer: 
 

Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna 
eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.  
    (Ellström 1992, s. 21). 

 
Den förmåga som här avses kan enligt Ellström bero på ett antal faktorer. Dessa faktorer 
kallar Ellström psykomotoriska, kognitiva, affektiva, personlighetsfaktorer och sociala 
faktorer (Ellström 1992, s. 21). Vi kommer ge en närmare presentation av dessa faktorer 
längre fram i kapitlet. 
 
Kvalifikation 
Begreppet kvalifikation har fått en central plats i forskningen när det gäller sambandet 
mellan utbildning och arbetsliv vilket gör att detta begrepp är av stort intresse för vår 
undersökning. Anledningen till att kvalifikationsbegreppets har så stor betydelse inom 
samhälls- och beteendevetenskaplig forskning om arbetslivet är att det utgör en länk 
mellan arbetets innehåll och individens psykologiska förutsättningar. Även detta 
begrepp ska enligt Ellström ses i en kontextbunden situation och i detta fall kan 
kvalifikationer relateras till de krav som arbetet kräver (1992, s. 29). En definition av 
kvalifikation som Ellström uttrycker det avser 
 

den kompetens, som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som 
formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren 
    (Ellström 1992, s. 29). 

 
Man kan alltså säga att begreppet kvalifikation utgår från själva arbetet och de krav som 
arbetet ställer på individen och dennes kompetens (Ellström 1992, s. 29f). 
 
Yrkeskunnande 
Ellström menar att det finns olika sätt att definiera yrkeskunnande beroende på om man 
ser till de kunskaper och färdigheter en individ har eller om man ser till arbetet och dess 
krav på individens yrkeskunnande. Dessa fall speglar alltså antingen en individs 
kompetens eller arbetets kvalifikationskrav (Ellström 1992, s. 20). Vi tolkar 
yrkeskunnande som de sammanlagda kvalifikationer som krävs för att utföra ett arbete, 
här inom folkbiblioteksverksamheten. När vi talar om en individs yrkeskunnande så 
menar vi individens kompetens i relation till de sammanlagda kvalifikationskraven. 
Som tidigare nämnts är det arbetets kvalifikationskrav som utgör grunden vid analys av 
yrkeskunnande i taxonomin som presenteras nedan. 
 
När man analyserar yrkeskunnande utifrån kvalifikationskrav skiljer man på 
förhållandet mellan föreskrivna kvalifikationskrav och faktiska kvalifikationskrav. 
Ellström förklarar föreskrivna kvalifikationskrav som sådana som arbetsgivaren 
efterfrågar för ett arbete och de faktiska är de krav som verkligen krävs för samma 
arbete. Det bästa är om de föreskrivna kvalifikationskraven överensstämmer med de 
faktiska kvalifikationskraven, men detta kan rubbas av olika anledningar. Antingen så 
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kräver arbetet i själva verket andra eller högre kvalifikationer än det som arbetsgivaren 
efterfrågar. Detta kan innebära att den yrkesutövande använder tyst kunskap som inte 
uppmärksammas och belönas av arbetsgivaren. I det andra fallet har arbetsgivaren 
föreskrivit andra eller högre kvalifikationer än vad som behövs för att utföra arbetet. En 
orsak till detta glapp kan vara att man som arbetsgivare vill höja ett yrkes status eller att 
det förekommer en ”inflation” i de formella kvalifikationerna, som kommer av att 
tillgången på utbildad arbetskraft är större än efterfrågan på arbetsmarkanden (Ellström 
1992, s. 40f). 
 
Ellström förklarar även yrkeskunnande som formell eller reell kompetens. Med formell 
avses den kompetens som individen har införskaffat via utbildning och som kan styrkas 
med intyg. Den reella kompetensen är den kompetens som individen faktiskt har och 
som kan ha förvärvats på annat sätt än genom utbildning. Relationen mellan formell och 
reell kompetens stämmer inte alltid överens och detta kan bero på att en individ kan ha 
högre eller lägre reell kompetens än betygen visar (1992, s. 38f). 
 
Med utnyttjad kompetens avses den kompetens som individen objektivt använder i 
utförandet av ett arbete och även detta ska beaktas vid analys av yrkeskunnande. Detta 
betyder att man ser närmare på förhållandet mellan kvalifikationskrav (föreskrivna eller 
faktiska) och den kompetens som individen kan utnyttja i arbetet. Den utnyttjade 
kompetensen kan överensstämma med individens reella kompetens, men det behöver 
inte vara så. Vissa uppgifter kan vara utformade så att individen måste använda all sin 
kompetens medan andra uppgifter inte kräver detta. Faktorer som hänger samman med 
individen (till exempel motivation, personlighet) och/eller med arbetssituationen (till 
exempel arbetsorganisationen) kan inverka på de möjligheter en individ har att utnyttja 
sin kompetens. Dessa hinder kan också vara begränsningar för individen när det gäller 
upprätthållande och utvecklande av sin egen kompetens i arbetet (Ellström 1992, s. 41f). 
När det gäller relationen mellan utnyttjad kompetens och arbetets kvalifikationskrav kan 
man se två olika fall. I det ena fallet utnyttjar faktiskt personalen sin kompetens, men 
som inte erkänns och belönas öppet. Om inte de anställda utnyttjade denna kompetens, 
som är tysta kvalifikationer, så skulle detta påverka arbetet/organisationen negativt. I 
det andra fallet ställer arbetsuppgifterna krav på viss kompetens, som personalen också 
innehar, men av olika anledningar inte kan utnyttja i arbetet. I det senare fallet finns det 
olika hinder som begränsar personalen att utnyttja sin reella kompetens och därmed blir 
inte arbetet utfört på bästa sätt. Dessa hinder kan vara kopplade till arbetssituationen 
och/eller till individrelaterade begränsningar. Genom att eliminera de ovan diskuterade 
hindren för att kunna utnyttja sin kompetens kan arbetet genomföras bättre (Ellström 
1992, s. 42). 
 

3.2 En taxonomi – ett sätt att beskriva och analysera 
yrkeskunnande  
 
När en arbetsplats ska rekrytera en person är det av betydelse för arbetsplatsen att denna 
person har den rätta kompetensen och motsvarar det yrkeskunnande och de 
kvalifikationer som tjänsten/arbetet faktiskt kräver. För att kunna se hur ett arbetes krav 
på yrkeskunnande kan beskrivas och analyseras har Ellström utarbetat ett förslag på en 
taxonomi som baseras på kvalifikationsbegreppet. Ellström har för upprättandet av sin 
taxonomi inspirerats och influerats av andra aktörer då det gäller att definiera och dela 
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in kvalifikationer (1992, s. 47). Denna taxonomi var från början tänkt att användas till 
att se hur yrkeskunnandet påverkas av införandet av informationsteknologi i 
tjänsteverksamheten (Ellström 1992, s. 47), men vi finner den applicerbar även när vi 
analyserar hur arbetsgivare på folkbibliotek uppfattar nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares yrkeskunnande. Denna taxonomi är indelad i tre områden och ser ut 
som följer: 
 
 

I. UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
 

A. Psykomotoriska kvalifikationer eller manuella färdigheter ( t ex 
fingerfärdighet, handlag) 

B. Kognitiva kvalifikationer 
i. Kunskaper 

• Förtrogenhetskunskap 
• Praktisk kunskap (”knowing how”) 
• Teoretisk kunskap (”knowing that”) 
• Meta-kognitiv kunskap 

ii. Intellektuella färdigheter 
• Rutinbaserade färdigheter 
• Regelbaserade färdigheter 
• Kunskapsbaserade färdigheter 
• Meta-kognitiva färdigheter (t ex förmåga att planera, och 

reflektera över sitt eget tänkande och handlande) 
C. Sociala kvalifikationer  
      (t ex ledarskaps- eller kommunikationsförmåga) 
 

II. IDEOLOGISK-NORMATIVA KVALIFIKATIONER 
 

A. Affektiva kvalifikationer  
(t ex attityder, värderingar, motivation) 

B. Personlighetsrelaterade kvalifikationer 
(t ex noggrannhet, flit, snabbhet, pålitlighet) 
 

III. UTVECKLINGSINRIKTADE KVALIFIKATIONER 
 

Förmåga att identifiera behov av, initiera och genomföra en yrkes- och 
verksamhetsutveckling vad gäller t ex kvalitet, produktivitet eller 
arbetsmiljö. 

 
(Ellström 1992, s. 48) 

 

3.2.1 Uppgiftsrelaterade kvalifikationer 
Kategorin uppgiftsrelaterade kvalifikationer avser den kompetens som verkligen krävs 
för att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt. Kvalifikationerna är således 
direkt knutna till arbetsuppgiftens karaktär och innehåll, i vårt fall arbetsuppgifter som 
förekommer på folkbibliotek. Inom kategorin uppgiftsrelaterade kvalifikationer skiljer 
man på psykomotoriska, kognitiva och sociala kvalifikationer. Ellström menar att det i 
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verkligheten är svårt att göra detta eftersom de ligger väldigt nära varandra men här görs 
ändå en åtskillnad för att kunna använda dem i en analys (Ellström 1992, s. 48f). 
 
De psykomotoriska kvalifikationerna omfattar perceptuell förmåga som att uppfatta att 
något har inträffat, och av manuella färdigheter, som att utföra olika rörelser. Förslag på 
psykomotoriska kvalifikationer kan vara fingerfärdighet, rörelsekoordination och att ha 
”handlag” (Ellström 1992, s. 48f). Ellström talar om att före datoriseringen var denna 
aspekt mycket viktig att behärska och han nämner till exempel kvalifikationer som att 
uppfatta svårtolkade handstilar samt snabbhet och förmåga att skriva felfritt. Dessa är i 
och med datorisering och automatisering inte längre lika viktiga kvalifikationer och 
efterfrågan på dem har därmed minskat (1992, s. 56). 
 
De kognitiva kvalifikationerna består av olika typer av kunskaper och det som Ellström 
kallar intellektuella färdigheter (Ellström 1992, s. 21). I kunskapsbegreppet skiljer 
Ellström mellan praktisk respektive teoretisk kunskap. Den teoretiska kunskapen är 
sådan kunskap som vi på något sätt kan uttrycka i ord och därmed också förmedla till 
andra personer. Denna sorts kunskap kallas även för explicit kunskap (”knowing that”) 
och gäller faktiska förhållanden, men kan också gälla olika procedurer som till exempel 
regler eller normer (Ellström 1992, s. 23f). När vi istället talar om praktisk kunskap, 
som även kan kallas för tyst kunskap, avses sådan kunskap som av diverse skäl kan vara 
svår att förklara och uttrycka med hjälp av ord/språk. Begreppet praktisk kunskap 
handlar mer om att kunna göra något än att veta något och kan därför även benämnas 
som implicit kunskap (”knowing how”). Andra färdigheter som kan räknas till praktisk 
kunskap är ”att känna igen något”, ”att bedöma något ” eller ”att se mönster” och detta 
kallas för erfarenhetskunskap eller förtrogenhetskunskap (Ellström 1992, s. 24). 
 
Med intellektuella färdigheter avses de kognitiva processer som styr eller påverkar hur 
en individ agerar och handlar. Färdigheten kan användas i sammanhang när det gäller 
till exempel beslutsfattande, bedömningsförmåga och analytisk förmåga (Ellström 1992, 
s. 53). Grovt förenklat kan man, enligt Ellström, tala om två nivåer av intellektuella 
färdigheter. Den ena nivån innefattar färdigheter som att tolka och behandla information 
av olika slag. Exempel på detta är att kunna urskilja och analysera orsaker och 
konsekvenser hos en företeelse samt att identifiera problem och lösa dem (1992, s. 25). 
Vår tolkning är att denna nivå utgörs av rutinbaserade, regelbaserade och 
kunskapsbaserade färdigheter i taxonomin. Ellström ger ingen entydig förklaring till vad 
han exakt avser med dessa tre typer av färdigheter och därför väljer vi att inte gå in på 
dessa närmare. Dessutom är det svårt att i vår undersökning dela in arbetsgivarnas 
uppfattningar om nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares olika färdigheter 
inom denna nivå. Avseende den andra nivån av intellektuella färdigheter som ofta kallas 
metakognition inbegrips individens förmåga att planera och utvärdera sina egna 
kognitiva processer när det gäller till exempel problemlösning samt att vara medveten 
om och ha kunskap om denna process. Som exempel kan det handla om vad en individ 
har för förväntningar på att klara en specifik uppgift samt förmåga att reflektera över 
hur man gått till väga (Ellström 1992, s. 24f). Metakognitiva kunskaper och färdigheter 
kan bestå av personers tro på sin egen förmåga och de förväntningar de har på sig själva 
att utföra arbetsuppgifter och även hur de reflekterar och granskar sitt sätt att lösa en 
uppgift. Sett på detta sätt ligger metakognitiv kunskap/färdighet mycket nära 
personlighetsrelaterade begrepp som självbild och självförtroende samt upplevd 
handlingsförmåga (Ellström 1992, s. 25; 51). 
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De sociala kvalifikationerna omfattar dels sociala färdigheter som att kunna samarbeta 
och kommunicera med andra liksom färdigheter i att leda och organisera arbete, både 
eget och andras (Ellström 1992, s. 48f).  
 

3.2.2 Ideologisk-normativa kvalifikationer 
Det som kallas för ideologisk-normativa kvalifikationer består av dels affektiva 
kvalifikationer och dels av personlighetsrelaterade kvalifikationer och dessa behöver 
inte vara bundna till en viss verksamhet eller arbetsprocess utan är mer generella 
(Ellström 1992, s. 49f). Tidigare nämndes affektiva faktorer och utgjorde då en av de 
faktorer som förklarade begreppet kompetens och består av viljemässiga och 
känslomässiga förutsättningar i en individs handlande, till exempel värderingar och 
engagemang (Ellström 1992, s. 21). Det finns en allmän uppfattning om att motiverande 
faktorer kan påverka hur väl en individ löser ett problem eller en arbetsuppgift (1992, s. 
26). I taxonomin ser man denna kompetens ur ett kvalifikationsperspektiv och här 
nämns även motivation. De personlighetsrelaterade kvalifikationerna handlar om det 
kvantitativa hos en persons arbetsförmåga, till exempel uthållighet, flit och 
noggrannhet. Det kan vara svårt att sära på affektiva och personlighetsrelaterade 
kvalifikationer eftersom de ligger nära varandra. Här är de separerade på ett 
begreppsligt plan för att kunna analyseras (Ellström 1992, s. 49f). 
 

3.2.3 Utvecklingsinriktade kvalifikationer 
När det gäller de utvecklingsinriktade kvalifikationerna så menas kvalifikationer som på 
något sätt kan verka så att yrket eller verksamheten utvecklas. Med hjälp av 
kvalifikationer som kunskap, kreativitet och risktagande kan man forma och påverka 
områden som yrkesroll, kvalitet, produktivitet eller arbetsvillkor (Ellström 1992, s. 50). 
Tyvärr utvecklar inte Ellström detta vidare men det vi läser in i hans definition är hur 
arbetsgivare uppfattar vad nyutexaminerade kan när det gäller frågor om 
folkbibliotekets framtid och hur verksamheten kan utvecklas. 
 
De begrepp som ovan definierats och den taxonomi som beskrivits kommer vi att 
använda vidare, med viss modifikation, i analysen av vårt empiriska material som består 
av enkätsvar om nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper, 
kvalifikationer och egenskaper som vi skickat till arbetsgivare på folkbibliotek i 
Sverige. Modifikationen av taxonomin görs för att bättre anpassa den till enkätsvaren 
och denna presenteras i nästa kapitlet och där kommer vi även att redogöra för hur vi 
tänker använda den. 
 
 
 

4. METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en presentation av hur vi gått till väga för att samla in 
det empiriska materialet som utgör grunden för analys och tolkning. Här beskrivs även 
hur vi gick till väga för att välja ut de folkbibliotek som skulle ingå i undersökningen 
och gör även en bortfallsanalys. Dessutom kommer vi att presentera en analysmetod 
som utgår från teorin som beskrevs i förra kapitlet. 
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4.1 Metodval 
 
Det tillvägagångssätt vi valt är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Vi 
har valt att använda enkäter som metod för att samla in vårt empiriska material och 
dessa enkäter har vi utformat med öppna frågor för att få ett kvalitativt och analyserbart 
material. En anledning till att vi valt enkäter framför intervjuer är av ekonomiska skäl, 
då vi inte har råd att ta oss till alla bibliotek som ingår i undersökningen. Eftersom vi 
vill åt den geografiska spridningen, och undgå forskningströtthet i Boråsområdet, är 
enkäter en lämplig metod för att nå ut till andra områden i Sverige. På detta sätt får 
bibliotek i både stora och små kommuner chans att delta och göra sin röst hörd, vilket är 
en grundläggande del i uppsatsen då vi vill få en relativ jämn fördelning mellan olika 
stora kommuner. En nackdel med att använda sig av enkäter för att samla in det 
empiriska materialet, som vi är medvetna om, är att det inte finns någon garanti att det 
är den tilltänkta respondenten, i det här faller arbetsgivare/bibliotekschef, som fyller i 
enkäten (Bryman 2002, s. 148) men vi litar på att en person med tillräcklig kunskap 
besvarar enkäten. 
 
Av de magisteruppsatser vi tagit del av är det förhållandevis få undersökningar som 
genomförts med hjälp av enkäter. Av de som görs är majoriteten utformade med fasta 
svarsalternativ som inte ger utrymme för egna tankar och åsikter. Vi ser det som en 
möjlighet att både kunna nå ut till en stor grupp och samtidigt få ett kvalitativt och 
analyserbart material baserat på respondenternas uppfattningar genom att använda 
enkäter med öppna frågor. Martyn Denscombe skriver i Forskningshandboken. För 
småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2000, s. 38) att så kallade 
surveyundersökningar inte enbart ska associeras med stora undersökningar utan passar 
bra för att även genomföra små kvalitativa undersökningar. Med tillräcklig bredd och 
täckning går det att göra en pålitlig och trovärdig generalisering, så det är alltså inte 
antalet personer som ingår i undersökningen som är det viktiga, utan bredden och 
täckningen. Vi anser därför att vårt upplägg och genomförande med öppna enkätfrågor 
håller, och att det blir mer spännande på än om vi hållit oss till enkätfrågor med fasta 
svarsalternativ. Ovan talar Denscombe om generaliserbarhet och även om vi i vår 
undersökning inte har för avsikt att göra några allmänna generaliseringar utifrån våra 
kommande slutsatser anser vi ändå att vi har ett så pass stort empiriunderlag att vi kan 
se och urskilja tendenser. 
 

4.2 Population och urval 
 
Populationen i vår studie utgörs av alla huvudbibliotek i Sveriges kommuner, det vill 
säga totalt 290 folkbibliotek. Som vi tidigare antydde så skulle denna studie bli alltför 
omfattande om vi skulle göra en totalundersökning, detta med hänsyn till vårt metodval 
genom vilket vi vill få fram ett material som inbjuder till kvalitativ analys. Vi är 
begränsade både tidsmässigt och ekonomiskt och har därför valt att göra ett urval för att 
få ett hanterbart antal respondenter. Vi använde oss av ett systematiskt urval (se till 
exempel Denscome 2000, s. 19, Eljertsson 2005, s. 20) där vi utgick från en lista över 
Sveriges kommuner, sorterade efter invånarantal i fallande ordning. Denna lista fick vi 
genom kontakt med personal på Statistiska centralbyrån (SCB). Då vi ville ha ett 
förhållandevis hanterbart material samt räknade med ett visst bortfall ansåg vi att 
ungefär 100 respondenter kunde vara ett lämpligt antal. Detta motsvarar cirka en 
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tredjedel av de kommuner som finns i Sverige och därför valde vi ut var tredje kommun 
i den lista vi hade framför oss. Detta garanterade att vi fick invånarmässigt både små 
samt stora kommuner i vårt urval. Även om detta urvalssätt har resulterat i att inte alla 
län har blivit representerade har det ändå gett oss en stor geografisk spridning från norr 
till söder, från öst till väst samt inbegripit både inland och kust och totalt sett kom vårt 
urval att omfatta 96 kommuner och deras huvudbibliotek. Vi har vänt oss till 25 
folkbibliotek av 75 möjliga i kommuner med invånarantal 0 – 10 000, 32 stycken av 96 
där det bor 10 001 – 20 000 invånare, 25 stycken av 76 med 20 001 – 50 000 invånare 
samt 14 stycken av 43 där det bor 50 001 invånare eller fler. Anledningen till att vi har 
grupperat kommunerna efter invånarantal är för att möjliggöra att se eventuella 
skillnader och likheter mellan olika stora kommuner och denna gruppering ger även en 
tydlig bild av hur vårt urval står i relation till det totala urvalet. Urvalet resulterade i en 
relativt jämn fördelning mellan biblioteken inom grupperingarna. Dock finns det färre 
kommuner med ett invånarantal över 50 000 vilket gör att denna grupp blir mindre än 
de andra. Fördelningen syns i tabell 1 nedan. 
 
Kommuninvånar-
antal Totalt antal Totalt antal i 

% Vårt urval Vårt urval i % 

            – 10 000 75 25,9 25 26,05 

10 001 – 20 000 96 33,1 32 33,3 

20 001 – 50 000 76 26,2 25 26,05 

50 001 – 43 14,8 14 14,6 

Summa: 290  96  
Tabell 1 
 
Vi är medvetna om att ett urval på 96 folkbibliotek kan låta mycket då vår avsikt är att 
kvalitativt granska och analysera de inkomna svaren. Detta urval är dock en medveten 
strategi då vi förväntar oss ett visst bortfall, vilket är en risk med enkätundersökningar i 
jämförelse med intervjuer. Detta menar Alan Bryman i boken Samhällsvetenskapliga 
metoder (2002, s. 148). Eftersom våra enkäter består av öppna frågor, vilket kräver lite 
mer av respondenterna och tar lite längre tid att besvara, kan respondenter av denna 
anledning välja att inte svara (Denscombe 2000, s. 122). Vi anser dock att vi med ett 
urval på 96 bibliotek har råd med bortfall, därav det relativt höga respondentantalet. 
 

4.3 Enkätens utformning och innehåll 
 
Vi ville genom det valda tillvägagångssättet med enkäter med öppna frågor tillåta 
respondenterna att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Detta öppnar upp för 
variationer i deras svar vilket är intressant att arbeta med i vår analys. Många 
metodböcker, till exempel Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman (2002), 
avråder dock från att använda öppna frågor i enkäter eftersom det krävs mer av 
respondenterna och att det kan vara lätt att tröttna på att svara på frågorna som då kan 
avskräcka respondenterna från att besvara enkäten (Bryman 2002, s. 146-147). Vi vill 
dock tro att uppsatsens ämne berör och engagerar vilket gör att denna effekt av öppna 
frågor uteblir. En annan nackdel med öppna frågor är att analysdelen blir krävande då 
stor tid måste läggas på att om och om igen läsa igenom svaren för att finna lika och 
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olika teman (ibid., s. 158). Vi anser ändå att fördelarna som öppna frågor innebär väger 
tyngre. På detta sätt får vi respondenternas uppfattning uttryckta med egna ord, och 
frågornas utformning lämnar utrymme åt oförutsedda svar och reaktioner från våra 
respondenter, som vi vid författandet av enkäten med fasta svarsalternativ lätt kunnat 
missa (ibid., s. 158). Genom öppna frågor leder vi heller inte in respondenterna i någon 
viss riktning som kan göra att svaren blir missvisande. Överhuvudtaget är öppna frågor 
en bra metod vid förfrågningar på områden där författarna inte själva är insatta (ibid., 
2002, s. 158), vilket stämmer med oss och uppsatsens ämne. 
 
Själva utformningen av enkäten har gjorts utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 
har noga tänkt oss för så att enkätfrågorna anpassades på så sätt att svaren på dessa 
skulle ge oss förutsättning för att kunna besvara frågeställningarna. Eftersom vi valt att 
använda öppna frågor begränsade vi antalet frågor för att inte avskräcka våra 
respondenter från att besvara enkäten. Dock har vi valt att hellre ha med någon fråga för 
mycket än för lite, för att inte utesluta någon del. Enkäten har utformats och bearbetats 
några gånger i samråd med vår handledare och den färdiga versionen innehåller totalt 
nio frågor uppdelade i två delar. Att använda sig av olika typer av frågor och att dela in 
dem i olika avsnitt gör enkäten mer tilltalande och intressant (Bryman 2000, s. 149). 
Första delen av enkäten består av frågor som inte kräver lika utförliga och motiverade 
svar som de frågor i kommande del, som inriktas på respondentens uppfattning och syn 
på nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskap och kompetens, vilket 
är uppsatsen huvudfråga. I den andra delen finns även några frågor som gav 
respondenterna möjlighet att uttrycka sina tankar kring dagens utbildning till biblioteks- 
och informationsvetare samt hur de ser på teoretisk kunskap kontra praktisk 
arbetslivserfarenhet. För att se enkäten i sin helhet hänvisas till bilaga 2. 
 

