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Abstract: The main purpose of this Master’s thesis is to investigate how the 

transfer from academic studies into professional life is experienced 
in retrospect by professional librarians. The aim is also to examine 
in which context the studies in library- and information science in 
Sweden has been formed. To attain the purpose of the thesis four 
main questions is being asked: In which context has LIS-studies 
from the period 1993-2007 been formed? Which competence does 
the professional librarian consider to be the most fundamental in 
professional life? Does the professional librarian experience that 
the knowledge attained from LIS-studies is sufficient for the actual 
tasks? Which are the differences between tasks at different types of 
libraries? The study is performed through a questionnaire survey in 
which 94 professional librarians express their experiences of their 
LIS-studies in retrospect. The previous research brought up in the 
thesis is divided into four major themes: the transfer from 
academic studies into professional life, the librarian’s competence, 
the librarian’s competence from the employer’s view and present 
research. The theoretical framework revolves around the concepts 
of competence, knowledge and qualifications and is used as a tool 
to discuss the results of the survey. The results show that 
information competence is considered the most fundamental 
competence, as well as knowledge organization and pedagogy. 
Several respondents consider the education too theoretical and 
lacking practical elements, whereas a smaller group are against 
practice during studies. A predominantly large part of the 
respondents consider their competence sufficient. 
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1 Inledning 

 
Bibliotekarieyrket befinner sig i en akademiseringsprocess och strävar efter en egen 
kunskapsbas. Eftersom biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne 
med en sådan ämnesmässig bredd är det emellertid inte alltid lätt att sätta fingret på vad denna 
kunskapsbas består i. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen studerar man allt från hur 
barns informationsbehov ser ut till teorier kring utvecklingen av nya informationssystem. 
 
Hösten 2007 startade den nya utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap där 
mycket kommer att förändras. Bland annat kommer man då att kunna precisera sin utbildning 
med en inriktning mot bibliotekarie, informationsspecialist eller informationsarkitekt. De nya 
utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap är ett steg i Bolognaprocessen, 
som syftar till en utveckling av den högre utbildningen i Europa, vilket vi kommer att beröra 
närmare i avsnitt 3.6. 
 
Under vår egen utbildning på bibliotekshögskolan i Borås har frågan om kopplingen mellan 
utbildningens innehåll och yrkespraktiken kommit upp med jämna mellanrum. Vi uppfattar 
det som att många funderar över hur utbildningen förbereder inför ett arbete som 
bibliotekarie. Vissa menar att de har fått en alltför teoretisk grund genom utbildningen och 
tycker sig sakna kunskaper om de mer praktiska uppgifterna som ingår i yrkesutövandet. 
Givetvis är det inget unikt eller anmärkningsvärt med att känna en viss oro inför att ge sig ut i 
arbetslivet efter avslutade studier, det är nog snarare något som många upplever. En uppsats 
om detta skulle vara av föga intresse för andra än för möjligen just de den berör. Det är 
emellertid inte detta vi är ute efter att söka greppa i den här uppsatsen. Vi menar att det är 
skillnad på att ge sig ut i arbetslivet som biblioteks- och informationsvetare utan att ha fått 
tillgodose sig kunskap av det mer praktiska slaget under studietiden, och att börja arbeta efter 
avslutad utbildning, där praktiken har ingått som ett moment. Således är vi ute efter att finna 
eventuella tendenser i det empiriska material vi samlar in kring bibliotekariers upplevelser av 
övergången från studier till yrkesliv, inte att samla personliga utsagor på hög. 
 
Med detta som bakgrund vill vi undersöka vad det är man behöver ha med sig från 
utbildningen ut i arbetslivet. Uppsatsen kretsar således kring begrepp som kompetens, 
kunskap och kvalifikationer, vilka vi kommer att gå djupare in på längre fram i uppsatsen. Det 
här området intresserar många inom bibliotekssektorn och ett forskningsprojekt som bedrivs 
just nu är ”Bibliotek, IKT och lärande” (BIKT), vilket vi skriver mer om i avsnitt 4.5.4. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur övergången från studier till yrkesliv upplevs 
retrospektivt av den yrkesutövande bibliotekarien.  
 
Vi vill även få en uppfattning av utbildningsutformningens kontext. Främst syftar detta till att 
ge uppsatsen ett ramverk och kommer därför inte att problematiseras i någon större 
utsträckning i diskussionskapitlet.  
 
1.2 Frågeställningar 
 
För att uppnå syftet ställer vi oss följande delfrågor: 
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• Utifrån vilka förutsättningar har bibliotekarieutbildningen så som den sett ut mellan 
åren 1993-2007 formats?  

• Vilken kompetens anser yrkesutövande biblioteks- och informationsvetare vara den 
grundläggande för yrket/arbetsuppgifterna? 

• I vilken utsträckning upplever den yrkesutövande biblioteks