4.4 Distribution och insamling  
 
Vi valde att distribuera enkäterna per post, tillsammans med ett följebrev (se bilaga 1) 
där vi beskrev vilka vi är och vad enkätens syfte var. Då vårt syfte är att se vad 
arbetsgivare/bibliotekschefer anser om biblioteks- och informationsvetares kunskaper 
och kompetens idag har varje utskick adresserats till respektive bibliotekschef vid de 
folkbibliotek som har valts ut, eftersom vi anser att det är chefen som är mest lämpad 
(alternativt vet vem som är det) att fylla i en sådan enkät då det är den personen som 
svarar för hela verksamheten, då också rekryteringen. Då vi inte hade någon ekonomisk 
möjlighet att bifoga frankerade svarskuvert gav vi respondenterna två alternativ vid 
returnerandet av enkäterna. De kunde välja mellan att fylla i enkäten och skicka den via 
post, och då själva stå för kuvert och porto, eller att skriva sina svar i ett textdokument 
och sedan bifoga detta i ett e-postmeddelande. Enkäten skickades ut den 14:e februari 
2006 och vi ville ha respondenternas svar senast den 28:e februari samma år. 
Anledningen till den relativt korta svarstiden var att vi ville undvika att enkäten lades åt 
sidan för att besvaras senare och därmed glömmas bort. Vi tror att en kortare svarstid 
kan generera fler svar. Vår tanke var, om bortfallet blev stort, att skicka ut påminnelser 
till dem som inte besvarat enkäten inom svarstiden. 
 
Efter den 28:e februari hade 39 stycken svar inkommit, varav 29 besvarats via post och 
tio inkommit via e-post. Vi eftersträvade att få en så hög svarsfrekvens som möjligt och 
valde därför att skicka ut påminnelser. I första svarsomgången var det tre stycken 
bibliotekschefer som avsagt sitt intresse för att besvara enkäten, därför resulterade 
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påminnelseutskicken i 54 stycken istället för 57. Påminnelserna gjordes via e-post till 
respektive bibliotekschef och där vi på bibliotekens webbsidor inte kunde att finna 
någon adress direkt till chefen, adresserades påminnelsen till bibliotekens allmänna e-
postadress. Vid utsändandet av påminnelserna hade vi problem med en e-postadress 
trots att vi fann den på bibliotekets webbsida, därför är antalet påminnelser totalt 53. I e-
postmeddelande bifogades enkäten på nytt och som tidigare kunde de välja att besvara 
den och återsända den via vanlig post eller e-post. Denna gång ville vi ha in dem senast 
13:e mars och påminnelserna resulterade i sammanlagt ytterligare 17 svar. Av dessa 
besvarades sju via post och tio via e-post. Totalt fick vi in 56 svar på vår enkät. 
 

4.5 Svarsfrekvens, bortfall och bortfallsanalys 
 
I detta avsnitt presenteras svarsfrekvensen för undersökningen. Därefter kommer vi att 
gå igenom externt och internt bortfall och göra en bortfallsanalys. De bortfall vi räknade 
med är både externt, att svar uteblir helt från respondenter, och internt, att inkomna 
enkätsvar är ofullständiga eller på annat sätt oanvändbara för oss (Repstad 1999, s. 25). 
 

4.5.1 Svarsfrekvens 
När respondenterna har angivit kommuninvånarantal i enkäten så har detta stämt bra 
överens med den befolkningsmängd som SCB angivit för år 2004. I de få fall där 
respondenterna har angivit ett invånarantal som fallit mellan någon av de indelade 
kategorierna, exempelvis 10 000, så har dessa kommuner placerats i den grupp som den 
tillhörde vid urvalet baserat på SCB:s uppgifter, då detta utgjort en grund för vårt urval. 
 
Av de 96 utskickade enkäterna så är det 56 bibliotekschefer/arbetsgivare som har 
besvarat enkäten vilket utgör en svarsfrekvens på 58,3 %. När det gäller fördelningen av 
svarsfrekvensen i de olika grupperingarna så har elva av 25 huvudbibliotek besvarat 
enkäten i de kommuner som har 0-10 000 invånare. Detta utgör 44,0 % av de 
tillfrågade. Av de folkbibliotek som är belägna i en kommun med 10 001 till 20 000 
invånare är det 21 stycken som besvarat enkäten av de 32 som fanns med i urvalet, 
vilket motsvarar 65,6 %. I de kommuner där det bor mellan 20 001 och 50 000 personer 
så är enkäten besvarad av 16 bibliotekschefer av 25 tillfrågade (64,0 %). Bland de 
folkbibliotek som finns i kommuner med fler än 50 000 invånare så har 8 chefer av de 
14 utvalda besvarat enkäten, vilket innebär 57,1 %.  
 
Ovan visar att svarsfrekvensen i de olika grupperna är relativt jämn då alla 
kommungrupper förutom den minsta, med 0 – 10 000 invånare, har en svarsfrekvens på 
mer än hälften. Vi kan även med facit i hand se att de inkomna enkätsvaren i respektive 
kommungrupp har fördelat sig ganska likt den procentuella fördelning som utgjorde vårt 
urval (se sidan 31). Denna fördelning presenteras i tabell 2. Vi anser oss ha att ett 
tillfredställande material och ett bra underlag för kommande bearbetning och analys. 
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Kommuninvånarantal Urval i procent  Enkätsvar i procent av 
totalt besvarade enkäter

– 10 000 26,05 19,6 
10 001 – 20 000 33,3 37,5 
20 001 – 50 000 26,05 28,6 

          50 001 –  14,6 14,3 
Tabell 2 
 

4.5.2 Externt bortfall  
Av våra 96 utskickade enkäter fick vi in totalt 56 svar vilket motsvarar en svarsfrekvens 
på 58,3 %. Detta betyder att vi har ett externt bortfall på 41,7 %. Eftersom vår avsikt 
inte är att dra några generella slutsatser anser vi att detta bortfall inte påverkat vårt 
resultat nämnvärt. Vi anser oss ändå ha ett tillräckligt stort material för att kunna utläsa 
vissa tendenser i arbetsgivarnas uppfattningar om nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares kunskap och kompetens. Av de 40 stycken som inte besvarat 
enkäten är det fem som kontaktat oss via e-post och meddelat att de av olika orsaker inte 
kan medverka i vår undersökning. Deras anledningar har bland annat varit att de inte 
haft nyanställda och då inte ansett sig ha tillräcklig uppfattning i ämnet för att kunna 
besvara enkäten. Andra uppger att de prioriterar andra verksamhetsfrågor, någon har 
varit på kurs och någon var själv student. Två stycken har svarat att de har 
vidarebefordrat enkäten till andra personer som de ansett har varit bättre lämpade att 
besvara den. Dessa svar har vi dock aldrig mottagit, vilket kan bero på att de kommit 
bort eller inte prioriterats. De ovanstående anledningarna tror vi även kan ligga bakom 
det övriga bortfallet liksom tidsbrist och att det var sportlov i vissa delar av landet när vi 
skickade ut enkäten. Vi tror även att biblioteken kan ha mottagit flera enkäter eftersom 
det är många som skriver magisteruppsatser under samma tid och samlar in material på 
detta sätt. Det kan även förhålla sig så att respondenterna missuppfattat den e-postadress 
vi uppgav i följebrevet där nollan kan ha uppfattats som bokstaven O. Detta 
korrigerades i meddelandet som följde påminnelsen. Eftersom bortfallet är relativt lågt, 
tror vi inte att de som inte besvarat enkäten gjort detta av ointresse utan av andra orsaker 
som vi definierat ovan. Tvärtom har många av de som besvarat enkäten visat på stort 
intresse och engagemang och önskat oss lycka till! Dock kan enkätens karaktär 
bestående av öppna frågor ha avskräckt somliga, trots ett engagerande ämne. 
 

4.5.3 Internt bortfall 
Vi kommer här nedan gå igenom de interna bortfallen fråga för fråga för att se mönster 
och analysera vad som kan ligga bakom utelämnade svar. Det vi ser som bortfall är 
frågor helt utan svar och där respondenten endast skrivit ”vet ej”, ”osäker” eller 
liknande. För att kunna göra en utvärdering av enkäten redogör vi även för svar som 
hänvisas till annan fråga men vi ser inte detta som bortfall. Många har inte besvarat 
fråga nio men eftersom detta är en fråga som var frivillig att besvara har vi inte sett till 
dess bortfall. Resultatet av de som svarat på fråga nio kommer dock att presenteras i 
nästa kapitel. Procenten utgör del av totalt besvarade enkäter (56 stycken). 
 
De tre första frågorna var av mer bakgrundmässig karaktär där vi efterlyste information 
om respondentens befattning, utbildning och kommunens storlek. Alla respondenter har 
besvarat dessa frågor och därmed finns inget bortfall. 
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Vad gäller fråga 4 är det sju bortfall vilket utgör 12.5 %. En har inte besvarat den alls 
och de resterande sex har uppgett osäkerhet eller okunskap om nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetares kunskaper. 
 
Avseende fråga 5 finns det ett bortfall på två svar (3,6 %) som inte besvarat frågan alls. 
Tre (5,4 %) har gjort någon form av hänvisning till andra frågor, varav en även har 
svarat på frågan. 
 
På fråga 6 är det fyra stycken som lämnat den helt blank och sex har uppgett att de inte 
vet eller har någon uppfattning varav två av dem på grund av att de inte haft 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare. Här finns då ett bortfall på totalt 
tio stycken, vilket är 17,9 %. Det kan vara värt att påpeka att utöver dessa bortfall finns 
tolv stycken (21,4 %) som enbart eller i sina svar hänvisat till andra frågor. 
 
I nästa fråga, fråga 7, finns ett bortfall på 16 stycken (28,6 %), varav sex har lämnat 
frågan blank och tio varit osäkra eller uppgett att de inte haft tillräcklig kunskap. Tio 
stycken respondenter har hänvisat till andra frågor, med eller utan svar på fråga sju. 
 
På fråga 8 har sex stycken inte gett något svar alls vilket blir ett bortfall på 10,7 %. Fem 
respondenter (8,9 %) har i sina svar även hänvisat till andra frågor. 
 
Det interna bortfallet utgörs mest av att fråga 6-9 inte besvarats och anledningen till 
detta tror vi är att dessa inte uppmärksammats då de var skrivna på baksidan av enkäten. 
I enkätens början hade vi påpekat just detta vilket vi tror har bidragit till att inte fler 
missat dem. Vi har ändå valt att använda oss av resterande besvarade frågor då de 
innehållit mycket användbart material. Många av enkätens respondenter har medvetet 
inte besvarat en del frågor utan lämnat dem helt blanka eller bara skrivit ”vet ej”, 
”osäkert” eller hänvisat till svar på andra frågor. Sammanlagt är det åtta stycken enkäter 
där en eller flera frågor lämnats obesvarade. Orsaken till att respondenterna uppgett att 
de av någon anledning inte kan svara på någon fråga, tolkar vi som att de inte har träffat 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare och heller inte anställt på länge, 
vilket somliga uppgav i enkäten. När det gäller svar som hänvisar till andra frågor, till 
exempel ”se fråga fyra”, har vi inte valt att betraktat dessa som bortfall eftersom de 
faktiskt ger ett svar på den aktuella frågan i det svar de hänvisar till. En del har även gett 
ett utförligt svar på frågan utöver hänvisningen.  
 
Det är intressant att så många som mer än en fjärdedel har lämnat fråga sju, som handlar 
om dagens utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, obesvarad. Detta 
behöver inte betyda att frågan är fel ställd utan visar snarare att kunskapen bland 
bibliotekschefer om dagens utbildning inte är så stor som vi hoppades på. 
 
Av ovanstående kan vi se att respondenterna uppfattat frågorna annorlunda än vad vi 
egentligen menade. Som vi tidigare skrev så anser vi att det är bättre att ha med fler 
frågor, som innehållsmässigt eventuellt överlappar varandra, än att ha för få frågor och 
riskera att inte få in tillräckligt material. Den skillnaden vi lagt i de olika enkätfrågorna 
har inte uppfattats av alla respondenter och då genererat i att de genom hänvisningar ger 
samma svar på flera av frågorna. Skillnaderna i frågorna består av olika perspektiv på 
ämnet, som till exempel vilka kunskaper som arbetsgivare anser att nyutexaminerade 
har, vilka förväntningar och krav arbetsgivaren har på dem och hur detta motsvarar 
kraven från biblioteket. I många fall besvaras alla dessa delar redan i fråga fyra och fem. 
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Detta har sedan gjort att de i efterföljande frågor hänvisat till tidigare frågor. För 
undersökningens skull har detta inte någon inverkan på resultatet då vi ändå får alla svar 
vi efterfrågar men visar att vi borde ha varit tydligare i våra formuleringar av frågorna. 
 
En del har även påpekat att frågorna är svåra att svara på då de bygger på att man har 
träffat nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare i sin egen 
biblioteksverksamhet. Ytterligare en aspekt som kan påverka hur frågorna besvarats är 
att vi i enkäten inte har definierat vad vi menar med en nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare. Vad är en nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare? Vad 
menar vi med krav och förväntningar? Ett missförstånd kan även ligga i att när vi talar 
om dagens utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap har vi menat 
generellt, men det är inte säkert att våra respondenter har gjort det, utan de har kanske 
låst sig vid just BHS. Frågornas öppna karaktär gör också att enkäterna besvaras olika 
utförligt; trots att vi skrivit att vi vill att svaren motiveras är det inte alla som gjort det. 
 

4.6 Bearbetning och analysmetod 
 
Varje enkät som skickades ut var numrerad, från 1 till 96, för att vi lättare skulle kunna 
identifiera avsändaren och på så vis veta vilka som svarat eller inte. För att behålla 
respondenternas anonymitet samt konfidentialitet separerades numret från enkäten när 
vi var nöjda med antalet svar, för att eliminera risken av att vi själva eller någon 
utomstående skulle kunna spåra en enskild respondents svar. 
 
Analysen av det empiriska materialet, det vill säga enkätsvaren, utförs i olika steg. Till 
att börja med gör vi en sammanställning av svaren där vår avsikt är att finna 
återkommande teman bland arbetsgivarnas uppfattningar. Denna tematiska 
sammanställning presenteras i kapitel 5.1 och följer enkätfrågornas ordning och utgör 
steg ett i analysen. 
 
Nästa steg av analysen är att med hjälp av Ellströms teori, som presenterats i kapitel 3, 
analysera vårt empiriska material. Vi kommer även att analysera och kategorisera de 
kvalifikationskrav som arbetsgivarna framhåller med en analysmodell som bygger på 
Ellströms taxonomi. Löpande kommer materialet att jämföras med tidigare forskning 
som presenterats i kapitel 2. Vi har också valt att slå ihop analys med diskussion, så 
efter att teorin tillämpas kommer texten att varvas med jämförelser med tidigare 
forskning och synpunkter, åsikter och reflektioner från vår sida. Den modifiering av 
Ellströms taxonomi som vi kommer att använda oss av i analysen av vårt empiriska 
material presenteras i nästa avsnitt. 
 

4.6.1 Analysmodell 
Som vi tidigare nämnt kommer vi att utgå från Ellströms taxonomi som baseras på 
kvalifikationsbegreppet för att analysera yrkeskunnande. Eftersom taxonomin utgår från 
kvalifikationsbegreppet, som i sin tur tas ifrån ett arbetsplatsperspektiv, är den speciellt 
lämplig att använda i vår studie då det är arbetsgivares uppfattningar om 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kompetens och yrkeskunnande 
som vi undersöker.  
Precis som Ellström skriver, är det svårt att skilja på olika kvalifikationer som ligger 
nära varandra och vi vill heller inte låsa oss vid hans rubriksättningar om vår empiri inte 
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passar in. Därför kommer vi att använda taxonomin i en omarbetad och för vår studie 
bättre anpassad version. Då vi i våra frågeställningar och enkätfrågor indirekt talar om 
både kunskaper, kompetens, kvalifikationer och egenskaper så ingår allt detta i vår 
version av taxonomin. Här redogör vi för hur den ser ut och hur vi kommer att använda 
den. 
 
Vår modifierade modell kommer i slutändan att visa vilka kvalifikationer som behövs 
på ett folkbibliotek utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Titlarna på de olika 
huvudindelningarna i vår modell blir uppgiftsrelaterade kvalifikationer, 
personlighetsnära kvalifikationer samt utvecklingsinriktade kvalifikationer. 
 
Innehållet i uppgiftsrelaterade kvalifikationer delar Ellström in i psykomotoriska, 
kognitiva samt sociala kvalifikationer. Vi kommer inte att ta med de psykomotoriska 
kvalifikationerna med motiveringen att de inte är relevanta eller intressanta att för oss 
studera. Ellström skrev redan 1992 att de psykomotoriska kvalifikationerna inte tar så 
stor plats längre i och med datoriseringen och automatiseringen och vi anser att detta 
gäller ännu mer idag. 
 
När Ellström skriver om de kognitiva kvalifikationerna så delar han in dessa i kunskaper 
respektive intellektuella färdigheter. Det är för oss svårt att skilja på när arbetsgivarna i 
sina svar talar om kunskaper respektive intellektuella färdigheter och därför blir det 
svårt att göra en uppdelning i svaren efter de olika innebörderna och dessutom är denna 
uppdelning inte så relevant i vårt sammanhang. Därför har vi valt att omarbeta denna 
del med en förenklad rubriksättning som ändå täcker det innehåll som är intressant för 
oss. Vi kommer att ersätta Ellströms rubriker rutinbaserade, regelbaserade och 
kunskapsbaserade färdigheter med en egen som vi kallar analytisk kunskap. Med detta 
avser vi analytisk förmåga som att kunna tolka och behandla information samt se 
samband, orsaker och konsekvenser. Vidare när Ellström skriver om 
förtrogenhetskunskap och praktisk kunskap anser vi att även dessa ligger för nära 
varandra för att de ska vara möjliga att skilja på i våra respondenters svar så därför 
väljer vi att kalla båda för praktisk kunskap. När Ellström talar om meta-kognitiv 
kunskap och meta-kognitiva färdigheter är det även här svårt att göra en tydlig 
åtskillnad mellan dessa innebörder så därför väljer vi att slå ihop dem och kalla den för 
meta-kognitiva kunskaper. Här inbegrips individens kunskaper om sin egen förmåga att 
klara av sitt arbete på olika plan. Dock kommer vi hålla kvar vid Ellströms rubrik 
teoretisk kunskap eftersom arbetsgivarna i vår undersökning fått ge sin uppfattning om 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares utbildning som har ett teoretiskt 
innehåll. Teoretisk kunskap menar vi är ett väldigt brett begrepp och sträcker sig över 
många olika ämnen och områden.  
 
Ellström har under uppgiftsrelaterade kvalifikationer även satt sociala kvalifikationer 
och ser då ledarskaps- och kommunikationsförmåga som exempel på detta. Vi vill dock 
problematisera detta och ifrågasätter om det är kunskaper och färdigheter som går att 
lära sig om man inte har en social förmåga. Man kan gå en kurs om ledarskap och 
förvärva sig teoretiska kunskaper men detta behöver, enligt oss, inte betyda att man kan 
utöva denna teoretiska kunskap om man inte redan från början har viss social förmåga 
som att man är utåtriktad och kan ta en ledande roll. Vi väljer att dela upp innebörden av 
sociala kvalifikationer i två delar. Dels finns det en teoretisk aspekt som innebär att det 
just är teoretiska kunskaper som efterfrågas av arbetsgivare och detta kan då vara om till 
exempel ledarskap och kommunikation som tidigare nämndes. Detta väljer vi att i så 
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fall lägga under den del som kallas för teoretisk kunskap under kognitiva kvalifikationer. 
I det andra fallet när det rör sig om förmågan att kunna utöva detta på ett praktiskt plan 
anser vi vara en form av personlig egenskap eller förmåga. Därför hamnar detta istället i 
den andra delen av modellen, personlighetsnära kvalifikationer, under rubriken sociala 
kvalifikationer.  
 
Den andra delen av modellen som Ellström kallar för Ideologisk-normativa 
kvalifikationer kallar vi för personlighetsnära kvalifikationer. Ellström har här lagt in 
affektiva och personlighetsrelaterade kvalifikationer som exempelvis avser attityder och 
värderingar respektive noggrannhet och flit. Dessa två har vi valt att se som en rubrik 
eftersom vi inte finner det intressant att åtskilja dess innebörder. För enkelhetens skull 
har vi valt att istället kalla sådana kvalifikationer för personliga egenskaper. Här avser 
vi egenskaper som ligger i individen, exempelvis motivation, intresse, nyfikenhet, 
flexibilitet och noggrannhet, det som Ellström kallar det kvantitativa hos en persons 
arbetsförmåga. Under de personlighetsnära kvalifikationerna finner vi även som vi 
tidigare skrev sociala kvalifikationer som innefattar de sociala förmågor och egenskaper 
som krävs för att i praktiken utföra de teoretiska kunskaper som arbetsgivare efterfrågar. 
Vi vill betona att det rör sig om att samspela och interagera med andra människor.  
 
Slutligen har vi de utvecklingsinriktade kvalifikationerna som avser de kvalifikationer 
som enligt Ellström behövs för att identifiera behov av och kunna genomföra en yrkes- 
och verksamhetsutveckling. Den här delen kommer att kvarstå så som Ellström 
presenterat den och vi tolkar in de kvalifikationer som arbetsgivare anser krävs för att 
utveckla folkbiblioteksverksamheten på något sätt samt utvecklandet av 
yrkesidentiteten. 
 
Med dessa förklaringar och beskrivningar kommer vår analysmodell att se ut enligt 
följande: 
 

I.  UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
• Praktisk kunskap 
• Teoretisk kunskap 
• Analytisk kunskap 
• Meta-kognitiv kunskap 

 
II.  PERSONLIGHETSNÄRA KVALIFIKATIONER 

• Personliga egenskaper 
• Sociala kvalifikationer 

 
III.  UTVECKLINGSINRIKTADE KVALIFIKATIONER 

• Kvalifikationer som krävs för yrkes- och verksamhetsutveckling 
 
Ovanstående modell utgör således ett verktyg för vår analys och vi kommer att lägga in 
respondenternas uppfattningar om nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares 
kunskap och kompetens inom den del som är mest relevant. Vi är medvetna om att detta 
kommer att kräva tolkningar från vår sida och detta kommer att motiveras under 
analysens gång med hjälp av Ellströms teori och den tidigare forskningen vi tagit del av. 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi först att presentera våra respondenters svar på enkätfrågorna. 
Detta motsvarar steg ett i analysen och kommer att redovisas tematiskt. Därefter 
kommer steg två i analysen som består av både analys och diskussion. Denna del 
innebär att materialet till att börja med kommer att analyseras utifrån teorin och 
modellen, vilket följs av en jämförelse med tidigare forskning samt våra egna 
reflektioner. Avslutningsvis besvaras frågeställningarna i ett eget avsnitt, vilket följs av 
ett stycke med anslutande diskussion samt förslag på vidare forskning. 
 

5.1 Presentation av empiriskt material 
 
Här kommer svaren på enkätfrågorna att presenteras. För enkelhetens och logikens skull 
kommer redovisningen av frågorna i den ordning som de är skrivna (se bilaga 2), 
förutom fråga 3 som redan indirekt har presenteras när svarsfrekvensen gicks igenom i 
kapitel 4. Därefter kommer redovisningen av enkätsvaren fråga för fråga, som kommer 
att grupperas efter teman som vi funnit i arbetsgivarnas uppfattningar. De övergripande 
temana är Informationssökning och IT; Akademiska och teoretiska kunskaper, 
allmänbildning samt omvärldskunskap; Användarkontakt, social kompetens och 
personliga egenskaper; Praktik; och slutligen Litteratur- och kulturkunskap. Vissa av 
dessa teman kan anses väldigt breda, till exempel ”akademiska och teoretiska 
kunskaper, allmänbildning samt omvärldskunskap”, och innefatta områden som inte 
direkt hör ihop. Begreppet omvärldskunskap ska även ses som organisationskunskap då 
många informanter har använt ordet ”omvärld” då de har avsett det närliggande 
samhället och dess organisation. Eftersom det ibland sägs ganska lite om vissa teman 
har vi valt att slå ihop dem för att slippa små och korta stycken. Vi har därför valt att 
redovisa våra informanters svar på detta sätt för att i analysens andra del analysera dem 
mer separerat. För att förtydliga vissa resultat har vi presenterat dem i tabellform eller 
med hjälp av diagram. Vi är medvetna om att det i texten förekommer vissa inslag av 
repetition då flera av respondenterna har hänvisat sina svar på en fråga till en 
annan/andra frågor samt att samma teman förekommer i de flesta frågor. Att vi ändå 
valt att presentera empirin på detta sätt beror på att vi vill visa på de olika nyanserna 
som framkommer i de olika temana istället för att låta våra sammanfattningar utgöra 
redovisningen av enkätsvaren. På så sätt kommer också respondenterna egna 
uppfattningar och formuleringar fram med deras egna ord vilket ger innehållet i texten 
mer liv och deras åsikter mer rättvisa.  
 
I urvalet har vi medvetet vänt oss till bibliotekschefer i både små och stora kommuner. 
Då vi kan utläsa tydliga differenser mellan uppfattningar från respondenterna i olika 
kommungrupper kommer vi att lyfta fram dessa för att få en nyanserad bild och ett 
djupare underlag för den kommande analysen i nästa kapitel. Vi är medvetna om att 
vissa kommungrupper är ganska få, vilket innebär att det är problematiskt att dra några 
generella slutsatser. Även när det framkommer skillnader i uppfattningar mellan 
respondenter med examensår till och med år 1993 och de med en examen därefter 
kommer vi uppmärksamma detta. Inte heller här går det att dra några generella slutsatser 
eftersom respondenter med examensår efter 1993 är relativt få (elva stycken). 
Anledningen till att vi valt att göra en åtskillnad vid år 1993 är att bland annat praktiken 
då togs bort från utbildningen och vi tror att detta kan spela roll till viss del när det 



 41

gäller deras uppfattningar om utbildningens innehåll. Dock gör vi dessa jämförelser för 
att senare kunna diskutera framkomna tendenser. Vi har försökt att i möjligaste mån 
återge respondenternas svar med deras egna ord och de gånger det i texten förekommer 
citattecken, understrykningar eller kursivering och inget annat nämns så är detta skrivet 
exakt så som arbetsgivarna har formulerat sig. 
 

5.1.1 Svar på enkätfråga 1 
Ange Din nuvarande befattning. 
 
I tabellen nedan presenteras de många befattningar som våra respondenter har angivit att 
de innehar. Det finns hela 13 olika benämningar på befattningar bland de personer som 
besvarat enkäten, varav de flesta har en chefsposition, se tabell 3 nedan. I de fall där 
respondenten uppgivit att de har en bibliotekarie/barn- och ungdomsbibliotekarietjänst 
utgår vi från att de är rätt personer att besvara enkäten med tillräcklig kunskap inom 
ämnesområdet trots att de inte är chefer. Trots olika titlar bland våra respondenter 
kommer vi fortsättningsvis att benämna dem bibliotekschefer, arbetsgivare eller 
respondenter.  
 
 Kommuninvånarantal 

Befattning 0- 
10 000 

10 001-
20 000 

20 001-
50 000 50 001- Totalt 

Bibliotekschef/Tf bibliotekschef/ 
Vik bibliotekschef 3 13 11 5 32 

Biblioteks- och kulturchef 3 2 1  6 
Kulturchef 1  1  2 
Kultur- och fritidschef  1 1  2 
Avdelningschef vid kulturavdelningen  1   1 
Arbetslagsledare för bibliotek och konsthall  1   1 
Biblioteksansvarig  1   1 
Bibliotekarie med ledaransvar/administrativt 
ansvar/verksamhetsansvar 1 1   2 

1:e- bibliotekarie 1 1   2 
Bibliotekarie/Barn- och ungdomsbibliotekarie 2  1  3 
Samordnare   1  1 
Strategisk utvecklare    1 1 
Enhetschef    2 2 
Totalt 11 21 16 8 56 

Tabell 3 
 

5.1.2 Svar på enkätfråga 2 
Vad har Du för utbildning och vilket år tog Du Din examen? 
 
Nästan alla respondenter har någon form av examen och eller utbildning till 
bibliotekarie, oavsett om det handlar om en examen/utbildning av äldre datum eller en 
magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Av de som besvarat enkäten 
är det en av de arbetande i kommunstorleken 10 001-20 000 som har angivit att denne 
har en examen, men det går inte att tyda om det handlar om en bibliotekarierelaterad 



 42

examen eller annan yrkesrelaterad examen (ämneslärare). Även i gruppen 20 001-
50 000 går det att finna en person som inte har en formell bibliotekarieexamen, men har 
utbildning inom kulturområdet. En majoritet (64%) av de tillfrågade har (även) annan 
formell utbildning i form av filosofie kandidatexamen, filosofie magisterexamen, annan 
yrkesutbildning eller akademiska poäng. Det finns även en respondent som anger att 
dennes magisteruppsats inte är klar. När det gäller vilket år respondenterna tog sin 
examen är spridningen stor. Det finns någon som tog sin examen i slutet på 1960-talet 
och andra som tagit sin magisterexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap på 
2000-talet. I den tabell som presenterar vilket år cheferna/arbetsgivarna har tagit sin 
examen kan vi konstatera att av de som besvarat frågan (54 av 56) så har nästan 80 
procent tagit en examen år 1993 eller tidigare. Detta är i och för sig inte så 
anmärkningsmärkt eftersom det vanligtvis tar ett par år innan man kan erhålla en 
chefsposition. Därför är det rimligt att de flesta som är chefer har en utbildning som är 
av äldre datum.  
 
 Kommuninvånarantal 

Examensår 0-10 000 10 001- 
20 000 

20 001- 
50 000 50 001- Totalt 

-1972 1 1 2 1 5 

1973-1977 - 4 6 2 12 

1978-1993 6* 12 5 3 26 

1994- 4** 3 2 2 11 

Totalt 11 20 av 21*** 15 av 
16**** 8 54 av 56 

Tabell 4 
* En har uppgett att dennes magisteruppsats inte är klar. 
** En person har ej angivit examensår, men vi har tolkat de lämnade uppgifterna som om personen ifråga 
har tagit sin examen år 1994 eller senare. 
***Här är det en person som inte har angivit något examensår. Det går inte att utläsa eller tolka eftersom 
denne har en annan nordisk bibliotekarieutbildning. 
**** En respondent i denna kategori har ej angett något examensår och verkar inte heller ha någon 
bibliotekarieexamen/utbildning. 
 

5.1.3 Svar på enkätfråga 4 
Vilka kunskaper anser Du att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare har 
idag? Vad anser Du vara deras styrkor respektive svagheter? 
 
Överlag nämns fler svagheter än styrkor när arbetsgivarna talar om sina uppfattningar 
angående nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kvalifikationer och 
kunskaper. En del respondenter har påpekat att de själva inte har någon erfarenhet av 
möte med nyutexaminerade. Istället har respondenterna skrivit vad de tror 
nyutexaminerades styrkor och svagheter är och dessa svar har vi ansett tillfört värdefull 
information och ändå tagits med. En del har även valt att inte besvara frågan på grund 
av att de känner sig osäkra och anger att de inte har någon uppfattning. Svaren på denna 
fråga kommer att delas in i styrkor respektive svagheter och därefter enligt de teman 
som framkommit i vår läsning av svaren. 
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5.1.3.1 Styrkor 
Informationssökning och IT 
Många arbetsgivare (65%) har uppgett att kunskaper inom IT och informationssökning 
samt datorkunskap är styrkor hos nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare. 
En bibliotekschef uttalar sig så här om biblioteks- och informationsvetares kompetens: 
”Goda IT-kunskaper och goda kunskaper i att hitta och lämna information. Det är en 
styrka”. Någon annan har uttryckt: ”Bred utbildning avseende informationskompetens” 
medan en annan arbetsgivare skriver att ”de är mycket duktiga att hantera databaser och 
sökningar, goda IT-kunskaper”. Dessa citat är exempel på att arbetsgivarna verkar ha 
uppfattningen att nyblivna bibliotekarier är bra på att söka i databaser och på Internet, 
att finna olika informationsvägar samt att lämna information till användarna. Andra 
uttalanden som framkommer är att nyutexaminerade har kunskaper om datorer och 
tekniskt kunnande, vilket följande citat är exempel på: ”Min erfarenhet är att de [är] 
duktiga på datorer”. Ovanstående kunskaper anses i de flesta fall vara en styrka på ett 
praktiskt plan, medan en del har betonat att det rör sig om teoretiska kunskaper inom 
området. 
 
Akademiska och teoretiska kunskaper, allmänbildning samt omvärldskunskap 
Ett annat tema som utgör en tydlig styrka hos nyutexaminerade är att arbetsgivarna 
uppfattar deras akademiska och teoretiska kunskaper som goda. Detta har tagits upp av 
13 av de 49 som besvarat frågan. En bibliotekschef uttrycker följande om 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper på området: ”God 
teoretisk grund att stå på!”. Utöver detta har någon bibliotekschef även påpekat att 
nyblivna bibliotekarier har en god allmänbildning och några andra tycker att de har god 
omvärldsorientering. Följande två citat får belysa vad ett flertal arbetsgivare (7 st) 
uppfattar att nyutexaminerade med sina kunskaper, tankesätt och analyserande synsätt 
kan tillföra och gagna verksamheten: ”Styrkan finns (som alltid) i att man som 
nyutexaminerad inte ’sitter fast’ i vanor och traditioner. Ny examen = ny kunskap = ny 
omvärldssyn”. Det andra citatet lyder: ”Styrkan är att de ser verksamheten med helt nya 
ögon och det är uppfriskande och det är nog positivt för den fortsatta utvecklingen.” 
Några bibliotekschefer uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare 
har en bredare kompetens än efter hur utbildningen såg ut tidigare. Ytterligare en 
uppfattning är att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare besitter olika 
specialkunskaper. 
 
Användarkontakt, social kompetens och personliga egenskaper  
Andra teman som endast företräds av ett fåtal arbetsgivare är att nyutexaminerade 
uppfattas ha en större kundfokusering och ”kan kontakter med låntagare”. En tycker att 
nyblivna bibliotekarier ”är öppna för att lära biblioteksarbete” och en annan att de kan 
samarbeta samt arbeta projektinriktat. Någon uttrycker att det är ”Härligt med driftiga 
entusiastiska nya medarbetare” och en annan bibliotekschef anser att nyblivna 
bibliotekarier är mer säkra på sin yrkesroll idag. 
 

5.1.3.2 Svagheter 
Praktik 
Nästan två tredjedelar av de arbetsgivare som besvarat denna fråga (30 av 49) uppfattar 
att nyutexaminerade har för liten eller ingen praktisk erfarenhet av biblioteksuppgifter 
på folkbibliotek. En bibliotekschef uttrycker: ”De saknar ofta yrkesrelaterade kunskaper 
vilket är en svaghet.” medan en annan uppfattar att nyblivna bibliotekarier har 
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”bristande erfarenhet från olika bibliotekstypers verklighet (saknar praktisk kunskap). 
Liten insikt i det ofta krävande arbetet. (De lugna, tillbakadragna arbetsuppgifterna 
existerar inte)”. En arbetsgivares citat företräder flera röster då han/hon skriver följande 
om nyblivna biblioteks- och informationsvetares svagheter: ”Ingen kunskap om vad det 
innebär att arbeta på ett bibliotek.” Andra bibliotekschefer ger uppfattningen att 
nyutexaminerade inte kan ”hantverket” eller är ”okunniga om folkbibliotekets 
grovarbete”. Exempel på förekommande arbetsuppgifter på ett folkbibliotek som 
nyutexaminerade anses sakna kunskap om speglas av följande citat: ”Kunskaper om 
mer traditionella basuppgifter som t ex fjärrlån, referenstjänst, administration, SAB-
system etc är det sämre med.” Någon arbetsgivare uppger att det verkar som om 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare inte vet vad de utbildat sig till och 
vad arbetet kommer att kräva av dem. En annan påpekar att nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare har liten arbetslivserfarenhet rent allmänt. Många 
bibliotekschefer ger uppfattningen att ”Bristen på praktik gör att de ofta har en längre 
väg in i yrket” och då nyutexaminerade inte kan arbetsuppgifterna påpekas det att ”det 
tar längre tid för introduktionen för att kunna ta ansvar i det dagliga arbetet på ett 
bibliotek”.  
 
Akademiska och teoretiska kunskaper, allmänbildning samt omvärldskunskap 
Några arbetsgivare uppfattar nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares 
kunskaper som för teoretiska och att det ofta saknas en koppling mellan teori och 
praktik. En bibliotekschef uttrycker att ”många kunskaper är på ett teoretiskt plan och 
ganska långt från vanlig biblioteksverksamhet” och en annan kommenterar 
magisteruppsatsen och menar att det är svårt att omsätta kunskaper i att skriva 
vetenskapliga uppsatser till praktiskt arbete. Eftersom teori och praktik inte stämmer 
överens, menar en annan bibliotekschef att den verklighet som möter de 
nyutexaminerade är en annan än vad de lärt sig på skolan. En annan uppfattning är att 
de är ”skrivbordsbibliotekarier” som bara är teoretiskt utbildade. Några bibliotekschefer 
har en uppfattning om att nyblivna bibliotekarier är dåligt allmänbildade och att denna 
allmänbildning inte alltid är i paritet med sökförmågorna. Genom avsaknad av en bred 
allmänbildning, menar en annan arbetsgivare att man inte kan möta kunderna på ett bra 
sätt i informationsintervjun. 
 
En trio bibliotekschefer uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares kunskaper brister i kommunal- och statskunskap och den politiska 
organisationen. Med andra ord uttryckt saknas det kunskaper i omvärldsorientering, 
som en bibliotekschef uttalar sig. En arbetsgivare uttrycker att nyblivna bibliotekarier 
har dåliga kunskaper ”även om hur en liten kommun fungerar, med den kommunala och 
den politiska organisationen” och någon annan uppfattar att det finns ett svagt intresse 
för det kommunala perspektivet. Några arbetsgivare nämner också saknade kunskaper 
om ledarskaps-, organisations- och ekonomifrågor. 
 
Informationssökning och IT 
Även när det gäller kunskaper i informationssökning och IT uppfattar några 
arbetsgivare att kunskaperna är alltför teoretiska och att nyblivna bibliotekarier inte kan 
praktisera den. Någon bibliotekschef har kopplat förmågan att söka information med 
förmågan att lära ut informations- och databassökning och därmed betonat den 
pedagogiska kunskapen i sammanhanget. En annan arbetsgivare har följande 
uppfattning om nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare: ”Kan inte söka i 
böcker, tidskrifter, uppslagsverk. Alla frågor kan inte besvaras genom att söka i datorn.”  
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Litteratur- och kulturkunskap 
Några fler än en fjärdedel (29 %) av arbetsgivarna påpekar att nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare saknar litteratur- och bokkunskap samt intresse för 
det. Någon bibliotekschef uppfattar att det råder ”total brist på litterära kunskaper”, 
medan en annan har formulerat att kunskaper om litteratur saknas på både bredden och 
djupet. En arbetsgivare uttrycker följande: ”De som inte har tidigare erfarenhet från 
biblioteksarbete saknar ofta bokkunskap både i fack- och skönlitteratur, vuxen och 
barnlitteratur, något som är viktigt om de tänker sig att arbeta på kommunala bibliotek.” 
Att nyutexaminerade har dåliga litteraturkunskaper, speciellt för barn, samt 
läsfrämjande arbete uppfattas vara en brist av en annan bibliotekschef. Ett par 
arbetsgivare poängterar bristen på kunskap och intresset för kultur och kulturhistoria 
som en svaghet.  
 
Användarkontakt, social kompetens och personliga egenskaper 
Ungefär femton procent av arbetsgivarna uppfattar att nyutexaminerade har dåliga 
kunskaper i att bemöta användarna. Någon pekar på dåliga referenskunskaper och att de 
inte vågar sig ut i brukarnas värld samt att de är för beskedliga och tar för liten plats. En 
annan arbetsgivare menar att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare har en 
bristande service och kundbemötande och att detta bör diskuteras i utbildningen. En 
bibliotekschef har uttalat: ”Tyvärr kommer det fortfarande ut en och annan individ som 
inte klarar av att kommunicera med bibliotekets användare. De borde stoppas tidigt i 
utbildningen.”  
 

5.1.4 Svar på enkätfråga 5 
Vilka förväntningar och krav har Du på nyanställda bibliotekarier som nyligen har tagit 
sin examen i biblioteks- och informationsvetenskap? Motivera! 
 
Många arbetsgivare har uppfattat frågan som önskemål om vad en nyutexaminerad 
biblioteks- och informationsvetare ska ha och inte alltid angett vilka krav de ställer och 
vad de väntar sig av dem. Andra har uttryckligen sagt vad de kräver och förväntar sig 
av nyanställda och nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare. Oavsett hur 
bibliotekscheferna har tänkt när de svarat på frågan presenterar vi deras svar så som de 
formulerat sig, men indirekt handlar det om krav och förväntningar, det vill säga 
arbetsgivarnas kvalifikationskrav.  
 
Praktik  
Återigen kommer diskussionen om praktikens frånvaro och betydelse upp. Av de 
arbetsgivare som svarat på frågan är det 28 procent som vill att nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare ska ha praktik eller annan erfarenhet av 
biblioteksarbete för att snabbare komma in i jobbet och kunna utföra olika 
bibliotekssysslor. Flera påpekar att det belastar personalen och verksamheten när tid 
måste läggas på att lära upp de nyblivna bibliotekarierna och en arbetsgivare uttrycker 
följande om detta: ”Arbetsplatserna kräver bibliotekarier som snabbt kan komma in i 
arbetet. Det fungerar ej så bra när nyutexaminerade med enbart teoretiska kunskaper 
måste få sin ’praktik’ på första tjänsten. Idag är alla organisationer så slimmade att det 
kan bli en belastning för verksamheten att få en medarbetare utan kunskaper som är 
förankrade i praktiken.” En annan bibliotekschef har dessa krav och förväntningar: 
”Tyvärr ganska låga! De som jag träffat hade inte tidigare ’satt sin fot’ på ett bibliotek 
eftersom  praktiktiden tagits bort. Anpassningen till verkligheten fick vår personal ta 



 46

hand om.” Någon bibliotekschef kräver bibliotekspraktik för anställning och ytterligare 
en önskar mer kunskaper om praktiskt biblioteksarbete så att de teoretiska kunskaperna 
kan omvandlas och användas till biblioteksutvecklande arbete. Samtidigt finns det 
någon enstaka arbetsgivare som anser att man lär sig det praktiska på arbetsplatsen.  
  
Akademiska och teoretiska kunskaper, allmänbildning och omvärldsbevakning 
Ett tiotal bibliotekschefer förväntar sig att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare ska vara allmänbildade samt ha goda teoretiska kunskaper. Några 
lyfter fram relationen mellan teori och praktik och att det ena kräver det andra. En 
skriver till exempel att man ska kunna applicera sina teoretiska kunskaper i arbetslivet 
och en annan att man med sina teoretiska kunskaper kan grundutveckla verksamheten. 
Ytterligare en åsikt är att nyutexaminerade ska ha god förmåga till strategiskt tänkande 
eftersom detta är kärnan i biblioteksarbetet. En annan förväntning är att 
nyutexaminerade har specialkunskaper i och med magisteruppsatsen. Dock menar en 
annan arbetsgivare att ett brett kunnande är viktigt när man arbetar i små kommuner, då 
det är mindre specialiserat. Två bibliotekschefer önskar att nyutexaminerade ska kunna 
uttrycka sig väl i tal och skrift. 
 
Omkring tio arbetsgivare skriver om vikten av att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare ska vara insatta i och intresserade av bibliotekets verksamhet och 
framtidsfrågor samt utveckling. Nyutbildade bibliotekarier förväntas se verksamheten 
från en ny sida och föra in ”unga” tankar i verksamheten. En arbetsgivare har uttryckt 
följande krav på nyutexaminerade:  
 

Dela med sig av sina kunskaper till oss ”gamla uvar”, men också ta intryck av erfarenhet 
och kunskap som finns på golvet. Ett ömsesidigt utbyte som kan generera i bredd och 
kvalitet. Många som har arbetat med liten budget och krympande verksamhet behöver 
säkert möta unga orädda nyanställda. Vi behöver alla ”lyfta blicken”.  

 
Ytterligare en arbetsgivare påpekar vikten av att biblioteken måste utvecklas. Denna 
menar att nyutexaminerade måste kunna hänga med i teknikutvecklingen för att hänga 
med i den nya generationens behov. En arbetsgivare vill att nyutexaminerade ska kunna 
omvandla bibliotekets mål och visioner till praktiska och konkreta resultat. Kunskap om 
mål ska enligt en annan bibliotekschef kunna sättas i relation till de ekonomiska 
förutsättningarna och någon annan önskar mer kunskaper om ledarskap. En annan 
bibliotekschef formulerar sig så här:  
 

Om jag skulle nyanställa […] skulle jag ha höga krav och förväntningar på mina blivande 
medarbetare. Jag skulle förvänta mig att man har baskunskaper i hur man gör 
biblioteksplaner och handlingsplaner, hur man leder och utvecklar sitt arbete och sin 
arbetsplats, att man har ett genuint intresse för att arbeta med människor. 

 
Några önskar att nyutexaminerade har god kännedom om och intresse av det omgivande 
samhället och teoretiska kunskaper om närsamhällets basverksamhet, så som skola, 
barnpsykologi, äldre/handikappomsorg/geriatrik och en annan förväntar sig att man är 
insatt i frågor rörande tillgänglighet och minoriteters behov. Nyutexaminerade ska ha 
kunskaper om och förstå hur bibliotek, kommun och landsting fungerar och förstå 
vilken roll biblioteket har i samhället. Här menar en arbetsgivare att nyutexaminerade 
ska kunna motivera bibliotekets plats i samhället och våga ta plats i marknadsföring och 
debatt och en annan att man ska kunna företräda biblioteket utåt. Man ska dessutom, 
enligt några bibliotekschefer, kunna följa utvecklingen i lokalsamhället och någon 
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uttalar att det krävs en ”ständig förändring och anpassning till omvärldens behov och 
krav, nödvändigt för att inte biblioteket ska stagnera”.  
 
Informationssökning och IT 
Ungefär 40 procent av alla arbetsgivarna förväntar eller kräver att nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare ska behärska informationssökning samt ha data- och 
IT-kunskaper. En del av dessa har förväntningar om att de nyblivna bibliotekarierna ska 
tillföra kunskaper om ny teknik medan andra betonar att de även måste kunna 
klassifikationssystemet. Några stycken pekar på att nyutexaminerade ska ha goda 
kunskaper i all sorts informationssökning, såväl i katalog, databaser samt på webben 
och en bibliotekschef påpekar också värdet av att kunna organisera, strukturera och 
värdera information. En bibliotekschef har uttalat följande krav: ”Goda kunskaper i 
databassökning, informationssökning på Internet och i vanligt förekommande digitala 
media är en viktig kunskap.” En annan arbetsgivare formulerar att det krävs datateknisk 
och informationsteknisk kompetens samt webbredaktörskompetens. Samma person 
yttrar att nyutexaminerade ska ha kunskap om biblioteksdatasystem och betonar att hela 
biblioteksverksamheten är beroende av webb och teknik. 
 
Litteratur- och kulturkunskap 
När det gäller litteraturkännedom så är det ungefär en fjärdedel av bibliotekscheferna 
som förväntar eller kräver att nyblivna bibliotekarier ska ha denna kunskap eller vara 
intresserade av litteratur. En arbetsgivare kräver att nyutexaminerade ska ha kunskap 
om lämpliga böcker till olika kategorier av människor och en annan menar vidare att det 
krävs litteraturkännedom i alla typer av litteratur. Någon bibliotekschef  skriver att 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ”bör känna till författare och även 
ha läst en hel del. De bör även vara intresserade av all slags kultur och delta i 
kulturutbudet på orten.” Att man ska vara intresserad av kultur är något som påpekas av 
ytterligare en bibliotekschef. 
 
Angående förväntningar och krav på kunskaper om litteratur- och kulturkunskap så är 
det fler arbetsgivare (11 st) i de små kommunerna (0-20 000 invånare) som efterfrågar 
denna kunskap jämfört med de bibliotekschefer som arbetar i de större kommunerna (4 
stycken). 
 
Användarkontakt, social kompetens och personliga egenskaper 
Omkring hälften av arbetsgivarna förväntar eller kräver att nyutexaminerade biblioteks- 
och informationsvetare ska kunna interagera med användare eller kollegor i någon form. 
Bibliotekscheferna lyfter fram är att man som nyblivna bibliotekarier måste kunna 
kommunicera med användarna, ha förmåga att umgås med arbetskamrater och 
låntagare, ha en hög grad av servicekänsla samt kunna se individuella behov och 
tillmötesgå dem. Andra tar upp att man ska vara intresserad av människor och kunna 
samarbeta med olika arbetsgrupper samt yrkesgrupper utanför folkbiblioteket och några 
arbetsgivare förväntar sig att nyutexaminerade ska kunna arbeta projektinriktat. 
Följande citat från en arbetsgivare speglar ovanstående nämnda krav på 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare: ”Det viktigaste, utöver de 
kompetenser som utbildningen ger, är servicekänsla och förmåga att umgås med 
arbetskamrater och låntagare.” Flera bibliotekschefer (7 st) betonar pedagogisk 
kompetens som något man bör kunna som nyutexaminerad och en arbetsgivare anser att 
de nyblivna bibliotekarierna måste tycka det är roligt och ha handlag för att lära ut. 
Ytterligare en bibliotekschef anser att man ska våga prata inför en publik. Detta samt ett 
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intresse av människor samt servicetänkande är ett måste i det moderna biblioteket, 
enligt samma arbetsgivare. 
 
Nyss nämnda bibliotekschef påpekar att nyutexaminerade bör ha personliga egenskaper 
som vilja till ny kunskap, egen drivkraft, ställa frågor och ta initiativ. Andra menar 
vidare att det krävs kaxighet och mod, lyhördhet och flexibilitet samt engagemang och 
nyfikenhet. Ett exempel på drivkraft, initiativtagande och engagemang ges av en 
arbetsgivare: ”Att de – i fall praktik saknades i utbildningen – har skaffat sig en konkret 
uppfattning av var i branschen de vill arbeta (t ex folkbibliotek, privat företag etc)  och 
har ansträngt sig för att skaffa sig insyn i hur vardagen ser ut på respektive bransch.” En 
annan bibliotekschef uttrycker sig med orden: 
 

Examen i sig säger egentligen inte något om hur den personen i praktiken klarar av sina 
arbetsuppgifter. Det som är viktigt är däremot personliga egenskaper som engagemang och 
drivkraft, få saker och ting ur händerna, kunna fungera och arbeta bra i olika arbetsgrupper, 
förmåga att lära sig nya saker och anpassa det till tidigare kunskap. 

 
Ytterligare egenskaper som lyfts fram av arbetsgivarna är att nyblivna bibliotekarier ska 
vara öppna för att lära sig yrket och ha en öppen attityd för att lära sig hantverket. Flera 
påpekar kravet att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ska vara 
motiverade i sitt arbete och villiga att göra ett bra jobb och ge den arbetsinsats det 
kräver. En bibliotekschef uttrycker detta med att vara ”hungrig” på sitt jobb och att ha 
”glöd och klös”. Några påpekar att det förväntas av nyutexaminerade att ha realistiska 
förväntningar på vad arbetet på ett kommunalt folkbibliotek innebär. En annan 
bibliotekschef menar att det krävs ”en vilja och förmåga att se och försöka göra något åt 
kunskaper/erfarenhet som brister. Det är viktigt att den nya bibliotekarien, trots gedigen 
utbildning, ser att det krävs arbete, utveckling och breddning för att hon/han ska bli 
riktigt bra”. Andra egenskaper som framhävs av ett fåtal är en positiv attityd, vana att 
arbeta självständigt, att man ska vara målinriktade, ha en uppfinningsrikedom samt 
förmåga att ta plats.  
 

5.1.5 Svar på enkätfråga 6 
Anser Du att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper och 
egenskaper motsvarar kraven från Ditt bibliotek eller saknas något? Motivera! 
 
Många arbetsgivare har på denna fråga inte gett något svar alls och andra har hänvisat 
till fråga 4 respektive 5 där de tagit upp eventuella styrkor och svagheter som de anser 
att nyutexaminerade har. Därför förekommer det upprepningar och samma teman som 
tidigare, men vi redovisar ändå svaren för att empirin ska vara fullständig.  
 
En majoritet av arbetsgivarna anser att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare inte svarar upp till de krav som deras folkbibliotek ställer. Ungefär 
en fjärdedel anser dock att nyblivna bibliotekarier motsvarar kraven, men att det brister 
på vissa punkter. Några bibliotekschefer är tydligt positiva och anser att 
nyutexaminerade når upp till de ställda kraven och en av dessa anser att kunskaperna 
hos de nyblivna bibliotekarier som de anställt är mycket goda. 
 
Praktik 
När det gäller praktik eller erfarenhet av biblioteksarbete är det många arbetsgivare som 
uppger att kraven inte motsvaras. Detta nämns av närapå hälften (22/46) av de 
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bibliotekschefer som besvarat frågan. De flesta av dessa är överens om att praktiken är 
nödvändig och många vill att den ska återinföras i utbildningen. Den behövs för att de 
nyutexaminerade ska ha en bättre insikt i biblioteksarbetet och för att de lättare ska 
kunna komma in i arbetet på ett folkbibliotek. En arbetsgivare menar att 
nyutexaminerade ”saknar insikter om det vardagliga slitet (på de flesta folkbibliotek) – 
packa lådor, lyfta, kånka, datorproblematiken, bråk, kravdiskussioner och 
bokuppsättning”. Samtidigt är några bibliotekschefer överseende med att praktiken 
saknas och någon menar att det är OK om teorin finns – alla måste börja någonstans. 
Någon skriver att de flesta nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetarna har 
motsvarat kraven och att de snabbt lär sig praktiska färdigheter som bibliotekssystem. 
 
Informationssökning och IT 
När det gäller informationssökning och IT-kunskaper så uppger några arbetsgivare att 
de nyutexaminerade motsvarar kraven. Dock uppger någon att utbildningen verkar 
lägga alltför stort vikt vid teknik- och forskningsförberedande kurser och att behovet av 
detta inte är så stort på mindre folkbibliotek. Ytterligare en uppger att nyutexaminerade 
behöver mer kunskaper om biblioteksdatasystem. 
 
Användarkontakt, social kompetens och personliga egenskaper 
Knappt tio arbetsgivare påpekar att de nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetarna inte håller måttet avseende deras förmåga att bemöta användarna 
och att de saknar service och förmåga att förmedla information på ett tillfredställande 
sätt. En bibliotekschef skriver:  
 

Vår uppgift är bl. a. att tillhandahålla information. För att göra detta med goda resultat 
måste man kunna ”scanna av” besökaren och förstå i vilken kontext besökaren befinner sig 
i. Därför bör man välja strategi/metod för hur man ska kunna förmedla informationen. 
Denna process saknar många nyutexaminerade medvetenhet om.  

 
En annan arbetsgivare verkar nöjd över att kraven uppfylls och hänvisar detta till att 
nyutexaminerade är målinriktade och motiverade, men menar samtidigt att ”de måste 
också fungera under de förutsättningar som finns på det lilla biblioteket”. En annan 
arbetsgivare som i stort sett är nöjd uppger dock att det som inte får saknas är attityd, 
motivation och social kompetens. Andra egenskaper som en bibliotekschef tar upp är att 
de ”nyutexaminerade saknar ibland initiativkraft och självkänsla. De skulle gärna bli 
mer medvetna om de specialkunskaper de faktiskt har – så att de hade en stark 
självkänsla. Bibliotekarier borde vara stolta över sin yrkeskompetens”.  
 
Akademiska och teoretiska kunskaper, allmänbildning och omvärldsbevakning 
Ett halvt dussin respondenter uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare inte uppfyller kraven på kunskaper om bibliotekets roll i samhället 
samt hur kommun och landsting fungerar. En bibliotekschef uttrycker: ”Det saknas i allt 
för stor utsträckning en koppling mellan teori och samhälle samt dess grundfunktioner. 
Finns den stannar den ofta från egna erfarenheter och har ingen teoretisk dimension.” 
Några bibliotekschefer uppfattar att nyblivna bibliotekarier inte är tillräckligt 
allmänbildade och en annan påpekar att det saknas utvecklingstankar om framtidens 
bibliotek. Ett fåtal arbetsgivare är dock nöjda med de teoretiska och akademiska 
kunskaperna och att de har nya kunskaper samt en nyare och vidare syn på bibliotek. 
Några påpekar att de inte motsvarar kraven då det gäller att uttrycka sig i tal och skrift. 
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Litteratur- och kulturkunskap 
Knappt en tredjedel (15/46) av bibliotekscheferna som svarat på denna fråga nämner att 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare saknar kunskaper i och intresse för 
litteraturområdet. Det saknas kunskaper om både barn- och vuxenlitteratur samt 
bok/titelkunskap. En arbetsgivare uppger följande: ”En och annan kan få det tufft i 
början om de har läst lite skönlitteratur eftersom användarna förväntar sig tips och råd 
på folkbiblioteket, men även detta kan man lära sig.” En annan bibliotekschef nämner 
också att det saknas kunskaper och intresse för kulturområdet. 
 

5.1.6 Svar på enkätfråga 7 
Vad anser Du om dagens utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i 
förhållande till de krav som ställs från Ditt bibliotek? 
 
Ungefär en fjärdedel av arbetsgivarna är positiva till utbildningen som helhet, men det 
finns vissa delar som de förhåller sig kritiska till och det som tas upp är samma saker 
som tidigare nämnts. Flera har inte besvarat frågan alls (6 st). Andra har skrivit att de är 
osäkra eller saknar uppfattning i frågan och många har också rakt ut sagt att de inte har 
kunskap om eller är insatta i dagens utbildning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och därför inte lämnat några svar (10 st).  
 
Praktik 
Ungefär hälften av bibliotekscheferna (19 st) som gett sitt svar på frågan anser att 
praktik borde ingå i utbildningen eller att det skulle finnas någon annan 
verklighetsanknytning till biblioteksvärlden. Någon arbetsgivare har uttryckt sig så här: 
”Eleverna borde få praktisera på olika biblioteksformer för att prova på och lära sig 
vilket man passar bäst för, ex folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek. Man har 
för litet praktiska meriter.” En annan har formulerat sig med följande ord: 
”Utbildningen är bred och ska motsvara många biblioteks behov. Utbildningen 
motsvarar i hög grad det som efterfrågas, men någon praktiks förankring av 
kunskaperna är önskvärt.” Några bibliotekschefer påpekar dock att den praktiska 
erfarenheten kommer genom arbete på arbetsplatsen vilket följande citat från en 
arbetsgivare visar: ”Enligt min uppfattning ger de olika biblioteksutbildningarna en god 
teoretisk grund för yrket. Den vardagliga praktiken ska inte högskolan stå för. Den lärs 
ut på arbetsplatserna.”  
 
I relation till den svarsfrekvens som finns i de respektive kommungrupperna kan vi se 
att det procentuellt är fler av de arbetsgivare på folkbibliotek i de minsta kommunerna 
som efterfrågar praktik i utbildningen än i de övriga kommunerna. 
 
Akademisk och teoretisk kunskap, allmänbildning och omvärldsbevakning 
Att det teoretiska innehållet i utbildningen ger en bra teoretisk grund uppfattar en 
femtedel av bibliotekscheferna. En arbetsgivare uttrycker sig så här om utbildningen: 
”Bra. Ger en god teoretisk grund och ett vetenskapligt förhållningssätt.” Samtidigt finns 
det några som lyfter fram att utbildningen är alltför teoretisk eller att det saknas vissa 
teoretiska moment, som till exempel bibliotekets funktion i närsamhället och allmänna 
pedagogiska kunskaper samt kunskaper om brukarens situation med tanke på ålder, 
handikapp etcetera. En arbetsgivare är mycket kritisk till utbildningen i allmänhet och 
till BHS i synnerhet. Respondenten uttrycker följande: 
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Hela folkbibliotekssidan ses med förakt från företrädarna på BHS. Råkar en student säga att 
man vill arbeta på folkbibliotek anses man inte vara vid sinnens fulla bruk – och det är ändå 
på folkbibliotek de flesta av oss hamnar förr eller senare… att akademisera 
biblioteksutbildningen till att kalla den informationsvetenskap är så pretentiöst så man vill 
gråta. Till vilken nytta? Vad har detta gett oss bibliotekarier? Det är väl bra med visioner men 
ge de som vill forska en utbildning som passar för det och de andra som inte vill forska en 
bättre passande utbildning. 

 
Informationssökning och IT 
Endast några stycken har kommenterat informationsökning och IT och vad de anser om 
detta i utbildningen. Indirekt är det några stycken som menar att det är ett viktigt inslag 
och med tanke på att det i tidigare svar mest har framkommit positiva omdömen om 
detta antar vi att de är nöjda med denna del i utbildningen. Som exempel på 
uppfattningar kan nämnas att några bibliotekschefer önskar ha ett större inslag av 
biblioteksdatasystem i utbildningen samt databaskunskap. Någon arbetsgivare har 
uttryckt: ”Jag tror att informationssökningen via Internet är ok – men hur bra hittar de i 
böckerna? All information finns inte på Internet. Det verkar heller inte som om man 
varit i kontakt med Book-IT eller liknande under utbildningen.” 
 
Litteratur- och kulturkunskap 
En synpunkt som återkommer hos flera arbetsgivare (6 st) är att det saknas litteratur- 
och kulturvetenskap i utbildningen. Någon menar att de nyutexaminerade får med sig 
dåliga kunskaper om böcker i olika genrer och har en brist på bokkännedom. En 
arbetsgivare uppger: ”Man kan inte uttala sig om en hel grupp. Men de 
nyutexaminerade jag träffat saknar just litteraturvetenskapen och litteraturkännedomen.” 
En annan bibliotekschef menar att ”om bokkunskap/litteraturintresse hamnar i 
skymundan, finns risken att bibliotekarien bara blir informatiker”. 
 
Intressant att delge är att de arbetsgivare som har tagit upp ovanstående är företrädare 
för de minde kommunerna med 0-20 000 invånare. 
 
Användarkontakt, social kompetens och personliga egenskaper 
I detta tema, som en femtedel av arbetsgivarna har kommenterat, finns blandade åsikter. 
Någon uppfattar att nyutexaminerade är lätta att samarbeta med och har bra kontakt med 
låntagarna. Denna person verkar således nöjd med utbildningen på denna punkt. 
Samtidigt är det några arbetsgivare som uppfattar att det behövs mera om 
kundbemötande, service och kommunikation i utbildningen. Fyra bibliotekschefer 
efterfrågar pedagogisk kompetens och en utav dessa formulerar sig så här: 
”Handledning blir en allt mer väsentlig del även inom folkbibliotek, så man kunde 
möjligen tänka sig en kompletterande kurs med pedagogisk inriktning på samtliga 
utbildningar.” Någon arbetsgivare uppfattar att de senaste anställda har haft för lite 
engagemang och en ovilja att anstränga sig. 
 

5.1.7 Svar på enkätfråga 8 
Vilket anser du väger tyngst: akademisk och teoretisk kunskap inom biblioteks- och 
informationsvetenskap eller praktisk erfarenhet av biblioteksarbete? Motivera! 
 
En del arbetsgivare har tyckt att det varit svårt att ta ställning i frågan. Ungefär 40 
procent av dem som besvarat frågan har ansett att en kombination av akademisk och 
teoretisk kunskap samt praktisk erfarenhet är det bästa. Många av dem menar att det ena 
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ger det andra och att inget kan uteslutas. En arbetsgivare anser följande: ”En 
kombination är förstås det bästa, men dagens studenter verkar ha mycket med sig i 
’bagaget’ sedan tidigare (studier i andra ämnen m.m.) som kan tillföra mycket till 
biblioteksarbetet. Viktigt att man lär sig att omvandla de teoretiska kunskaperna till 
praktiska färdigheter!” En annan bibliotekschef som inte kunnat ta ställning påpekar 
dock att folkbiblioteken inte har så stor nytta av det akademiska som utbildningarna 
tycks tro. Ytterligare en arbetsgivare säger: ”Man behöver båda delarna. Det är mycket 
praktiskt arbete på ett bibliotek – men samtidigt behöver biblioteken utvecklas och då 
krävs det akademisk och teoretisk kunskap.” 
 
Nästan 45 procent av de bibliotekschefer som svarat på frågan, uppger att det är den 
teoretiska och akademiska kunskapen som väger tyngst. Flera av dessa påpekar dock att 
praktik är viktigt, men att detta kommer efter hand och när de tvingats ta ställning har 
de därför ändå varit mera för den teoretiska och akademiska aspekten. En arbetsgivare 
har uttryckt sig så här om vad som väger tyngst: ”Akademisk och teoretisk kunskap. Det 
höjer vår status och lön om vi har akademisk och teoretisk utbildning. Vi förväntas ha 
dessa kunskaper. Biblioteken blir bättre om vi har det också. Praktisk erfarenhet 
kommer med åren…” Även andra bibliotekschefer bygger sina ställningstaganden på att 
en akademisk utbildning höjer yrkets status och lön, samt att de teoretiska kunskaperna 
ses som en förutsättning för att utveckla biblioteksverksamheten. Av de bibliotekschefer 
som besvarat frågan är det knappt 15 procent som betonar att praktisk erfarenhet av 
biblioteksarbete som väger tyngst. Bland dem som delar denna uppfattning finns 
följande arbetsgivare som säger: ”Jag tycker att praktisk erfarenhet är ett a och o när det 
gäller folk- och skolbibliotek” och en annan anser att praktisk erfarenhet behövs 
eftersom biblioteket är så litet. En av dessa bibliotekschefer som har betonat den 
praktiska erfarenheten menar att folkbiblioteken idag inte får någon nytta av de 
nyutexaminerades kunskaper eftersom de är alldeles för osäkra och får lägga ned för 
mycket tid att efter utbildningen lära sig arbetet. 
 
Några arbetsgivare påpekar att de personliga egenskaperna är mycket viktiga och att 
detta kan vara avgörande vid en anställning tillsammans med antingen teoretiska eller 
praktiska kunskaper.  
 
I den här frågan kan vi se en ganska tydlig skillnad mellan större och mindre bibliotek. 
De arbetsgivare som företräder folkbibliotek i kommuner med färre än 20 000 invånare 
är det ganska jämt mellan uppfattningarna om vad som väger tyngst. Det finns alltså 
ingen övervikt åt något håll. Om vi sedan ser till de arbetsgivare på folkbibliotek i 
kommuner med fler än 20 000 invånare finns det en klar majoritet (ca 61 %) för 
teoretiska och akademiska kunskaper. Endast en arbetsgivare av dessa har uppfattningen 
om att den praktiska erfarenheten väger tyngst och ungefär en tredjedel har velat ha en 
mix av teori och praktik. 
 

5.1.8 Svar på enkätfråga 9 
Finns det något ytterligare som Du vill tillägga?  
 
Alla arbetsgivare svarade inte på denna fråga men de som gjorde det gav blandade svar 
och tar upp sådant som tidigare nämnts och att det tas upp en gång till tyder på att det är 
något som arbetsgivarna tycker är speciellt viktigt. Det talas återigen om praktik, teori 
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och utbildning och även synpunkter om enkäten framkommer. Vissa svar är hoppfulla, 
andra mer kritiska. 
 
Praktik 
Återigen diskuteras avsaknaden av praktisk erfarenhet hos nyutexaminerade och de 
konsekvenser detta får för biblioteken som då måste lägga mycket tid på att lära upp 
dem. En bibliotekschef menar att de i glesbygden inte får behålla bibliotekarierna när de 
blivit konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och att det känns som att de bedriver en 
plantskola för bibliotekarier. En arbetsgivare menar att praktiken behövs i utbildningen 
för att man behöver se verkligheten utanför högskolan och en annan tycker att ett 
traineeår för nyutbildade hade varit bra. En respondent skriver:  
 

Verkligheten är olika i små och stora kommuner och mellan olika typer av bibliotek. I en 
liten kommun som vår, måste man arbeta med ett flertal saker och biblioteket kan spela en 
stor roll som det enda professionella biblioteket. Man jobbar då som aktör för lokal 
utveckling! 

 
Vidare menar någon annan att praktik varvat med teori är viktigt. En skriver att 
nyutexaminerade gärna får ha tidigare erfarenheter från andra yrkesområden, gärna i 
arbetsledande ställning.  
 
Informationssökning och IT-kunskaper samt akademiska och teoretiska kunskaper 
En arbetsgivare betonar vikten av att man ”i utbildningen lägger stor vikt vid IT, nya 
media, och hur man gör det tillgängligt och presenterar det för allmänheten. Eftersom en 
generationsväxling inom folkbiblioteken kommer att ske inom 5-10 år, tror jag att vid 
all nyanställning de närmaste åren kommer denna kompetensen att behöva tillföras.” 
Samtidigt menar en annan att utbildningen idag är inställd på tekniska och akademiska 
bibliotek och att alla biblioteksbesökare i mindre kommuner inte kommer att trivas med 
det. 
 
Personliga egenskaper och sociala färdigheter 
En bibliotekschef menar att alla som börjar utbilda sig till bibliotekarie måste vara 
införstådda med att yrket innebär ständiga möten med människor, att det periodvis är 
stressigt och sist men inte minst att det är ett utpräglat serviceyrke. En annan 
arbetsgivare påpekar att lämpligheten borde vara viktig och att det är förödande för 
individen att bli bibliotekarie och sedan inte få något jobb för att man är direkt 
olämplig. En annan bibliotekschef uttrycker liknande tankar:  
 

Det är viktigt att utbildningarna tar ansvar för att avråda - ej examinera de studenter som 
inte har tillräcklig ’social färdighet’. Bemötande av olika individer är en oerhört väsentlig 
del av arbetet, och klarar man inte det, blir det problem för alla. 

 
Synpunkter på enkäten 
Flera har varit kritiska till enkäten och dess frågor. En påpekar att den kommer bli 
mycket svår att samanställa och en annan påpekar att enkäten är vansklig att svara på 
eftersom man kan dra många möjliga slutsatser utifrån svaren och att ingen av de 
bibliotekarier som svarar kommer att ge svar som är jämförbara med varandra eftersom 
man tolkar frågorna olika. 
 
Trots att det framkommit, som vi kan se det, relativt mycket kritik angående 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper och kvalifikationer 
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samt om utbildningen så finns det de som är mer positiva i tonen. En arbetsgivare 
skriver: ”Jag är glad att så många vill arbeta på bibliotek. Alla är välkomna till detta 
underbara och ständigt intresseväckande yrke!” 
 

5.2 Analys och diskussion 
 
Detta kapitel utgör andra och sista steget i analysen och vårt empiriska material kommer 
här att närmare granskas och analyseras. Analysmaterialet kommer att ställas i relation 
till teori samt den utarbetade analysmodellen som presenteras i kapitel 4 för att 
kategorisera kvalifikationerna efter de indelningar som modellen bygger på. Materialet 
kommer även att jämföras och diskuteras i relation till tidigare forskning.  
 
Genomgripande i analysen utgår vi från de olika teman som framkom i analysens första 
fas. Analysens innehåll kommer att behandla våra frågeställningar, det vill säga vad 
arbetsgivare uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare kan och 
inte kan, vad arbetsgivare förväntar och kräver samt hur de uppfattar att 
nyutexaminerade svarar upp till kvalifikationskraven. De frågor som rör utbildningen 
kommer att vävas in under respektive tema då det är oundvikligt att helt separera de 
berörda teman från uppfattningar om utbildningen. Uppfattningar om utbildningen 
kommer även att analyseras och diskuteras i ett eget avsnitt för att de tydligt ska 
synliggöras i analysen. Genomgående i detta kapitel kommer vi parallellt att föra en 
diskussion kring analysen och resultatet. 
 

5.2.1 Informationssökning och IT 
Om vi ser till Informationssökning och IT är det många arbetsgivare som uppfattar att 
kunskaperna hos nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare är goda. De avser 
då oftast kunskaperna på ett praktiskt plan som att kunna söka, finna och använda 
information i databaser eller på Internet. En skara arbetsgivare har dock menat att det är 
de teoretiska kunskaperna i informationssökning som är bra och andra har lyft fram 
kunskaper om datorer samt tekniskt kunnande som något positivt. Kraven och 
förväntningarna på nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper 
inom området informationssökning och IT är relativt höga och ungefär 40 procent av 
alla arbetsgivare i vår undersökning förväntar eller kräver att de nyanställda ska 
behärska informationssökning samt ha data- och IT-kunskaper. Till exempel skriver en 
arbetsgivare: ”Goda IT-kunskaper är ett absolut krav!” I några enkätsvar framgår det 
dock att det inte ligger på utbildningens bord att lära ut det praktiska, i det här fallet 
informationssökning, utan att det kommer efter hand ute på arbetsplatsen. De krav som 
framkommer extra tydligt från en del arbetsgivare är att nyutexaminerade ska kunna 
klassifikationssystemet, kunna söka information i alla sorters källor samt strukturera, 
organisera och värdera information. Vi har inte kunnat se om arbetsgivarnas 
uppfattningar angående informationssökning och IT är beroende på om de arbetar på 
små eller stora folkbibliotek. 
 
När det gäller att se nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper 
inom informationssökning och IT i vår analysmodell påstår vi att de hör till 
uppgiftsrelaterade kvalifikationer. Det är inte självklart att placera informationssökning 
och IT som en praktisk eller teoretisk kunskap, vilket framkommer då arbetsgivarna har 
talat om dessa kunskaper som både teoretiska och praktiska. Detta gäller även då 
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arbetsgivare tagit upp de ovan nämnda kunskaper inom informationssökning 
(klassifikationssystemet, kunna söka information i alla sorters källor och att kunna 
strukturera, organisera och värdera information). Vi anser det vara svårt att bedöma om 
de talar om dessa kunskaper som praktiska eller teoretiska, vilket gör att vi inte skriver 
in dessa delar i modellen utan förhåller oss till informationssökning som en praktisk 
och/eller teoretisk kunskap. Vi tolkar dessa kunskaper i informationssökning och den 
tillhörande teknik som behövs som en praktisk kunskap som förutsätter att du som 
nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare behärskar de teoretiska kunskaperna 
vad gäller formulering av söksträngar, sökstrategier, databasers uppbyggnad och 
konstruktion samt funktion etcetera. Inget utesluter det andra. För att arbeta 
tillfredställande med informationssökning och IT anser vi att man som bibliotekarie 
även behöver ha sociala kvalifikationer då det gäller att interagera med låntagare och 
kollegor. Man kan även argumentera för att informationssökning kräver analytisk och 
metakognitiv kunskap. Ingen arbetsgivare har dock påpekat dessa kunskaper och 
egenskaper och då väljer vi att placera informationssökning och IT som huvudsakligen 
en uppgiftsrelaterad kvalifikation där det krävs både teoretiska och praktiska kunskaper. 
 

I.  UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
• Praktisk kunskap 

Informationssökning och IT 
• Teoretisk kunskap 

Informationssökning och IT 
• Analytisk kunskap 
• Meta-kognitiv kunskap 

 
Att just kunskaper inom informationssökning och IT lyfts fram som en styrka är enligt 
oss inte anmärkningsvärt i sig med tanke på att man som individ ofta befinner sig i 
situationer där man ständigt utövar sin förmåga att söka och hantera olika typer av 
information i datoriserade medier. Detta gäller i både vardag och i arbetsliv samt 
studier. Samhället är mer datoriserat idag varför det ofta krävs kunskaper i just 
informationssökning och inom IT. Dessutom anser vi att flera kursmoment i 
utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap ger förutsättningar för att söka 
och använda information både på ett teoretiskt och praktiskt plan. Detta bekräftas i flera 
undersökningar som vi tagit del av. I Falks och Litbo-Lindströms magisteruppsats är det 
just kunskaper inom IT och informationssökning som de tillfrågade bibliotekarierna har 
haft nytta av från utbildningen. Det visade sig också vara sådan kunskap som 
uppskattades av deras kollegor (2000, s. 48; 51). Även Dawod och Gottberg (2005, s. 
35) liksom Sporrenstrand (2001, s. 50) finner att nyanställda bibliotekarier i sitt arbete 
haft användning av de kunskaper de fått i informationssökning under utbildningen. 
Resultat som framkommer i andra studier samt vår egen uppfattning om IT och 
informationssökningens plats i samhället, förklarar och bekräftar våra respondenters 
uppfattningar om att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare besitter 
kunskaper på dessa områden. Dock finns det arbetsgivare som påpekar att det är en 
svaghet att kunskaperna i informationssökning är alltför teoretiska och att de därför inte 
kan praktiseras i verkligheten. Vidare anser någon att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare inte kan lära ut informationssökning till biblioteksbesökarna och 
poängterar då den pedagogiska aspekten. 
 
Många av momenten i informationssökning i undervisningen inom b&i är knutna till 
Internet och databaser samt är till viss del ämnes- och kontextbundna. Därför är det inte 
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främmande att en arbetsgivare utbringar kritik mot att nyutexaminerade inte kan söka 
och finna relevant information i andra medier såsom böcker, tidskrifter och 
uppslagsverk då förmågan att göra detta kan variera beroende på om den 
nyutexaminerade har haft ett eget intresse att göra detta under studietiden. Denna 
informationssökning som är relaterad till andra medier än datorer är inte lärarledd, som 
till exempel databasundervisningen är, varför kunskaperna hos nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare kan variera. Än mer intressant är det att det finns 
några arbetsgivare som lyfter upp nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares 
okunskaper i informationssökning på ett praktiskt plan. En arbetsgivare uttrycker sig så 
här om fenomenet: ”De har viss informationskompetens men kan inte praktisera den.” 
En orsak som vi just har nämnt är att undervisningen i informationssökning under 
utbildning kan vara ämnes- och kontextbunden vilket vi tror kan medföra att man som 
nyutexaminerad inte har tillräckliga kunskaper inom vissa ämnen. Vi anser att om man 
är förtrogen med ett ämne så är man troligtvis även bekant med de databaser och 
sökvägar och vet då vilken väg man bör gå för att finna adekvat information. Känner 
man inte till ämnet så anser vi att man inte kan praktisera sin informationsanvändning 
fullt ut. Är man dessutom osäker i sin yrkesutövning (som man lätt är när man är ny på 
en arbetsplats) när det gäller informationssökning kan det av arbetsgivare uppfattas som 
att man inte kan praktisera sina teoretiska kunskaper på ett tillfredställande sätt. Även 
generellt sett kan det vara svårt att som ny använda sin fulla kompetens i vilken 
arbetssituation det än gäller. Ellström (1992), skriver att det kan finnas hinder, kopplade 
till arbetssituationen eller individen, som begränsar yrkesutövandet (s. 42). Exempel på 
detta är att man, som vi ovan skriver, är osäker i sin yrkesroll och osäkerheten kan 
komma av att man inte fått tillräcklig introduktion på arbetsplatsen eller att man inte har 
tillräckligt med erfarenhet. Olander (2001) menar dessutom att självförtroendet hos en 
nyutexaminerad kan påverkas negativt då man inte har någon erfarenhet av yrket och att 
självförtroendet blir större i takt med att erfarenheten växer (s. 6). 
 
Kraven på att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ska besitta kunskaper 
inom informationssökning och IT är, som vi skrivit innan, höga enligt arbetsgivarna. 
Detta märks även genomgående i den tidigare forskningen. Många undersökningar visar 
att kunskap/erfarenhet inom datorer, informationssökning samt IT och att man ska ha ett 
intresse inom detta område är något som efterfrågas och värdesätts hos arbetsgivare 
(Arvidsson & Ehn 2005; Hurtig & Johansson 2002; Marion et al. 2005 och 
Sporrenstrand 2001). Vi finner det positivt att en del arbetsgivare i vår undersökning ser 
nyutexaminerades kunskaper inom detta område som en tillgång och förväntar sig att de 
nyutbildade ska tillföra kunskaper om ny teknik till verksamheten. De krav som 
framkommer extra tydligt från en del arbetsgivare är att nyutexaminerade ska kunna 
klassifikationssystemet, kunna söka information i alla sorters källor och att kunna 
strukturera, organisera och värdera information. Från en arbetsgivare ställs, enligt vår 
mening, mycket höga krav där följande krav har punktats upp: ”Datateknisk och 
informationsteknisk kompetens. Webbredaktörs kompetens. Kunskap om 
biblioteksdatasystem. Hela biblioteksverksamheten är beroende av webb och teknik.” 
 
Även om vi anser att de sist nämnda kraven i föregående stycke är lite väl högt satta så 
har vi en viss förståelse för kraven då vi lever i ett alltmer datoriserat och tekniskt 
samhälle som ställer höga krav på tekniskt kunnande. Om vi relaterar dessa krav till 
dagens utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ser vi genast att dessa krav 
inte kan uppfyllas enbart genom att ha gått utbildningen. För att få en webbredaktörs 
kompetens krävs att man antingen har ett specialintresse på området alternativt 
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genomgått en utbildning inom området. Däremot tycker vi att andra arbetsgivare som 
uttalat sig i frågan ställer rimliga och relevanta krav. Nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare bör kunna söka och använda information inom flera områden och 
källor. Om vi jämför vårt empiriska material med den tidigare forskningen vad gäller 
informationssökning och IT tycker vi oss inte kunna se några större differenser mellan 
forskningsresultaten och de krav och förväntningar som ställs från arbetsgivare i vår 
undersökning. 
 
Vi har inte kunnat se om arbetsgivarnas uppfattningar angående informationssökning 
och IT är beroende på om de arbetar på små eller stora folkbibliotek. Vad vi dock kan 
konstatera är att oavsett storleken på folkbiblioteket så är det värdefullt och väsentligt 
att kunna hantera informationssökning. Om man som nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare inte har denna kunskap kan det bli påtagligt, speciellt på mindre 
bemannade bibliotek, då man begränsas i informationsdisken och inte kan arbeta 
självständigt vilket medför att det minskar servicen för biblioteksanvändarna samtidigt 
som det kan belasta bibliotekets resurser på personal. Vissa bibliotekschefer, som vi 
tidigare har nämnt, är av den uppfattningen att det inte är utbildningens ansvar att lära ut 
det praktiska inom informationssökning, utan att det ska göras på arbetsplatsen. Detta 
kräver dock att man som nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare har de 
teoretiska förutsättningarna inom informationssökning som man har förvärvat genom 
utbildningen. Överlag verkar det dock som att många arbetsgivare är nöjda med de 
kunskaper som nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare besitter i 
informationssökning och IT och att de motsvarar de krav och förväntningar som ställs 
från arbetsgivarnas sida. 
 
Med tanke på att det är ganska få som i enkäten haft åsikter om informationssökning 
och IT i utbildningen tolkar vi detta som att större delen av de tillfrågade arbetsgivarna 
därmed indirekt är positiva till vad utbildningen tillför nyblivna bibliotekarier vad gäller 
deras yrkeskunnande på det här området. De negativa åsikterna är ganska få men har 
ändå fått stort utrymme eftersom de ger intressanta infallsvinklar åt analysen. Till 
exempel kvarstår problematiken på det praktiska planet inom informationssökning som 
påpekas enligt vissa. Även om utbildningen innehåller praktiska moment i 
informationssökning är det trots allt skillnad på dessa övningar och att stå i en 
informationsdisk framför en verklig användare och kunna genomföra sökningar med 
snabba och tillfredställande resultat. Nu när det ser ut som det gör på flera utbildningar 
inom biblioteks- och informationsvetenskap blir det mycket upp till individen att själv 
ta ansvar för att man kan hantera informationssökning och -användning. Frågan är om 
detta är rimligt eller att man som blivande biblioteks- och informationsvetare ska ställa 
högre krav på utbildningen inom området alternativt kräva större tolerans från 
arbetsgivarnas sida då man kommer ut i arbetslivet. 
 

5.2.2 Användarkontakt, social kompetens och personliga 
egenskaper 
När det gäller arbetsgivarnas uppfattningar om nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares personliga egenskaper och sociala kompetens framkommer både 
positiva och negativa uppfattningar. Vi kan dock konstatera att fler negativa 
uppfattningar har kommit fram än de positiva. De få bibliotekschefer som yttrat sig 
positivt menar att nyutexaminerade har en större och bättre kundfokusering än tidigare. 
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Nyutexaminerade uppfattas vara lätta att samarbeta med samt är öppna för att lära och 
de beröms av en arbetsgivare för deras driftighet och entusiasm. 
 
När det gäller det negativa som framkommer angående nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares personliga egenskaper och sociala förmåga så är det flera 
bibliotekschefer som tycker att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare har 
dåliga kunskaper i att bemöta och kommunicera med låntagarna och ge bra service, att 
de inte vågar sig ut bland biblioteksanvändarna samt att de är för beskedliga. De som 
har nämnt detta bland svagheterna i enkätfråga 4, som efterfrågar vilka styrkor och 
svagheter som arbetsgivarna uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare har, är mycket kritiska. Några arbetsgivare anser att denna brist på 
social kompetens är något som bör tas upp i utbildningen och att de antagna som inte 
anses vara lämpliga för yrket ska stoppas vilket följande citat visar: ”Tyvärr kommer det 
fortfarande ut en och annan individ som inte klarar av att kommunicera med bibliotekets 
användare. De borde stoppas tidigt i utbildningen.” 
 
Ungefär hälften av arbetsgivarna förväntar eller kräver att nyutexaminerade biblioteks- 
och informationsvetare ska kunna interagera och samarbeta med användare och kollegor 
samt vara serviceinriktade. En bibliotekschef skriver: ”Ännu viktigare är dock förmågan 
att kunna ge ett bra bemötande och god service i mötet med låntagarna. På folkbibliotek 
är målgruppen hela spektrat från förskolebarn till vuxenstuderande och talbokslåntagare. 
Detta kräver en väl utvecklad servicekänsla.” 
 
Enligt den modifikation vi gjorde av Ellströms taxonomi när det gäller ovanstående 
område hör detta till personlighetsnära kvalifikationer. Där har vi som bekant delat upp 
kvalifikationerna i personliga egenskaper respektive sociala kvalifikationer. Enligt den 
åtskillnad som vi har gjort hör sociala förmågor (här i fallande ordning efter hur ofta de 
tagits upp av våra informanter) som att kunna interagera med användare och kollegor; 
ha servicekänsla och kundfokusering; besitta pedagogisk kompetens samt kunna 
samarbeta; inneha social förmåga; kunna kommunicera samt vara utåtriktad; och 
slutligen ha lätt för att ta kontakt, till sociala kvalifikationer. De egenskaper som här 
skrivs med ordet ”samt” emellan ligger på delad plats och behöver inte ha något 
gemensamt vad gäller innehållet. Följande citat visar som exempel hur viktigt det är hos 
arbetsgivarna att man som bibliotekarie har en god social kompetens: ”En person som 
har samarbetssvårigheter är bland det värsta man kan få in på en arbetsplats. Och när 
personalen är osams ned besökarna är det förskräckligt otrevligt – särskilt de gånger 
man misstänker att det inte är besökarens fel…” Vissa av egenskaperna anser vi vara 
självklara att ta upp här, medan andra kan vara mer svårmotiverade. Pedagogisk 
kompetens kan exempelvis ses som en teoretisk kunskap då man inhämtat pedagogiska 
kunskaper på ett teoretiskt plan genom att ha gått en utbildning. Det kan även ses som 
en praktisk kunskap då man praktiskt utövar sina teoretiska kunskaper, men för att detta 
ska göras på ett bra sätt behövs en social förmåga då det innebär att interagera med 
andra människor i en undervisningssituation. Därför väljer vi att placera pedagogisk 
kompetens under sociala kvalifikationer. Ellström diskuterar inte sociala kvalifikationer 
i modellen särskilt mycket då den ursprungligen är gjord för ett annat ändamål. Vi 
tycker det är synd, då det enligt våra arbetsgivare poängteras mycket. 
 
När det gäller de personliga egenskaperna förklarar Ellström att vissa hinder, dels på 
arbetsplatsen men också i individen, kan bidra till att arbetet inte utförs på ett 
tillfredsställande sätt. I detta räknar Ellström in det kvantitativa hos en individ vad 
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gäller dennes arbetsförmåga, som till exempel uthållighet och flit (1992, s. 49f). Under 
denna kategori delar vi in personliga egenskaper som finns i individen och de 
egenskaper som våra informanter nämnt är att vara öppen för att lära; vara driftig, 
engagerad, initiativrik samt flexibel; vara nyfiken; vara entusiastisk, framåt samt 
självständig; och vara motiverad och målmedveten. Liksom i stycket ovan som 
behandlar sociala kvalifikationer benämns egenskaperna i fallande ordning efter hur ofta 
de tagits upp av våra informanter. Ett exempel på hur en arbetsgivare har formulerat sig 
angående personliga egenskaper är att nyutexaminerade ”ska klara arbetsuppgifterna, 
vara motiverad och intresserad. Villiga att göra ett bra jobb och den arbetsinsats det 
kräver. Positiv attityd och förändringsbenägen är ett plus”. De personliga egenskaper 
som bibliotekscheferna i vår undersökning har ansett vara värdefulla kommer inte alltid 
till sin rätt när en oerfaren nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare inte 
känner sig bekväm med sina arbetsuppgifter, då det kan beror på den situation som 
individen ställs inför. Samtidigt är dessa egenskaper en tillgång när det gäller att lära 
känna sin arbetsplats, både gällande kollegor, låntagare och arbetsuppgifter.  
 
I modellens andra del ser det då ut som följer: 
 

II.  PERSONLIGHETSNÄRA KVALIFIKATIONER 
• Personliga egenskaper 

Vara öppen för att lära 
Vara driftig, engagerad, initiativrik samt flexibel 
Vara nyfiken 
Vara entusiastisk, framåt samt självständig 
Vara motiverad 
Vara målmedveten 

• Sociala kvalifikationer 
Kunna interagera med användare och kollegor 
Ha servicekänsla och kundfokusering 
Besitta pedagogisk kompetens samt kunna samarbeta 
Inneha social förmåga 
Kunna kommunicera samt vara utåtriktad 
Ha lätt för att ta kontakt 

 
Att ha självinsikt om sin egen förmåga är också något som flera arbetsgivare i vår 
undersökning nämnt som viktigt hos nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare. En arbetsgivare skriver att en nyutexaminerad biblioteks- och 
informationsvetare ska ha ”en vilja – och förmåga att se och försöka göra något åt 
kunskaper/erfarenheter som brister. Det är viktigt att den nya bibliotekarien, trots 
gedigen utbildning ser att det krävs arbete, utveckling och breddning för att han/hon ska 
bli riktigt bra”. Denna kunskap anser vi ha en bred innebörd och innefatta till exempel 
att veta vad man har kunskap om oavsett ämnesområde och hur man klarar av en 
uppgift. Vidare inläser vi i detta begrepp att veta hur man bemöter och samspelar med 
andra människor och vara medveten om man klarar av det. Dessa båda exempel kan 
anses ingå i olika delar av taxonomin som Ellström har arbetat fram, både i Meta-
kognitiv kunskap och  Sociala kvalifikationer. Vi väljer att placera ”självinsikt om sin 
egen förmåga” under Metakognitiv kunskap i vår omarbetade modell och gör då likt 
Ellström. Han skriver att sådan kunskap som handlar om självinsikt på olika områden 
ligger väldigt nära både metakognitiv kunskap/färdigheter och personlighetsrelaterade 
kvalifikationer (Ellström 1992, s. 25; 51). Vi tolkar metakognitiv kunskap mer som en 
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uppgiftsrelaterad kunskap än som en personlighetsnära kvalifikation. Innehållet i 
Uppgiftsrelaterade kvalifikationer kommer då att se ut så här: 
 

I.  UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
• Praktisk kunskap 

Informationssökning och IT 
• Teoretisk kunskap 

Informationssökning och IT 
• Analytisk kunskap 
• Meta-kognitiv kunskap 

Ha självinsikt om sin egen förmåga 
 
I den tidigare forskningen framkommer inga direkta åsikter om hur bibliotekariers 
sociala kompetens eller personliga egenskaper uppfattas. Däremot så har nästan alla 
studier som vi tagit del av tagit upp detta i de krav de ställer på nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare vilket talar för hur viktigt social kompetens och 
personliga egenskaper anses vara i bibliotekarieyrket. I vissa fall framställs till och med 
de personliga egenskaperna som viktigare än kunskaper inom biblioteksyrket 
(Sporrenstrand 2001) och i platsannonser är det oftare personliga egenskaper som 
efterfrågas än kvalifikationer (Arvidsson & Ehn 2005). Det syns extra tydligt i Hurtigs 
och Johanssons magisteruppsats (2002) där de kommer fram till att de personliga 
egenskaperna ibland kan vara avgörande för att få en tjänst (s. 53f). Detta är dock enligt 
oss inte så konstigt eftersom det vid en intervju är svårt att mäta en individs kunskaper i 
ett yrke och därför är det lätt att det är personliga egenskaper och social förmåga, som 
hur en person uppträder, agerar och samspelar, som får större utrymme. I 
Sporrenstrands (2001) undersökning framkommer det att egenskaper, som att vara 
social och öppen, hos en nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare utan 
erfarenhet får större vikt än viss kunskap vid anställning. Detta därför att dessa 
egenskaper underlättar i lärandet av yrket (s. 46f). I Hurtig och Johanssons uppsats 
menar informanterna att man kan lära sig de kunskaper som behövs för att arbeta som 
bibliotekarie efterhand (2002, s. 55f; 67). Rätt inställning, som att vara motiverad och 
drivkraftig, menar vi bidrar till att man lättare utför sina arbetsuppgifter på ett för 
biblioteksverksamheten tillfredsställande sätt. 
 
I vår undersökning framgår det också tydligt att personliga egenskaper och social 
förmåga prioriteras av arbetsgivare då åsikter om dessa framkommer i svaren till frågor 
som handlar om nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper. Även 
i Sporrenstrands uppsats (2001, s. 46f) syns detta där arbetsgivare angett social 
kompetens som en kunskap i hennes enkätundersökning. I Hurtig och Johanssons 
uppsats (2002, s. 55f; 67) har de personliga egenskaperna fått mer plats än kunskaper 
och i Ducanders undersökning (1999) om bibliotekariens yrkesroll är det personliga 
egenskaper som diskuteras. Även Ellström (1992, s. 26) betonar vikten av detta då han 
menar att affektiva faktorer, som består av känslomässiga och viljemässiga 
förutsättningar, motiverar en individ och bidrar till att arbetet utförs på ett bättre sätt. 
 
Att personliga egenskaper och sociala kvalifikationer framstår som viktiga delar av en 
bibliotekaries kompetens syns inte minst i vår egen undersökning men även genom att 
några utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige tillämpar en 
metod att selektera de sökande som anses vara bäst lämpade som bibliotekarier. Detta 
visar att det finns ett intresse även från högskolor och universitet att enbart utbilda dem 
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som de tycker passar bäst för att bli framtidens biblioteks- och informationsvetare. Vi 
håller med om att det i utbildningen bör lyftas fram på ett tydligt sätt att 
bibliotekarieyrket är ett socialt yrke och serviceyrke där det förekommer mycket 
kontakt med människor. Däremot så anser vi inte att det är utbildningarna inom 
biblioteks- och informationsvetenskap som ska ansvara för att ge kurser i ”social 
kompetens” eller ”utveckling av personliga egenskaper” och därmed tillmötesgå våra 
informanters krav. Men genom att ha lämplighetstester och dylikt så är det några 
utbildningar som lägger stor tonvikt vid lämplighet. Detta är dock ingen garanti för att 
arbetsgivarna på folkbibliotek anser de nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare vara lika lämpliga. Om man vet med sig att man inte har något 
intresse av eller rent av förmågan att arbeta med andra människor så bör man vara 
medveten om vilken typ av bibliotekarietjänst och arbetsuppgifter man kan tänkas passa 
för eller inte. Detta, att ha insikt om sin egen förmåga, hör till meta-kognitiv kunskap. 
Vi finner det intressant att diskutera om det är rätt att hindra individer från att genomgå 
den utbildning de vill gå. I det här fallet handlar det om den sociala kompetens och 
personliga egenskaper som enligt många är viktiga aspekter av bibliotekarieyrket. En 
bibliotekschef uttrycker sig på följande vis: ”Lämplighet borde vara viktig. Att bli 
bibliotekarie och sedan inte få jobb för att man är direkt olämplig, det är förödande för 
individen.” En annan skriver:  
 

Det är viktigt att utbildningarna tar ansvar för att avråda – ej examinera de studenter som 
inte har tillräcklig ”social färdighet”. Bemötande av olika individer är en oerhörd väsentlig 
del av arbetet och klarar man inte det, blir det problem för alla.  

 
Vi anser att detta är mycket viktiga egenskaper, men tycker att det är upp till individen 
att använda sin meta-kognitiva kunskap (om den finns) och ta det beslutet. När det 
gäller våra arbetsgivares negativa uppfattningar om nyutexaminerades sociala förmåga 
och personliga egenskaper anser vi att man bör vara medveten om att de möten med 
nyutexaminerade som arbetsgivarna grundar sina åsikter på, kanske i mångt och mycket 
handlar om en osäkerhet hos de nyanställda vilket gör att de i sin tur inte vågar ta 
initiativ att hjälpa och möta låntagare. Återigen kan vi se detta i Ellströms teori (1992, s. 
41f) där individen inte kan utnyttja sin reella kompetens på grund av hinder och 
begränsningar i individen och i omgivningen som till exempel hämmar deras 
framåtanda och initiativförmåga. 
 
Det som arbetsgivarna i vår undersökning kräver av nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare vad gäller social förmåga, är även i stor utsträckning det de påstår 
saknas. Detta kan ses i parallell med de undersökningar som Goulding et al. (1999, s. 
218) och Olander (2001, s. 6) gjort. Intressant är att nästan hälften av alla arbetsgivare (i 
vår undersökning) kräver att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ska 
kunna interagera med användare och kollegor medan flera av arbetsgivarna anser att 
nyutexaminerade inte lever upp till de ställda kraven. Bibliotekscheferna lyfter också 
fram att man behöver ha en god förmåga för service och inneha en pedagogisk 
kompetens för att kunna lära ut. Deras uppfattning är många gånger att 
nyutexaminerade inte lever upp till detta krav. Goulding et al. (2001, s. 220f) anser att 
det är oroväckande att cheferna i deras undersökning tycker att engagemanget mot 
användare saknas och vi kan inte annat än att hålla med. Att arbetsgivarna tycker som 
de gör bekräftas av informanterna i Dawods och Gottbergs undersökning (2005), som 
menar att de blev förvånade över att bibliotekarieyrket var ett serviceyrke och att det var 
så socialt (s. 35) vilket kan förklara varför engagemanget saknas. Som vi tidigare 
konstaterat så är bibliotekarieyrket ett serviceyrke och för att kunna ge användarna den 
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service de förväntar sig så krävs förmåga att ta kontakt och samspela med andra. I den 
tidigare forskningen kan man se att social kompetens som att samarbeta, ta kontakt med 
användare, att vara utåtriktad, ha en positiv attityd samt att vara serviceinriktad är något 
som arbetsgivare och verksamma bibliotekarier efterfrågar i många undersökningar 
(Arvidsson & Ehn 2005, s. 34ff; Ducander 1999, s. 85f; Goulding et al. 1999, s. 217; 
Göransson & Jarnbjer 2001, s. 64f; Hurtig & Johansson 2002, s. 53f; Olander 2001, s. 5; 
samt Sporrenstrand 2001, s. 46f). Således kan vi återigen konstatera att social 
kompetens utgör en mycket viktig och efterfrågad del av en bibliotekaries kompetens. 
 
Om vi ser till andra personliga egenskaper som framkommer att arbetsgivare kräver och 
förväntar av nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare i vår undersökning 
kan listan göras ganska lång. Det finns således många åsikter om detta och även om 
våra informanter inte har uttryckt sig med exakt samma ord så andas deras yttranden en 
viss samstämmighet. Som nyanställd bibliotekarie ska man, enligt arbetsgivarna i vår 
undersökning, vara framåt, självständig och initiativtagande eller som en utav våra 
informanter yttrar sig angående krav och förväntningar: ”Engagemang, nyfikenhet, vara 
’hungrig’ på sitt jobb, ’glöd och klös’, drivande, se utvecklingsmöjligheter.” Andra 
tydligt efterfrågade egenskaper som kommer fram är flexibilitet, nyfikenhet, kreativitet, 
drivkraft, öppen för att lära sig, motivation samt självinsikt angående sin egen förmåga. 
Återigen bekräftas svaren från våra informanter av resultatet i den tidigare forskningen 
(Arvidsson & Ehn 2005, s. 34ff; Goulding et al. 1999, s. 217; Hurtig & Johansson 2002, 
s. 26; Olander 2001, s. 5). Om vi ser till hur arbetsgivare i vår undersökning uppfattar 
att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare motsvarar de krav de ställer på 
personliga egenskaper är det få som har delgivit sina synpunkter. Inte heller i den 
tidigare forskningen framkommer hur personliga egenskaper hos nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare uppfattas. Bland de positiva uppfattningarna i vår 
undersökning framkommer att nyanställda är målinriktade och motiverade, men 
bibliotekscheferna poängterar att egenskaper som attityd och social kompetens inte får 
saknas. 
 

5.2.3 Praktik 
Vi kan tydligt se att våra arbetsgivare har mycket att säga om nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetares praktiska erfarenhet av biblioteksarbete. En klar 
majoritet av dem som besvarat enkätfråga 4, som behandlar nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetares styrkor och svagheter, är tydligt missnöjda med att 
nyutexaminerade har för lite eller ingen praktisk erfarenhet av biblioteksuppgifter på ett 
folkbibliotek. Deras uppfattning är att nyutexaminerade inte känner till de vanligt 
förekommande arbetsuppgifterna på folkbibliotek, till exempel fjärrlån och 
referenssamtal och att detta medför att det krävs mer och längre introduktion för de 
nyblivna bibliotekarierna att lära sig och komma in i arbetet. 
 
När det gäller arbetsgivarnas krav på praktisk erfarenhet av biblioteksarbete hos 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare så är det några fler än en fjärdedel 
av alla som besvarat enkätfrågan som vill att nyutexaminerade ska ha detta. Bland de 
ytterligheter som framkommer bland våra informanters uppfattningar är att det krävs 
bibliotekspraktik för att få anställning: ”Man måste ha någon bibliotekspraktik för att 
anställas som bibliotekarie.” Andra arbetsgivare anser att man lär sig det praktiska på 
arbetsplatsen. Samtidigt är det nästan hälften av bibliotekscheferna som anser att de 
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nyutexaminerade inte lever upp till detta krav på yrkeskunnande när det gäller det 
praktiska arbetet. 
 
Det arbetsgivarna menar med praktisk erfarenhet är att känna till och kunna utföra 
arbetsuppgifter i bibliotekarieyrket som till exempel fjärrlån, SAB-systemet, 
referenstjänst, administration, tillgängliggöra bibliotekets bestånd samt bokuppsättning. 
Många arbetsgivare anser som sagt att kunskaperna inom information och IT är bra men 
att: ”Kunskaper om mer traditionella basuppgifter som t ex fjärrlån, referenstjänst, 
administration, SAB-system etc är det sämre med.” En annan informant vill se ”mer 
kunskaper om klassifikationssystemet och praktiska kunskaper om t.ex inköp och 
fjärrlån”. En arbetsgivare ”saknar insikter om det vardagliga slitet (på de flesta 
folkbibliotek) – packa lådor, lyfta, kånka, datorproblematiken, bråk, kravdiskussioner, 
bokuppsättning”. Vi tolkar det som att arbetsgivarna anser att det som nyutexaminerad 
gäller att ha insikt om hur hela biblioteksverksamheten fungerar. 
 
Arbetsmarknaden är idag tuff för bibliotekarier och konkurrensen är hård. Att se till den 
praktiska erfarenheten kan då vara ett sätt att minska inflationen som uppstår när en stor 
grupp sökande till samma arbetstjänst i många fall har samma meriter och kompetens. 
Ifall detta är en förklaring till att så många arbetsgivare poängterar vikten av praktisk 
erfarenhet av biblioteksarbete för nyutexaminerade låter vi vara osagt men Ellströms 
begrepp möjliggör detta tänkande. Dock ska det också påpekas att det på bibliotek i små 
kommuner ofta förekommer ensamarbete, vilket gör att kravet på praktisk erfarenhet av 
biblioteksarbete kan anses befogad. En arbetsgivare skriver:  
 

[…] någon erfarenhet av praktisk verklighet borde kanske ingå [i utbildningen, vår anm.], 
bla för studenternas egen skull. De bli tex överraskade av det fysiska arbetet och av 
vardagens triviala problem, som på ett folkbibliotek inte är av akademisk karaktär alla 
dagar; finns mycket ensamarbete tex på biblioteksfilialer. 

 
Alla utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap idag innehåller inte 
praktikperioder och ger då inte alla nyutexaminerade samma möjligheter på 
arbetsmarknaden. Tidigare skrev vi också att personliga egenskaper har uppfattats som 
mer viktiga än den praktiska erfarenheten vilket gör att erfarenheten inte borde vara 
avgörande för att klara arbetsuppgifter på folkbibliotek. 
 
Vi väljer att dela in ovanstående arbetsuppgifter under Uppgiftsrelaterade 
kvalifikationer och praktisk kunskap i vår modell därför att de nästan uteslutande är av 
praktisk karaktär. För att genomföra ett referenssamtal kan man dock anse att det är 
viktigt att inneha rätt personliga egenskaper och sociala förmågor för att få en bra 
kontakt med låntagaren men här går vi efter kunskapen av hur något utförs, alltså till 
exempel vilka frågor man ska ställa i ett referenssamtal. Praktisk kunskap ser vi som 
själva hantverket, inklusive den praktiska delen av informationssökning, som utgör de 
vardagliga arbetsuppgifterna på ett folkbibliotek. I modellen kommer vi att återge de 
exempel på praktiskt biblioteksarbete som nämnts av arbetsgivare utan rangordning. 
Modellen ser således ut som följer: 
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I.  UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
• Praktisk kunskap 

Informationssökning och IT 
Praktisk erfarenhet av biblioteksarbete:  

Inköp 
Fjärrlån  
SAB-systemet 
Referenstjänst 
Administration 
Tillgängliggöra bibliotekets bestånd  
Bokuppsättning 

• Teoretisk kunskap 
Informationssökning och IT 

• Analytisk kunskap 
• Meta-kognitiv kunskap 

Ha självinsikt om sin egen förmåga 
 
I de fall som våra arbetsgivare nämnt praktisk bibliotekserfarenhet handlar det antingen 
om vad de kräver av nyutexaminerade eller vad de anser att de saknar. Ingen av 
informanterna har nämnt praktisk erfarenhet som en styrka och med de förutsättningar 
som finns för studenter på biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar anser 
vi att detta inte är så förvånande. Praktiken upphörde ur de flesta utbildningarna för över 
10 år sedan och i nuvarande utbildningar inom b&i ingår ingen eller liten 
arbetsplatsförlagt utbildning. Vi kan utifrån våra informanters svar utläsa att praktisk 
erfarenhet av biblioteksarbete fortfarande är mycket viktigt för arbetsgivarna på 
folkbiblioteken, vilket är intressant att se då utbildningen har fått ett mer akademiskt 
och teoretiskt innehåll. När arbetsgivarna vill ha praktik och utbildningarna vill 
fokusera på teori hamnar den nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetaren 
emellan två stolar. Med Ellströms termer räcker inte den nyutexaminerades formella 
kompetens, det vill säga den kunskap man förvärvar genom utbildningen, och lever inte 
upp till de kvalifikationskrav vad gäller det praktiska arbetet på ett bibliotek. 
 
Vi finner det anmärkningsvärt att verksamheten inte kan acceptera att praktiken i stort 
sett är borta i utbildningarna utan fortfarande hänger upp sig på svagheten i att 
nyutexaminerade inte har praktisk erfarenhet och i stället se framåt. Ställer 
arbetsgivarna för höga krav eller irrelevanta krav? Som det ser ut nu motsvarar inte de 
nyutexaminerades reella kompetens arbetsgivarnas kvalifikationskrav enligt många 
informanters uppfattning. Samtidigt har vi förståelse för de mindre 
biblioteksverksamheterna som inte har samma resurser för att lära upp nyblivna 
bibliotekarier där personalstyrkan är liten som den är. Detta bekräftas i vår 
undersökning där vi funnit att det procentuellt är fler biblioteksarbetsgivare i de minsta 
kommunerna som efterfrågar praktik i utbildningen. 
 
Ungefär hälften av våra informanter som besvarat enkätfråga 7, som handlar om vad 
arbetsgivarna anser om dagens utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, 
menar att praktik borde ingå i utbildningen eller att det ska finnas någon annan 
verksamhetsanknytning. Att så många arbetsgivare på folkbibliotek önskar en större 
”verklighetsförankring” för blivande bibliotekarier anser vi peka på att det borde finnas 
ett bättre samarbete mellan utbildningsinstitutionerna och arbetsgivarna. Flera 
bibliotekschefer i vår undersökning har lyft fram ökad kontakt med just ”verkligheten”: 
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Den verklighet som möter de nyutexaminerade är en annan än vad de lärt sig på skolan. 
 
Flera av de som utbildats den senaste tiden har uttryckt att de saknat praktik i sin utbildning 
– att få testa sina teoretiska kunskaper ’i verkligheten’. Jag tror att en praktikperiod kan 
vara värdefull i utbildningen. 
 
Praktik. De akademiska meriterna har inte lika stort värde i verkligheten. 

 
En arbetsgivare i vår undersökning föreslår ett trainee-år och en informant i Blomkvist 
och Eklunds (2001, s. 52) undersökning föreslår att varje student ska ha en verksam 
bibliotekarie som mentor för att få inblick i yrket samt kontakt med yrkeslivet. I 
tidskriften DIK-forum nr 10 (2006) beskrivs ett sådant samarbete som pågår mellan 
Regionbiblioteket Halland och Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap 
på Växjö universitet i form av ett projekt som heter Framtidens barnbibliotekarie. 
Studerande får exempelvis möjlighet att följa verksamma bibliotekarier på deras 
arbetsplats samt ha regelbunden kontakt med sin mentor i frågor gällande 
uppsatsskrivande och jobbsökning (s. 12). Detta är kanske en rimlig lösning på 
problemet och kräver inte lika mycket resurser från arbetsgivarna och 
utbildningsinstitutionerna som att ordna praktikplatser i vanlig bemärkelse. Alternativt 
anser vi att det eventuellt skulle gå att dra ner på antalet antagna till utbildningarna för 
att på så sätt underlätta att ordna praktikplatser. Blomkvist och Eklund (2001) diskuterar 
detta problem med resurser och pengar om man skulle återinföra praktik i 
utbildningarna och de konfronterar också det dilemmat om vad som då eventuellt skulle 
utgå ur utbildningen (s. 52). 
 
Snart ändras utbildningen återigen i samband med Bolognaprocessen och frågan är om 
utbildningsansvariga bör lyssna på arbetsmarknadens behov, för som det är nu uppfattar 
vi att de båda parterna arbetar mot olika mål, i alla fall vad gäller 
folkbiblioteksverksamheten. Detta resonemang får tyngd av Dawods och Gottbergs 
uppfattning att det varit lättare för utbildningen att akademiseras än vad det varit för 
arbetsmarknaden (2005, s. 52). Samtidigt finns det professionsföreträdare i både 
utbildning och arbetsmarknad som menar att akademiseringen ger höjd status för 
bibliotekarieyrket och detta påpekas även av informanter i vår undersökning. Vi är 
medvetna om att vår undersökning är relativt liten men vi anser att resultaten visar 
tydliga tendenser på att många arbetsgivare lägger stor vikt vid praktisk erfarenhet. 
Även i den tidigare forskningen som vi tagit del av framgår det att praktisk erfarenhet 
värdesätts (till exempel Arvidsson & Ehn 2005, s. 42; Blomkvist & Eklund 2001, s. 47; 
Falk & Litbo-Lindström 2000, s. 54; Göransson & Jarnbjer 2001, s. 76; Marion et al. 
2005, s. 8). Vi får dock inte glömma att det finns andra kunskaper och egenskaper som 
värdesätts av våra informanter och att några arbetsgivare menar att det praktiska kan, 
och till och med ska, läras på arbetsplatsen. ”Det praktiska kan du lära dig på 
arbetsplatsen. Alla bibliotek och system är olika så jag anser inte utbildningen ska lägga 
fokus på praktik. Med akademisk utb. och ’rätt mental inställning’ är alla vägar öppna!”, 
skriver en arbetsgivare.  
 
I Hurtig och Johanssons (2002) uppsats framkommer att de personliga egenskaperna 
vägt tyngre än praktisk erfarenhet av biblioteksarbete (s. 53f). Det finns enligt oss en 
risk i att arbetsgivarna kräver praktisk erfarenhet eftersom de då kanske inte 
uppmärksammar annan reell eller formell kompetens som individen besitter, och då 
heller inte får en chans att utnyttja. Vi finner det intressant att fråga hur biblioteket och 
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dess verksamhet ska kunna utvecklas om det inte anställs personer med "ny" kunskap? 
Att ny personal har samma kunskaper som den "gamla" anser vi inte främja 
utvecklingsarbetet för det aktuella biblioteket. Detta går att koppla till det vi skrev 
tidigare om att arbetsgivare på folkbibliotek ställer för höga krav, eller kanske 
irrelevanta krav. Varför fokusera på det som en nybliven bibliotekarie kanske inte har, 
istället för att se till de nya kunskaper på en teoretisk nivå som dagens utbildning inom 
b&i faktiskt ger? När en nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare får 
introduktion på sin nya arbetsplats vill vi se att personens formella och reella kompetens 
utnyttjas, och inte trängs undan i väntan på att den nyutexaminerade ska vara upplärd 
vad gäller bibliotekets rutiner och arbetsuppgifter. 
  
Av det material som vi har tagit del av får vi uppfattningen att varken utbildningen eller 
arbetsgivare verkar vilja ta ansvaret för att lära ut och lära upp de nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetarna vad gäller det praktiska göromålen på ett bibliotek. 
Ducander skriver att eftersom det saknas praktik i många utbildningar så kan mötet med 
första arbetet som bibliotekarie bli en chock för den nyutexaminerade som kan känna 
sig förvirrad och frustrerad. Han menar att arbetsgivarna måste vara införstådda med att 
nyutexaminerade behöver introduktion (1999, s. 108f). Här lägger Ducander ansvaret på 
arbetsgivarna men vi vill hellre se en bättre inblick i varandras verksamheter, än att ge 
utbildningarna eller arbetsgivarna ansvaret. Det finns dock uppfattningar bland våra 
arbetsgivare som understryker att det är upp till den studerande eller den 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetaren att ta ansvar för att man får 
praktisk erfarenhet och insyn i biblioteksverksamheten: ”Jag har krav på att de 
[nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetarna, vår anm.] ställer krav på 
utbildningarna att bibliotekspraktik ska ingå i utbildningen! Tidigare ingick praktik över 
alla de biblioteksområden som fanns!”. En annan skriver:  
 

Att de – i fall praktik saknades i utbildningen – har skaffat sig en konkret uppfattning av 
var i branschen de vill arbeta (t ex folkbibliotek, privat företag etc)  och har ansträngt sig 
för att skaffa sig insyn i hur vardagen ser ut på respektive bransch.  

 
Avslutningsvis bör dock påpekas att några arbetsgivare är nöjda med hur de 
nyutexaminerade kommer in i yrket och har överseende med att praktisk erfarenhet av 
biblioteksarbete saknas. Dock menar de att teorin måste finnas. 
 

5.2.4 Akademiska och teoretiska kunskaper, allmänbildning 
samt omvärldskunskap 
Som vi tidigare nämnt så kan denna temaindelning uppfattas som väldigt bred och inte 
helt innehållsenlig. Här kommer vi att försöka dela upp dess innehåll och analysera de 
olika delarna var för sig i större utsträckning än vad de tidigare presenterats. Dock kan 
det vara svårt att dela på vissa områden, som till exempel omvärldsbevakning och 
teoretiska kunskaper där båda nämns i utvecklandet av biblioteksverksamheten. 
 
Akademiska och teoretiska kunskaper samt omvärldskunskap 
Nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper när det gäller det 
akademiska och teoretiska uppfattas av våra arbetsgivare som mycket goda, samtidigt 
som det även uppfattas som en svaghet då de nyutexaminerade inte kan omvandla dessa 
teoretiska kunskaper i praktiken. En arbetsgivare skriver: ”Min uppfattning är att vi bara 
får ’skrivbordsbibliotekarier’ som bara är teoretiskt utbildade” och några arbetsgivare 
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anser att det är svårt att omsätta kunskaper i att skriva vetenskapliga uppsatser i 
praktiken. Detta hänger ihop med det vi tidigare skrivit om arbetsgivarnas uppfattningar 
om avsaknaden av praktik i utbildningen. Med praktik skulle nyblivna bibliotekarier ha 
en praktisk grund att knyta an sina teoretiska kunskaper till. Många arbetsgivare (ett 
tiotal) förväntar sig att nyutexaminerade ska ha goda teoretiska kunskaper och en 
nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare ska även ha ett strategiskt tänkande 
då detta utgör kärnan i biblioteksarbetet, menar en arbetsgivare. 
 
Vad arbetsgivarna i vår undersökning avser med teoretiska kunskaper är beroende på i 
vilket sammanhang de berörs, som till exempel att nyutexaminerade har ”Mycket bra 
teoretiska kunskaper när det gäller sökmetodik o.dy.!” I somliga fall benämns bara 
”teoretiska kunskaper”, som att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare 
”har goda teoretiska kunskaper” och ”har bra övergripande teoretiska kunskaper”. Vi 
utgår från att arbetsgivarna talar om teoretiska kunskaper inom ämnesområdet 
biblioteks- och informationsvetenskap. Teoretiska kunskaper inom biblioteks- och 
informationsvetenskap är elementära anser de flesta arbetsgivare. I jämförelse med 
praktik så är det nästan hälften av arbetsgivarna som anser att den teoretiska kunskapen 
är viktigare att ha som nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare. 
 
Omvärldskunskap 
När det gäller omvärldskunskap, som kunskap inom kommun, stat samt den politiska 
organisationen, menar flera arbetsgivare att detta saknas och att nyblivna bibliotekarier 
har ett svagt intresse för detta. En arbetsgivare skriver:  
 

De som tänker sig att arbeta inom folkbiblioteken bör ha en bra orientering om kommunens 
uppdrag, organisationsformer och framtida utmaningar. Det underlättar förståelsen för det 
sammanhang folkbiblioteken arbetar inom. Ibland har jag mött ett svagt intresse för det 
kommunala perspektivet liksom intresset för ekonomiska frågeställningar. 

 
Samtidigt anser några arbetsgivare att nyutexaminerade har en god omvärldsorientering 
men de flesta av de arbetsgivare som tagit upp detta har en negativ uppfattning. Om en 
nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare har dessa kunskaper eller inte beror 
på vilken av de fem utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap man 
gått och vilken inriktning man valt. 
 
Områdena teoretiska och akademiska kunskaper samt omvärldsbevakning förenas i 
arbetsgivarnas krav och förväntningar på nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare när det gäller att kunna utveckla verksamheten. Bibliotekscheferna 
vill att man ska ha ett analytiskt tänkande, vilket en del av informanterna i vår 
undersökning anser att nyutexaminerade har i och med den akademiska utbildningen. 
Enligt Ellström (1992) används intellektuella färdigheter, som vi kalla analytiskt 
kunskap, för att exempelvis kunna identifiera problem och lösa dem (s. 25). Med hjälp 
av teori, omvärldskunskap och ett analytiskt tänkande önskar arbetsgivarna att 
nyutexaminerade ska kunna utveckla och föra biblioteksverksamheten framåt. Många 
(ca 10 st) arbetsgivare skriver om vikten av att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare är insatta i bibliotekets verksamhet samt dess framtid och 
utveckling. En arbetsgivare kräver att nyutexaminerade ska ha ”utvecklingstankar om 
framtidens bibliotek för att det finns alltför många som håller fast vid det ’gamla 
biblioteket’”. Nyutexaminerade ska, med sina teoretiska kunskaper, omvandla 
bibliotekets mål till konkreta handlingar, målen ska kunna sättas i relation till de 
ekonomiska förutsättningarna och de ska vara insatta i frågor rörande tillgänglighet och 
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minoriteters behov. Vidare framkommer det att arbetsgivare anser att nyutexaminerade 
bidrar med ett nytt tankesätt och detta är även något som förväntas av dem: 
”Förväntningar/kravet på den nyanställde är att han/hon för in nya tankar i 
organisationen.” Arbetsgivarna vill att nyutexaminerade ska dela med sig av sina nya 
kunskaper men också att de kan lära av de bibliotekarier som har lång erfarenhet. Det 
uppfattas även som positivt att nyutexaminerade inte sitter fast i vanor och rutiner samt 
att de besitter specialkunskaper i och med magisteruppsatsen, även om motsatsen också 
framkommer när det gäller små bibliotek där en bred kompetens är viktigare. En 
bibliotekschef önskar att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ska ”ha 
god kännedom om det omgivande samhället och teoretiska kunskaper om närsamhällets 
basverksamhet, typ skola, barnpsykologi, äldre/handikappomsorg, geriatrik”. Andra vill 
att nyblivna bibliotekarier ska följa utvecklingen i lokalsamhället för att kunna anpassa 
biblioteket till omvärldens behov och krav.  
 
När det gäller Utvecklingsinriktade kvalifikationer så finner vi att arbetsgivare kräver 
teoretiska kunskaper inom b&i, ett analytiskt tänkande då de vill se att de teoretiska 
kunskaperna kan användas för verksamhetsutveckling samt att man även har kunskaper 
om hur bibliotek samt dess omvärld som kommun, samhälle, politik etcetera är 
uppbyggda och fungerar. Ellström menar att utvecklingsinriktade kvalifikationer som 
kunskap, kreativitet och risktagande kan bidraga med och påverka att yrket, 
verksamheten, produktionen samt kvalitet utvecklas (Ellström 1992, s. 50). Dessa 
stämmer i mångt och mycket överens med de kvalifikationer som våra arbetsgivare 
efterfrågar och kräver. Utöver kunskap som vi här tolkar som ett paraplybegrepp för 
olika sorters kunskap nämner Ellström även det som vi har tolkat in som personliga 
egenskaper. Detta håller vi med om då personliga egenskaper som initiativförmåga och 
kreativitet så klart bidrar till att föra en verksamhet framåt. Vi har dock redan nämnt 
personliga egenskaper och då våra informanter inte har gjort en direktkoppling mellan 
dessa och utveckling av verksamheten väljer vi att inte kommentera det mer i detta 
avsnitt.  
 
Av de arbetsgivare som har uttryckt sig angående hur nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares svarar upp till bibliotekens krav på teoretisk och akademisk 
kunskap är ett flertal nöjda. Samtidigt uppfattar en del bibliotekschefer att 
nyutexaminerade inte lever upp till kraven när det gäller omvärldsbevakning och 
utveckling av biblioteksverksamheten. Med andra ord så är de nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetares kompetens vad gäller teoretiska kunskaper i 
enlighet med arbetsgivarnas krav på vad de ska kunna teoretiskt. Däremot är det flera 
som anser att nyutexaminerade inte kan omvandla sina teoretiska kunskaper i praktiken 
vilket vi anser tyder på att kompetensen på detta område inte kan utnyttjas fullt ut. 
 
Allmänbildning 
Det är både negativt och positivt som sägs om nyutexaminerades allmänbildning. Till 
exempel menar en arbetsgivare att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare 
ofta saknar ”en bred allmänbildning så att man kan möta kunderna på ett bra sätt i 
informationsintervjun.” En annan menar vidare: ”En bred allmänbildning gör det 
mycket lättare att förstå vad folk frågar om, associera och hitta hjälpen (i eller utanför 
biblioteket).” En arbetsgivare förklarar varför nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare saknar allmänbildning så här: ”De är ofta yngre än vad vi var, varför 
deras allmänbildning inte alltid är i paritet med sökförmågorna.” Samtidigt menar andra 
arbetsgivare att nyutexaminerade har en god allmänbildning. Flera arbetsgivare 
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förväntar sig att nyutexaminerade ska vara allmänbildade och kräver att de ska besitta 
denna kunskap och menar att de inte lever upp till de ställda kraven. En arbetsgivare 
uttrycker det: ”Du måste kunna ditt ämne och vara allmänbildad.” 
 
Allmänbildning är ett område som inte tagits upp av alla arbetsgivare som deltagit i vår 
undersökning men enligt det som skrivs så utgör allmänbildning en viktig del av en 
folkbibliotekaries kompetens. Ellström skriver inte uttryckligen om allmänbildning i sin 
teori men det han skriver om teoretisk kunskap, som vi anser att allmänbildning är, så 
talar han om en kunskap som går att förmedla till andra, det vill säga en explicit 
kunskap (Ellström 1992, s. 23f). Detta bekräftar de citerade arbetsgivarna då det i ett 
referenssamtal underlättar att man har kunskaper inom många olika ämnesområden som 
man ska tillgodogöra andra. 
 
Sett till modellen så placeras de olika kvalifikationer som tagits upp i detta stycke under 
olika rubriker. När det gäller teoretiska kunskaper inom specifika områden, som 
informationssökning som nämndes ovan, liksom allmänbildning så placerar vi det under 
teoretiska kunskaper i modellen. Vad gäller teoretiska kunskaper inom b&i och 
omvärldsbevakning samt ett analytiskt tänkande hamnar de delvis under andra rubriker. 
Teoretiska kunskaper inom b&i placerar vi också in under teoretiska kunskaper, 
omvärldsbevakning lika så. En annan aspekt av dessa kunskaper är att de kan användas 
till att utveckla verksamheten för att nå samhällets krav och behov. Till detta behövs 
även analytisk kunskap eller förmåga och dessa kvalifikationer placeras därmed under 
Utvecklingsinriktade kvalifikationer i modellen. Vi anser att analytisk kunskap även kan 
ses som en uppgiftsrelaterat kunskap då det enligt oss krävs ett analytiskt tänkande i de 
uppgifter och problem man stöter på i sin arbetsvardag. Det var dock ingen av våra 
informanter som associerade på detta sätt, och detta kräver en ändring i vår modell. 
Således utgår underrubriken Analytisk kunskap i den första delen i modellen. 
 
Dessa delar som vi kallar Uppgiftsrelaterade och Utvecklingsinriktade kvalifikationer 
ser ut så här: 
 

I. UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
 

• Praktisk kunskap 
Informationssökning och IT 
Praktisk erfarenhet av biblioteksarbete:  

Inköp 
Fjärrlån  
SAB-systemet 
Referenstjänst 
Administration 
Tillgängliggöra bibliotekets bestånd  
Bokuppsättning 

• Teoretisk kunskap 
Informationssökning och IT 
Teoretiska kunskaper inom b&i 
Omvärldsbevakning 
Allmänbildning  

• Meta-kognitiv kunskap 
Ha självinsikt om sin egen förmåga 



 70

 
III. UTVECKLINGSINRIKTADE KVALIFIKATIONER 

• Kvalifikationer som krävs för yrkes- och 
verksamhetsutveckling 

Teoretiska kunskaper inom b&i 
Omvärldsbevakning 
Analytisk kunskap/förmåga 

 
Vi kan konstatera att det är många arbetsgivare i vår undersökning som har betonat 
vikten av att som bibliotekarie ha kunskaper inom omvärldsbevakning. I den tidigare 
forskningen är det dock glest med sådan efterfrågad kunskap. Det är få undersökningar 
som vi tagit del av där denna kunskap påpekas specifikt. Harnesk skriver att några 
bibliotekschefer i hans undersökning är kritiska till att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare saknar kunskap om bibliotekets verksamhet samt politik och 
omgivande förvaltning (2006, s. 6f). De flesta bibliotekscheferna menar att kunskap om 
bibliotekets institutionella omvärld ingår i den kärnkompetens som finns inom b&i 
(Harnesk 2006, s. 11ff). I Ducanders undersökning (1999) framkommer det att det är 
viktigt att vara nyfiken och uppmärksam på vad som händer runt om en och i samhället 
(s. 85f). Däremot är det flera informanter i den tidigare forskningen som kommenterar 
vikten av att kunna utveckla sin yrkesroll och biblioteksverksamheten. De vill, liksom 
informanterna i vår undersökning, till exempel att nyutexaminerade ska ha ett intresse 
för att utveckla verksamheten, vara engagerade i organisatoriska mål samt att de ska ha 
en förståelse för folkbiblioteksverksamhetens omfång liksom yrkets mål och direktiv 
(Goulding et al. 1999, s. 218; Hurtig & Johansson 2002, s.26f). Folkbibliotekscheferna i 
Gouldings et al. undersökning påpekade särskilt vikten av att vara medveten om de 
vidare frågorna kring bibliotek och informationsyrken. Arvidsson och Ehn har i sin 
undersökning placerat ”att vara utvecklingsbenägen” som en personlig egenskap (2005, 
s 34ff) men vi räknar in det som en kvalifikation som behövs för att kunna utveckla 
verksamheten eftersom våra informanter skriver om det som en efterfrågad kunskap. 
Även ”analytisk förmåga” benämns i Arvidssons och Ehns (2005, s. 34ff) respektive 
Olanders (2001, s. 6) undersökning som en personlig egenskap men våra informanter tar 
upp detta i utvecklingssammanhang så därför väljer vi att kommentera analytisk 
förmåga i detta avsnitt. 
 
Det är intressant att se att de efterfrågningar om omvärldsbevakning och kunskap om 
hur bibliotek och kommun fungerar från arbetsgivare både i vår undersökning och i den 
tidigare forskningen inte anses motsvaras i utbildningen. Att detta saknas i biblioteks- 
och informationsvetenskapliga utbildningar är intressant, eftersom många informanter i 
vår undersökning sammankopplar denna kunskap med att kunna utveckla 
biblioteksverksamheten. Vi vill tro att det krävs en inblick i omvärlden vad gäller 
närsamhället och känna till kommunens uppbyggnad för att få en helhetssyn över den 
verksamhet man ska vara verksam inom och bättre kunna bedriva utåtriktat arbete, både 
mot de som ska ta del av utbudet och de som ger biblioteken uppdrag. En arbetsgivare 
uttrycker det som att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ska ha 
”baskunskaper i hur man gör biblioteksplaner och handlingsplaner, hur man leder och 
utvecklar sitt arbete och sin arbetsplats […]”. Å andra sidan ifrågasätter vi hur en 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ska kunna omvandla denna 
teoretiska kunskap som eventuellt skulle kunna ges av utbildningen till praktiskt arbete 
när de ändå inte har några praktiska erfarenheter av detta arbete. 
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Allmänbildning har lyfts fram av ganska få informanter i vår undersökning men de som 
gör det påpekar att det är en värdefull och viktig kunskap eftersom den behövs i många 
olika sammanhang, bland annat i referenssamtalen när det gäller att kunna tillhandahålla 
rätt information till låntagaren. I Sporrenstrands undersökning framkommer det att 
arbetsgivare på större folkbibliotek anser att allmänbildning är den viktigaste kunskapen 
hos bibliotekarier (Sporrenstrand 2001, s. 45f). Även verksamma bibliotekarier anser att 
allmänbildning är en viktig kunskap som bibliotekarier bör ha (Göransson & Jarnbjer 
2001, s. 64f). 
 
Flera informanter i vår undersökning har tagit upp teoretiska kunskaper som positivt, 
vilket inte påpekas av så många i den tidigare forskningen. Vi finner det intressant att 
våra arbetsgivare pekar på nyutexaminerades goda teoretiska kunskaper inom b&i 
medan det i den tidigare forskningen endast nämns i ett dokument , där 
nyutexaminerade bör vara experter inom b&i (Göransson & Jarnbjer 2001, s. 65f). 
Ämnet b&i ska enligt utbildningarna vara nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares huvudkompetens så därför är det intressant att läsa att nästan inga 
av de undersökningarna vi tagit del av benämner detta som en efterfrågad kunskap. 
Arvidsson och Ehn (2005) påpekar i sin undersökning att ingen av deras informanter tar 
upp kunskapsorganisation (s. 36f), som vi tolkar som en del av utbildningen inom b&i 
och enbart i tre av de undersökningar vi tagit del av uttrycker informanter krav på 
examen (Arvidsson och Ehn 2005, s. 36f; Hurtig & Johansson 2002, s. 26f; Marion et 
al. 2005, s. 1f). Däremot efterfrågas i några dokument andra kunskaper som formellt 
inte ingår i utbildningen, som till exempel körkort, litteraturkunskap, pedagogik samt 
administrativ förmåga (Hurtig & Johansson 2002, s. 26f). Det framkommer även 
önskemål om erfarenhet av yrket (Arvidsson & Ehn 2005, s. 36f) samt hålla bokprat och 
sagostund (Dawod & Gottberg 2005, s. 56f). Av detta kan vi tyda att många vill att 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ska besitta kunskaper som i många 
fall ligger på det praktiska planet och detta kan vi se även i vår undersökning. Jämfört 
med den uppfattning som finns bland informanterna i den tidigare forskningen angående 
teoretiska kunskaper upplever vi det positivt att flera informanter i vår undersökning har 
uppmärksammat de teoretiska kunskaperna inom b&i, då detta utgör huvuddelen i 
dagens utbildning. 
 
De arbetsgivare i vår undersökning som har uppfattningar om utbildningens innehåll 
vad gäller teoretiska kunskaper är många gånger positivt inställda samtidigt som flera 
poängterar att utbildningen just är alltför teoretisk. Återigen kommer önskemål om att 
den teoretiska kunskapen ska integreras med praktiskt biblioteksarbete. Andra har dock 
uppfattningen att de teoretiska kunskaperna som lärs ut via utbildningen ger en bra 
grund att stå på och att det praktiska sedan ska införskaffas på den framtida 
arbetsplatsen. I den tidigare forskningen finns det nyutexaminerade som är nöjda med 
den formella kompetens som utbildningen ger som hjälper dem att analysera och 
ifrågasätta sitt arbete (Dawod & Gottberg 2005, s. 54). Några bibliotekschefer har tagit 
upp att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare saknar allmänbildning och 
att nyutbildade inte får tillräckligt av detta genom utbildningen. Det finns ett dilemma 
med detta eftersom det är svårt för oss att avgöra vad arbetsgivarna avser med 
allmänbildning. Om vi talar om allmänbildning som något där man ska kunna mycket 
om lite anser vi det inte ligga på utbildningens bord utan detta är något som beror på 
vad den nyutexaminerade är intresserad av, har studerat tidigare samt arbetat med. En 
arbetsgivare beskriver allmänbildning som att ha kunskaper inom litteraturvetenskap, 
kulturhistoria och historia. Detta är ämnen som vi anser ligga utanför utbildningens 
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ramar. Dock kan vi förstå att arbetsgivare i vår undersökning som representanter 
folkbiblioteksverksamheten efterfrågar detta då det många gånger rör sig om litteratur- 
och kulturförmedling på folkbibliotek. I arbete på ett högskole- eller 
universitetsbibliotek eller inom annan informationsverksamhet kan det vara 
allmänbildning inom andra områden som värdesätts och efterfrågas.  
 

5.2.5 Litteratur- och kulturkunskap 
När det gäller litteratur- och kulturkunskap så framkommer det i stort sett bara negativa 
uppfattningar och åsikter. En arbetsgivare skriver: ”Bibliotekarier bör ha kunskap om 
hur folkbibliotek fungerar och även kunskap om lämpliga böcker till olika kategorier 
och människor. De [nyutexaminerade vår anm.] vet alldeles för litet om böcker, och hur 
man bör bemöta människor.” Detta citat sammanfattar väl vad våra informanter anser 
om nyutexaminerades bok- och litteraturkunskap, och många gånger är det både barn- 
och vuxenlitteratur samt skön- och facklitteratur som nämns. Ungefär en fjärdedel av 
arbetsgivarna förväntar eller kräver att nyblivna bibliotekarier ska ha dessa kunskaper 
och även kunskaper inom kultur, kulturhistoria och kulturutbud anses saknas och 
efterfrågas. Av de arbetsgivare som kräver ovanstående arbetar fler inom små 
kommuner. Flera arbetsgivare påpekar att det åtminstone borde finnas ett intresse av 
bok- och litteraturkunskap, om kunskaper saknas. Det finns bara en arbetsgivare som 
inte lägger så stor tyngd vid brist på bok- och litteraturkunskap: ”En och annan 
[nyutexaminerad vår anm.] kan få det tufft i början om de har läst lite skönlitteratur 
eftersom användarna förväntar sig tips och råd på folkbiblioteket, men även detta kan 
man lära sig.” 
 
Arbetsgivarna i vår undersökning pekar tydligt på att kunskap inom kultur, böcker och 
litteratur hos folkbibliotekarier förväntas av låntagarna. Detta stöds även av de 
kvalifikationskrav som framkommer i den tidigare forskningen. Båda kategoriserar vi 
som Uppgiftsrelaterade kvalifikationer och placerar dem därmed under rubriken 
teoretiska kunskaper i modellen. 
 

I.  UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
• Praktisk kunskap 

Informationssökning och IT 
Praktisk erfarenhet av biblioteksarbete:  

Inköp 
Fjärrlån  
SAB-systemet 
Referenstjänst 
Administration 
Tillgängliggöra bibliotekets bestånd  
Bokuppsättning 

• Teoretisk kunskap 
Informationssökning och IT 
Teoretiska kunskaper inom b&i 
Omvärldsbevakning 
Allmänbildning 
Bok- och litteraturkunskap 
Kulturkunskap 
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• Meta-kognitiv kunskap 
Ha självinsikt om sin egen förmåga 

 
Det är många av informanterna i vår undersökning som efterfrågar kunskaper om 
böcker, litteratur och kultur i utbildningen. I dagens utbildningar inom b&i ingår inte 
litteraturvetenskap som ett kursmoment, och en del av arbetsgivarna påpekar att detta är 
något som man kan studera utöver sina år inom b&i, eftersom de flesta utbildningar är 
påbyggnadsutbildningar. En arbetsgivare menar att det finns en risk i att bibliotekarien 
bara blir ”informatiker” om intresse och kunskap inom bok och litteratur saknas. Av det 
vi själva erfarit när vi berättar för andra att vi studerar biblioteks- och 
informationsvetenskap består följdfrågan ofta av en undran om vi läser mycket 
skönlitteratur, både under utbildningen och privat, och det antas ofta att vi har ett stort 
intresse för böcker. Även om detta stämmer in på oss så är inte fallet så för alla som 
studerar b&i, då man istället kan ha ett intresse för exempelvis informationsfrågor och 
forskningsfrågor. I sammanhanget ska vi inte glömma bort att utbildningen inte endast 
är till för att producera bibliotekarier utan faktiskt är ett akademiskt ämne som är 
forskningsförberedande. 
 
I den tidigare forskningen som vi tagit del av förekommer bok- och litteraturkunskap 
ofta bland de efterfrågade kvalifikationerna. Informanterna i dessa undersökningar vill 
att bibliotekarier ska ha litteraturkunskap och mediekunskap samt intresse för böcker 
och litteratur (Arvidsson & Ehn 2005, s. 34ff; Dawod & Gottberg 2005, s. 58; 
Göransson & Jarnbjer 2001, s. 65f; Hurtig & Johansson 2002, s. 26f; Sporrenstrand 
2001, s. 45f) i enlighet med informanternas svar i vår undersökning. I Sporrenstrands 
undersökning framkommer det också, liksom i vår undersökning, att det är främst 
informanter som arbetar på bibliotek i små kommuner som efterfrågar denna kunskap. 
Således kan vi dra den slutsatsen att kunskaper om böcker och litteratur, främst när det 
gäller skönlitteratur, är en mycket viktigt kompetens hos bibliotekarier som arbetar på 
folkbibliotek i små kommuner. Vi menar inte att denna kunskap är mindre viktig för 
bibliotekarier på större folkbibliotek, men vi anser att sådan kunskap och kompetens får 
större utrymme på mindre folkbibliotek, eftersom vår undersökning visar på det. 
 
I vår undersökning har det inte tydligt framkommit att informanterna efterfrågar 
specifika ämneskunskaper och i den tidigare forskningen är det inte heller många 
informanter som pekar på detta. I Göranssons och Jarnbjers undersökning framkommer 
det att en bibliotekarie till exempel efterfrågat större variation bland bibliotekariers 
ämneskompetens eftersom de flesta bibliotekarier idag har en humanistisk bakgrund 
(2001, s. 64f). Ämneskunskaper efterfrågas även i Hurtig och Johanssons undersökning 
(2002, s. 26f). Vi blev lite förvånade över att detta inte uppmärksammades mer i vår 
undersökning men vi antar att detta är mer efterfrågade kvalifikationer på 
forskningsbibliotek, som högskole- och universitetsbibliotek. I vår undersökning 
framkommer det istället att bibliotekarier förväntas ha en god allmänbildning vilket vi 
anser tyder på att det är bättre med en bred kompetens än specifika ämneskunskaper på 
folkbibliotek. 
 

5.2.6 Utbildningen 
Trots att våra informanter har många åsikter om utbildningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap är det ett flertal (10 st) som i den besvarade enkäten skrivit att de 
inte vet någon om utbildningarna. Detta gör att vissa av de svar vi fått bygger på vad 
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arbetsgivarna kräver och förväntar av nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare, utan att de tar del av vad utbildningarna faktiskt ger. Oavsett om 
arbetsgivarna har kunskap och insikt om vad utbildningarna innehåller eller inte, är det 
många bibliotekschefer som gett ganska likvärdiga svar. Vi anser att detta kan tyda på 
att även de som har kunskap om utbildningarna riktar in sig på vad de vill ha istället för 
att ta hänsyn till det som utbildningarna faktiskt ger. Genomgående i vår undersökning 
märker vi ett glapp mellan arbetsgivarnas krav på nyutexaminerades kunskaper å ena 
sidan och de uppfattningar de har angående utbildningens innehåll å den andra. En 
möjlighet är att arbetsgivarna har ”rätt” - är det kanske utbildningarna som i sin 
akademisering kommer längre bort från vad arbetet på ett folkbibliotek faktiskt innebär? 
Eller är det biblioteken som måste anpassa sig efter vad för slags kunskap som 
utbildningarna genererar? Många arbetsgivare är dock nöjda med nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetares teoretiska kompetens vilket måste betyda att 
förändringen i utbildningen faktiskt bidrar med något bra.  
 
När arbetsgivarna ger sin uppfattning om de biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningarna i Sverige idag verkar nästan alla utgå ifrån att utbildningen enbart är till 
för att utbilda bibliotekarier. Efter akademiseringen som genomfördes i början av 1990-
talet ger utbildningen möjlighet till fler yrkesalternativ och även en fortsättning inom 
forskning. Att arbetsgivarna i vår undersökning, när det gäller utbildningen, endast 
fokuserar på vad de anser att folkbiblioteksverksamheten behöver, kan bero på att den 
enkätfråga som berör detta är formulerad utifrån de krav som folkbiblioteken ställer. 
Dock uppfattar vi att bibliotekscheferna inte verkar se att utbildningen även är till för 
andra yrkesområden. Att våra informanter inte verkar vara medvetna om att 
utbildningen inom b&i vänder sig till fler yrkeskategorier förstärker vår uppfattning om 
att det verkar finnas ett glapp mellan arbetsgivares krav och utbildningarna. Är det en 
omedveten eller medveten inställning från folkbiblioteksarbetsgivarnas sida eller är det 
utbildningsstrukturen som går åt ”fel” håll? Kan inte folkbiblioteken anpassa sig efter 
utbildningsinnehållet på grund av de problem som de brottas med i vardagen, vad gäller 
ökade krav, personalbrist och nerskärningar? 
 
Trots att det enligt arbetsgivarna finns många brister med de kunskaper som 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares får genom utbildningen så är det 
ändå nästan hälften av arbetsgivarna som anser att de teoretiska kunskaperna är 
viktigare än praktisk erfarenheten av biblioteksarbete och endast femton procent anser 
att den praktiska erfarenheten är viktigast. Resten av arbetsgivarna anser att en 
kombination är viktigast. Detta visar att det ändå finns en viss överensstämmelse mellan 
folkbiblioteken och utbildningen när det gäller det teoretiska kontra det praktiska, men 
fortfarande finns det många områden där de båda parterna drar åt olika håll. 
 

5.3 Slutsats 
 
I detta kapitel ska vi besvara de frågeställningar som angavs i det inledande kapitlet. Vi 
anser att vi har uppnått vårt syfte och att frågeställningarna har kunnat besvaras.   
 

• Vilka kunskaper och vilken kompetens uppfattar arbetsgivare på folkbibliotek 
att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare har? Vilka styrkor och 
svagheter finner de? 
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Det framkommer fler uppfattningar om nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares svagheter än styrkor. Den främsta styrka som arbetsgivarna 
uppfattar hos nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare är 
informationssökning och de flesta arbetsgivare som talar om informationssökning lyfter 
fram nyutexaminerades kunskaper på ett praktiskt plan. Dock framkommer 
uppfattningar att nyutexaminerades kunskaper inom informationssökning är för 
teoretiska och att de därför inte kan utföra informationssökning i praktiken. 
Nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper om datorer och teknik 
ses däremot som en styrka och har inte nämnts som en svaghet av någon informant. 
Andra styrkor som framkommer är nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares akademiska och teoretiska kunskaper. Samtidigt anser andra 
arbetsgivare att kunskaperna är för teoretiska och att de ligger långt ifrån 
biblioteksverksamheten. Få bibliotekschefer anser att nyutexaminerade är allmänbildade 
och desto fler ser avsaknaden av allmänbildning som en svaghet. När det gäller 
omvärldskunskap uppfattar flera arbetsgivare det som en svaghet än en styrka hos 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare. Även personliga egenskaper och 
social förmåga anses av flera arbetsgivare vara en svaghet hos nyutexaminerade och ett 
fåtal bibliotekschefer uppfattar det som en styrka. När det gäller praktisk erfarenhet och 
litteratur- och kulturkunskap framkommer bara negativa uppfattningar. En majoritet av 
arbetsgivarna ser avsaknad av praktisk erfarenhet av biblioteksarbete som en svaghet 
och ingen har angett det som en styrka. Praktisk erfarenhet utgör den främsta svagheten 
hos nyutexaminerade enligt informanternas uppfattningar. Av de arbetsgivare som tagit 
upp litteraturkunskap anser i stort sett alla att kunskaperna saknas och att detta är en 
svaghet. 
 
Av de kvalifikationer som arbetsgivarna i vår undersökning uppfattar som svagheter 
respektive styrkor kan vi dra slutsatsen att de kunskaper som arbetsgivare uppfattar att 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare har är uppgiftsrelaterade 
kvalifikationer (kunskaper inom informationssökning och teoretiska kunskaper). De 
kunskaper som arbetsgivare anser saknas utgörs av uppgiftsrelaterade kvalifikationer 
och personlighetsnära kvalifikationer (praktik, teoretiska kunskaper, allmänbildning, 
omvärldskunskap, informationssökning, litteraturkunskap, social kompetens och 
personliga egenskaper). 
 

• Vilka krav på kvalifikationer ställer arbetsgivare på folkbibliotek på 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare? Hur uppfattar 
arbetsgivare att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare 
svarar upp till kvalifikationskraven? 

 
Informanterna i undersökningen har i regel höga krav på nyutexaminerade biblioteks- 
och informationsvetares kvalifikationer. Många arbetsgivare vill, och några till och med 
kräver, att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ska ha praktisk 
erfarenhet av biblioteksarbete. Praktiska kunskaper som arbetsgivarna tar upp är inköp, 
fjärrlån, SAB-systemet, referenstjänst, administration, tillgängliggöra bibliotekets 
bestånd, bokuppsättning. Informationssökning är också ofta angett som ett krav från 
arbetsgivarna, både på ett praktiskt och ett teoretiskt plan. Många arbetsgivare anser att 
biblioteks- och informationsvetare ska ha goda teoretiska kunskaper samt kunskaper 
inom kommun och organisation, det vill säga omvärldskunskap. Dessa kunskaper 
behövs enligt arbetsgivarna för att kunna utveckla biblioteksverksamheten, likaså ett 
analytiskt tänkande. 
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Teoretisk kunskap däremot utgör grundpelare i utbildningen. Dessutom ska 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare vara allmänbildade då denna 
kunskap är en viktig del i en folkbibliotekaries kompetens, enligt informanterna. Att ha 
kunskap om eller intresse av böcker, litteratur och kultur uppges också vara ett krav. 
När det gäller sociala kvalifikationer (kunna interagera och kommunicera med 
användare och kollegor, ha servicekänsla och kundfokusering, besitta pedagogisk 
kompetens, kunna samarbeta, inneha social förmåga, vara utåtriktad och ha lätt för att ta 
kontakt) och personliga egenskaper (vara öppen för att lära, driftig, engagerad, flexibel, 
nyfiken, entusiastisk, framåt, självständig, motiverad och målmedveten) kan vi se att det 
är ett tydligt återkommande krav. Arbetsgivarna i vår undersökning vill även se att 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare hade större insikt om sin egen 
förmåga, det vill säga metakognitiv kunskap. Detta anser vi inte krävs för att kunna 
klara av en konkret arbetsuppgift, däremot är det viktigt för individen själv att veta vad 
man kan och vad man behöver utveckla. 
 
När det gäller hur arbetsgivare uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare svarar upp till kvalifikationskraven finner vi att en klar majoritet av 
arbetsgivarna uppfattar att nyutexaminerade inte motsvarar de ställda kraven. Många 
arbetsgivare uppfattar dock att nyutexaminerade motsvarar kraven när det gäller 
informationssökning samt teoretiska kunskaper inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och samtidigt finns det bibliotekschefer som menar att 
nyutexaminerade inte lever upp till kraven. Avseende kraven på praktisk erfarenhet av 
biblioteksarbete, sociala kvalifikationer, personliga egenskaper, litteratur- och 
kulturkunskap, omvärldskunskap samt allmänbildning anser arbetsgivarna att 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare inte lever upp till. 
 
De kvalifikationer som arbetsgivare i vår undersökning kräver hos nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare är främst praktisk erfarenhet av biblioteksarbete, som 
hör till uppgiftsrelaterade kvalifikationer samt sociala kvalifikationer och personliga 
egenskaper, som hör till personlighetsnära kvalifikationer. Teoretisk kunskap och 
omvärldskunskap hör både till uppgiftsrelaterade kvalifikationer och 
utvecklingsinriktade kvalifikationer medan allmänbildning är en uppgiftsrelaterad 
kvalifikation och analytisk förmåga är en utvecklingsrelaterad kvalifikation. 
Litteraturkunskap är en uppgiftsrelaterad kvalifikation. 
 

• Vilka uppfattningar har arbetsgivare på folkbibliotek om dagens utbildning till 
biblioteks- och informationsvetare? 

 
Arbetsgivarnas enkätsvar visar på att nästan alla uppfattar att det finns brister i 
utbildningen. De är många gånger nöjda med de teoretiska kunskaper och kunskaper 
inom informationssökning som utbildningen ger men på andra områden är arbetsgivarna 
mer kritiska. Många gånger är det de kvalifikationer som arbetsgivare kräver av 
nyutexaminerade som de anser saknas i utbildningen. Ungefär hälften vill att praktik 
eller annan verklighetsanknytning borde återinföras i utbildningen och speciellt är det 
de bibliotek i små kommuner som efterfrågar detta. Bok- och litteraturkunskap är också 
en tydlig efterfrågan i utbildningen, liksom att utbildningen bör uppmärksamma att 
yrket är mycket socialt och att det är ett serviceyrke. Det framkommer att olämpliga 
studenter bör stoppas i utbildningen och detta önskemål uppfylls av några av dagens 
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biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar som använder lämplighetstest 
vid antagandet av nya studenter. 
 
Bibliotekscheferna tar generellt upp sådant som de anser saknas i utbildningen och 
kommenterar inte det som ingår i utbildningen. Detta anser vi pekar på att de inte vet 
hur dagens utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap ser ut eller att de inte 
är intresserade. Många arbetsgivare svarar på enkätfrågorna trots att de uppger att de 
inte vet något om utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap idag. 
Bibliotekscheferna verkar inte ha förståelse för att utbildningen vänder sig till fler yrken 
än folkbibliotekarie. 
 

• Hur kan uppfattningar om kvalifikationskrav från arbetsgivare på folkbibliotek 
kategoriseras och förstås? 

 
De kvalifikationer som arbetsgivarna i vår undersökning uppfattar att nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare ska ha har vi analyserat för att kunna kategorisera 
och förstå vilka kvalifikationstyper de består av. Vi kan se att alla kategorier av den 
modifierade modellen har använts för att visa vilka kvalifikationer arbetsgivare kräver, 
förutom underrubriken analytisk kunskap i uppgiftsrelaterade kvalifikationer som efter 
vårt analyserande av det empiriska materialet flyttades till utvecklingsrelaterade 
kvalifikationer. 
 
Den slutliga modellen över de kvalifikationer som arbetsgivare i vår undersökning 
kräver av nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ser ut så här: 
 

I. UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
• Praktisk kunskap 

Informationssökning och IT 
Praktisk erfarenhet av biblioteksarbete:  

Inköp 
Fjärrlån  
SAB-systemet 
Referenstjänst 
Administration 
Tillgängliggöra bibliotekets bestånd  
Bokuppsättning 

• Teoretisk kunskap 
Informationssökning och IT 
Teoretiska kunskaper inom b&i 
Omvärldsbevakning 
Allmänbildning 
Bok- och litteraturkunskap 
Kulturkunskap 

• Meta-kognitiv kunskap 
Ha självinsikt om sin egen förmåga 
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II.  PERSONLIGHETSNÄRA KVALIFIKATIONER 
• Personliga egenskaper 

Vara öppen för att lära 
Vara driftig, engagerad, initiativrik samt flexibel 
Vara nyfiken 
Vara entusiastisk, framåt samt självständig 
Vara motiverad 
Vara målmedveten 

• Sociala kvalifikationer 
Kunna interagera med användare och kollegor 
Ha servicekänsla och kundfokusering 
Besitta pedagogisk kompetens samt kunna samarbeta 
Inneha social förmåga 
Kunna kommunicera samt vara utåtriktad 
Ha lätt för att ta kontakt 

 
III UTVECKLINGSINRIKTADE KVALIFIKATIONER 

• Kvalifikationer som krävs för yrkes- och 
verksamhetsutveckling 

Teoretiska kunskaper inom b&i 
Omvärldsbevakning 
Analytisk kunskap/förmåga 

 
Den första kategorin i modellen består av uppgiftsrelaterade kvalifikationer och där 
placeras de teoretiska och praktiska kunskaper som arbetsgivare kräver att 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare ska besitta. Både de teoretiska och 
praktiska kunskaperna är omfattande och dessa anser vi speglar att det krävs många och 
varierade kvalifikationer. Dessa kunskaper behövs för att kunna utföra konkreta 
arbetsuppgifter som förekommer på folkbibliotek, vilket enligt arbetsgivarna är många. 
De praktiska kunskaperna utgörs av informationssökning och IT, inköp, fjärrlån, SAB-
systemet, referenstjänst, administration, tillgängliggöra bibliotekets bestånd samt 
bokuppsättning. Praktisk erfarenhet krävs av många arbetsgivare och detta framkommer 
extra tydligt hos de bibliotekschefer som arbetar på folkbibliotek i små kommuner. 
Detta är något som kan förstås genom att det på små bibliotek ofta förekommer 
ensamarbete. När det gäller arbetsgivare på större folkbibliotek så anges argumentet att 
det inte finns tid till att lära upp nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare. 
De teoretiska kunskaperna innefattar informationssökning och IT, teoretiska kunskaper 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, omvärldsbevakning, allmänbildning, bok- 
och litteraturkunskap samt kulturkunskap. Arbetsgivarna kräver dessa kvalifikationer 
för att de är nödvändiga i servicen mot låntagarna. Dessutom vill arbetsgivarna att 
nyutexaminerade ska ha metakognitiva kunskaper så att de nyutexaminerade snabbt ska 
kunna komma in i arbetet och själva är medvetna om vad de kan och vad de bör 
förbättra. I den tidigare forskningen bekräftas resultaten i den här undersökningen vad 
gäller teoretisk och praktisk kunskap. Däremot tar de undersökningar vi tagit del av inte 
upp metakognitiv kunskap, vilket i vår undersökning framstår som en önskad 
kvalifikation. 
 
Den andra kategorin i modellen består av personlighetsnära kvalifikationer, som sociala 
kvalifikationer (kunna interagera med användare och kollegor, ha servicekänsla och 
kundfokusering, besitta pedagogisk kompetens samt kunna samarbeta, inneha social 
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förmåga, kunna kommunicera samt vara utåtriktad och ha lätt för att ta kontakt) och 
personliga egenskaper (vara öppen för att lära, vara driftig, engagerad, initiativrik samt 
flexibel, nyfiken, entusiastisk, framåt samt självständig, vara motiverad och vara 
målmedveten). Många arbetsgivare uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare bör ha dessa kvalifikationer då bibliotekarieyrket är ett serviceyrke 
och innefattar möten och samarbete med andra människor samt kräver engagemang och 
målmedvetenhet. Dessa egenskaper värdesätts av många informanter de är 
grundläggande kvalifikationer i bibliotekarieyrket. Till modellen sett får denna kategori 
mycket plats. Att dessa kvalifikationer är viktiga bekräftas av resultaten i den tidigare 
forskningen. Likt undersökningar i den tidigare forskningen så kommer man 
ofrånkomligen in på personlighetsnära kvalifikationer när man talar om en 
nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare kompetens och kunskap. 
 
Den tredje och sista kategorin i den modifierade modellen består av utvecklingsinriktade 
kvalifikationer. Flera arbetsgivare vill se att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare med sina teoretiska kunskaper ska kunna utveckla verksamheten och 
därigenom krävs det att nyutexaminerade även har kunskaper om bibliotekets funktion 
samt i hur närsamhället och den kommunala och politiska organisationen ser ut och 
fungerar. Det krävs även en analytisk förmåga och dessa kvalifikationer ger tillsammans 
ett helhetsperspektiv som krävs för att man kan utveckla verksamheten. Då 
folkbiblioteksverksamheten i många fall följer allmänhetens och samhällets krav och 
behov krävs att biblioteket kan utvecklas, vilket förklarar att dessa kvalifikationer ses 
som ett krav hos nya medarbetare på folkbibliotek. Kvalifikationer inom 
omvärldskunskap har inte uppmärksammats i lika stor mån i den tidigare forskningen 
men däremot är det flera som lyfter fram vikten av att kunna utveckla verksamheten. I 
den tidigare forskningen är det fler informanter som tagit upp vikten av att kunna 
utveckla sin yrkesroll, vilket inte framkommer av informanterna i vår undersökning. 
 
Det vi tydligt fått fram genom att analysera de uppfattningar som våra informanter 
uppgett är att flera av kvalifikationskraven hör ihop och är beroende av varandra. Vi kan 
till exempel se att det för att klara informationssökning på ett bra sätt krävs både 
praktisk och teoretisk kunskap och att man för att tillfredsställa utvecklingsinriktade 
kvalifikationskrav behöver ha både ett analytiskt tänkande, teoretiska kunskaper inom 
b&i samt omvärldskunskap. Det är också ett flertal personliga egenskaper och sociala 
förmågor som framkommer som viktiga och som många gånger utgör grunden för att 
behärska och klara av arbetsuppgifter på folkbibliotek. 
 
Vi kan av resultaten av vår undersökning se att arbetsgivarna kräver att en 
nyutexaminerad ska ha ett yrkeskunnande som motsvarar en komplex sammansättning 
av kvalifikationer. Vi anser att en nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare 
allmänt inte har alla dessa kvalifikationer men arbetsgivarna har idag möjlighet att ha 
dessa uppfattningar om kvalifikationskrav då det finns många arbetssökande biblioteks- 
och informationsvetare. Det är ett överflöd av nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare vilket gör att bibliotekscheferna kan ställa i stort sett vilka krav de 
vill. Vi har redan konstaterat att flera arbetsgivare i vår undersökning uppgett att de inte 
har kunskap om dagens utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap vilket 
pekar på att det finns för lite koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. 
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5.4 Avslutande reflektioner samt förslag på vidare 
forskning 
 
Det empiriska material vi fick in genom att använda öppna frågor i enkäten gav oss ett 
omfattande material, vilket vi förstod skulle innebära mycket arbete och tolkning från 
vår sida. Eftersom ämnet intresserar oss då vi själva (snart) är nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare fullföljde vi studien så som planerat vilket har 
resulterat i en relativt lång och innehållsrik magisteruppsats. Det finns dock sådant som 
vi i efterhand anser att vi kunde gjort annorlunda. 
 
Enkätfrågorna formulerades som öppna frågor, dels för att vi ville att vår studie skulle 
skilja sig från andra genomförda enkätundersökningar och dels för att informanterna 
skulle kunna använda egna ord och formuleringar. Detta kan vi i efterhand ställa oss lite 
kritiska till, då det visade sig krävas mer arbete från vår sida än förväntat för att 
bearbeta materialet. Även en del av informanterna påpekade brister med enkätfrågorna. 
De menade att enkäten kommer bli svår att sammanställa och att svaren inte kan 
jämföras med varandra på grund av att alla kan ha tolkat frågorna olika. Dessutom hade 
vi inte definierat de begrepp som användes i enkäten, som till exempel nyutexaminerad, 
som också påpekades av några informanter vilket också gör att man kan ha lagt olika 
innebörd till begreppen. Vi håller med om att det hade underlättat för oss att jämföra de 
olika svaren och dra slutsatser om vi använt en enkät med fasta svarsalternativ istället 
för öppna frågor. Då hade vi dock missat informanternas egna formuleringar och uttryck 
som ger nyanser och djup till materialet. Däremot borde vi ha formulerat enkätfrågorna 
tydligare, så att informanterna inte hade kunnat tolka dem annorlunda än vad som var 
menat. Vi är trots detta nöjda med det material vi fått då det gav ett intressant och rikt 
innehåll med många nyanser av uppfattningar. 
 

5.4.1 Vidare forskning 
Under uppsatsarbetets gång har intresse väckts för områden som relaterar till vårt ämne 
vilka vi finner relevanta för fortsatta studier. 
  
Vår undersökning ger vissa tendenser om att arbetsgivare på folkbibliotek inte är så 
insatta i vad utbildningen innehåller. Därför anser vi att det skulle vara en relevant, och 
kanske till och med nödvändig studie, att undersöka hur insikten i varandras 
verksamheter kan förbättras i syfte att få fram ett ökat samarbete som vi tror skulle 
gynna alla, inte minst studerande inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Dessutom fokuserar denna undersökning på folkbiblioteksarbetsgivares uppfattningar 
om nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kompetens men vi anser att 
samma studie kan göras med arbetsgivare på högskole- och universitetsbibliotek. 
 
Att Bolognaprocessen genomförs betyder att utbildningen eventuellt ger andra 
kvalifikationer hos de nyutexaminerade än vad det ger idag. Vi ser det därför som en 
intressant möjlighet att kunna göra en liknande undersökning av vad arbetsgivare 
förväntar sig och kräver om några år och eventuellt jämföra de resultaten med resultaten 
som framkommer i denna undersökning. 
 
Vi har i undersökningen även diskuterat lite om antagningen till utbildningar inom 
biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. Vissa utbildningar kräver 
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lämplighetsprov medan man till andra kan söka med akademiska poäng eller 
gymnasiebetyg. Man skulle kunna göra en jämförande studie om hur speciell 
antagning/inträdesprov kan påverka hur man blir som bibliotekarie, vem som får arbete 
etcetera. Uppfattas våra kunskaper annorlunda om man har studerat biblioteks- och 
informationsvetenskap i Borås, Lund, Uppsala, Umeå eller Växjö?
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6. SAMMANFATTNING 
 
Vi misstänker att det idag finns ett glapp mellan de kunskaper nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare får med sig ifrån utbildningen och de krav som ställs 
från arbetsgivarens sida. 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka vilken kunskap och kompetens 
arbetsgivare på folkbibliotek uppfattar att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare har. Vi strävar efter att belysa vilka kvalifikationer som arbetsgivare 
på folkbibliotek kräver och förväntar sig av nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare samt hur arbetsgivarna anser att de nyutexaminerade lever upp till 
kraven. Vi vill även se hur dessa kvalifikationskrav kan förklaras och förstås. Vidare 
vill vi även få en bild av vad arbetsgivare på folkbibliotek har för uppfattningar om 
dagens utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
För att nå syftet tar vi hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Vilka kunskaper och vilken kompetens uppfattar arbetsgivare på folkbibliotek 
att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare har? Vilka styrkor och 
svagheter finner de? 

 
• Vilka krav på kvalifikationer ställer arbetsgivare på folkbibliotek på 

nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare? Hur uppfattar arbetsgivare 
att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare svarar upp till 
kvalifikationskraven? 

 
• Vilka uppfattningar har arbetsgivare på folkbibliotek om dagens utbildning till 

biblioteks- och informationsvetare? 
 

• Hur kan uppfattningar om kvalifikationskrav från arbetsgivare på folkbibliotek 
kategoriseras och förstås? 

 
Tidigare forskning 
Vi tar del av ett antal redan genomförda undersökningar för att få en bild av vad som 
tidigare skrivits om nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares och 
verksamma bibliotekariers kvalifikationer. Dessa är utförda på olika vetenskapliga 
nivåer och är genomförda både i Sverige och utomnordiska länder.  
 
Teori 
Den teori som används för att analysera det empiriska materialet är hämtats från Per-
Erik Ellströms bok Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp 
och teoretiska perspektiv från 1992. Förutom Ellströms teori med tillhörande begrepp, 
använder vi oss av hans taxonomi för att kategorisera de olika kvalifikationskrav som 
arbetsgivarna i vår undersökning kräver av nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare. Eftersom de kvalifikationer som arbetsgivarna anger att de kräver är 
tolkningar från deras sida, och då vi i vår tur tolkar deras uppfattningar, genererar 
resultatet och slutsatserna i denna undersökning inte sanningar, utan ger endast en bild 
av hur det kan vara. 
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Metod 
Undersökningen genomförs med kvalitativa enkäter med öppna frågor. Urvalet bestod 
av 96 arbetsgivare på folkbibliotek och dessa valdes ut på systematiskt väg. Enkäterna 
skickades ut i februari 2006 och totalt returnerades 56 besvarade enkäter vilket gav oss 
ett brett och stort empiriskt material. Den teoretiska modellen som presenterades i 
teorikapitlet modifieras för att bättre passa vår undersökning och bygger på 
Uppgiftsrelaterade kvalifikationer, Personlighetsnära kvalifikationer och 
Utvecklingsinriktade kvalifikationer. Med hjälp av denna modell vill vi tydliggöra vilka 
kvalifikationer arbetsgivarna i vår undersökning kräver av nyutexaminerade biblioteks- 
och informationsvetare. För att förstå dessa kvalifikationskrav används modellen för att 
kategorisera dem efter vilken av de ovan nämnda kvalifikationerna kraven består av.  
 
Analys och diskussion 
Det första steget i analysen utgörs av att det emiriska materialet presenteras. Svaren 
följer ordningen på enkätfrågorna och struktureras efter olika teman som kunde utläsas i 
materialet: Informationssökning och IT; Akademiska och teoretiska kunskaper, 
allmänbildning samt omvärldskunskap; Användarkontakt, social kompetens och 
personliga egenskaper; Praktik; och slutligen Litteratur- och kulturkunskap. 
 
Steg två i analysen utgörs av att det empiriska materialet analyseras med hjälp av teorin 
och den omarbetade modellen för att kategorisera kvalifikationskraven. Därefter görs 
jämförelser med den tidigare forskningen och materialet diskuteras. 
 
Resultat 
Arbetsgivarnas uppfattningar om vilka kunskaper och vilken kompetens 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare har var överlag negativa. 
Kunskaper inom informationssökning och IT samt de teoretiska kunskaperna inom 
biblioteks- och informationsvetenskap uppfattades som goda, samtidigt som det 
framkom uppfattningar om att de var för teoretiska. Inom de andra temana var 
arbetsgivarnas uppfattningar att kunskaper saknades, även om det framkom få positiva 
uppfattningar om nyutexaminerades kompetens inom allmänbildning, omvärldskunskap 
samt låntagarkontakt. 
 
Arbetsgivarnas kvalifikationskrav på nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare är samma kvalifikationer som de anser att nyutexaminerade saknar. 
Med andra ord menar många arbetsgivare att nyutexaminerade inte lever upp till de krav 
som ställs från biblioteken. Här är kvalifikationer inom praktiskt kunnande och bok- och 
litteraturkunskaper framträdande, liksom krav på att vara social och kunna samarbeta, 
liksom inneha bra personliga egenskaper. Arbetsgivarna i vår undersökning vill även att 
nyutexaminerade ska kunna utveckla biblioteksverksamheten, och då kunna använda 
sina teoretiska kunskaper tillsammans med omvärldskunskap och ett analytiskt 
tänkande, vilket informanterna inte anser att nyutexaminerade lever upp till. 
 
Många arbetsgivare menar att utbildningen inte innehåller det de anser vara viktigt, som 
till exempel praktik och bok- och litteraturkunskap. Dessutom uppfattar några att 
lämpligheten till att bli bibibliotekarie ska uppmärksammas och att de studenter som 
inte anses lämpliga inte ska utexamineras. Andra arbetsgivare uppfattar att utbildningen 
ger nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare det de behöver kunna. Det 
framkommer att flera arbetsgivare inte känner till dagens utbildning inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. 
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De kvalifikationskrav som arbetsgivarna i vår undersökning ställer på nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetare består både av Uppgiftsrelaterade, 
Personlighetsnära och Utvecklingsinriktade kvalifikationer. De resultat vi kan se är att 
vissa kvalifikationskrav hör till fler kategorier i modellen, vilket visar att de 
kvalifikationskrav arbetsgivarna ställer på nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare är komplexa. Till Uppgiftsrelaterade kvalifikationer och 
underrubriken praktiska kunskaper hör de praktiska kunskaper som arbetsgivarna gett 
exempel på, liksom informationssökning och IT. Den senare hör även till undergruppen 
teoretisk kunskap i samma kategori. Utöver informationssökning och IT hör även 
allmänbildning, teoretiska kunskaper inom biblioteks- och informationsvetenskap, 
omvärldskunskap, bok- och litteraturkunskap samt kulturkunskap hit. Till metakognitiv 
kunskap hör att ha kunskap om sin egen förmåga för att vara medveten om vad man kan 
och vad man behöver bli bättre på. 
 
Till kategorin Personlighetsnära kvalifikationer hör sociala kvalifikationer och 
personliga egenskaper. Dessa kvalifikationer anser många arbetsgivare ligger till grund 
för att kunna arbeta på folkbibliotek då det är ett mycket socialt och serviceinriktat yrke. 
 
Den sista kategorin är utvecklingsrelaterade kvalifikationer. Hit hör de kvalifikationer 
som arbetsgivarna anser krävs för att kunna utveckla verksamheten. Här återfinns 
teoretiska kunskaper inom biblioteks- och informationsvetenskap och allmänbildning, 
som även ses som Uppgiftsrelaterade kvalifikationer.  
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Bilaga 1 
 
Högskolan i Borås 
Bibliotekshögskolan 
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap 2006-02-14 
 
Till bibliotekschef/arbetsgivare på folkbibliotek 
 
Hej! 
Vi är två studerande som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås. Just nu arbetar vi med vår magisteruppsats där vi har för avsikt att undersöka vad 
arbetsgivare idag har för förväntningar och krav på nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare. Våra resultat kommer sedan att jämföras med resultaten från en 
tidigare gjord studie där nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares 
perspektiv på frågan lyfts fram. Vi hoppas att Du kan hjälpa oss! 
 
Vi har valt ut 96 folkbibliotek, med hänsyn till geografiskt läge och kommunstorlek för 
att få en så korrekt bild som möjligt. Ditt bibliotek är ett av de utvalda. För att vår 
undersökning ska bli så rättvis som möjligt, ber vi Dig att ta Dig tid att besvara de 
frågor som ingår i enkäten. Då Högskolan i Borås inte har någon möjlighet att ge 
ekonomiskt stöd till magisteruppsatser, har vi valt att inte bifoga frankerade svarskuvert 
för att hålla kostnaderna nere. Välj mellan att ändå besvara den medsända enkäten och 
skicka den till oss via post eller skriv frågornas nummer och Dina svar i ett 
textdokument och bifoga den i ett e-postmeddelande. Om Du föredrar det senare 
alternativet, vänligen skriv enkätnumret i Ditt svar. 
 
Självklart kommer alla uppgifter och svar att behandlas konfidentiellt. Anledningen till 
att enkäten är numrerad är att vi ska kunna identifiera vilka som inte svarat och 
eventuellt skicka ut påminnelser. Detta nummer kommer sedan att separeras från 
enkäten när den har returnerats. 
 
Magisteruppsatsen beräknas vara färdig och finnas publicerad på Bibliotek och 
läranderesurser på Högskolan i Borås till hösten 2006. Vår handledare heter Jenny 
Hedman och är doktorand på Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Högskolan i Borås. Hon kan nås på e-postadress jenny.hedman@hb.se eller telefon 
033-4355990. 
 
Vi ber Dig svara så snart som möjligt, men senast den 28:e februari vill vi ha Ditt svar. 
Vänligen skicka Ditt svar på vår enkät till: 
 
Hanna Sandblom  eller Jessica Sigurdsson 
Norrby Tvärgata 24  s044213@utb.hb.se 
504 37 Borås 
 
Vid eventuella frågor får Du gärna kontakta oss! 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Jessica Sigurdsson  Hanna Sandblom 
073-2191903   0733-525778 
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Bilaga 2 
Enkät angående nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares 
kunskaper utifrån arbetsgivare på folkbibliotek. 
 
Vänligen besvara frågorna nedan så utförligt som möjligt. Observera att det följer fler 
frågor på baksidan.  Om utrymmet inte räcker till går det bra att skriva på annat 
papper. Glöm då inte att numrera aktuell fråga. 
 
Frågor gällande Din befattning, utbildningsbakgrund och kommun. 
 

1. Ange Din nuvarande befattning. 
 
 
 
 

2. Vad har Du för utbildning och vilket år tog Du Din examen? 
 
 
 
 

3. Hur många invånare bor i Din kommun? 
 
 
 
 
Frågor gällande Din uppfattning om nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetares kunskaper och kompetens. 
 

4. Vilka kunskaper anser Du att nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare har idag? Vad anser Du vara deras styrkor respektive 
svagheter? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vilka förväntningar och krav har Du på nyanställda bibliotekarier som nyligen 
har tagit sin examen i biblioteks- och informationsvetenskap? Motivera!  
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6. Anser Du att nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetares kunskaper 
och egenskaper motsvarar kraven från Ditt bibliotek eller saknas något? 
Motivera! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vad anser Du om dagens utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i 
förhållande till de krav som ställs från Ditt bibliotek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Vilket anser Du väger tyngst: akademisk och teoretisk kunskap inom biblioteks- 

och informationsvetenskap eller praktisk erfarenhet av biblioteksarbete? 
Motivera! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Finns det något ytterligare som Du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tack för Din medverkan! 


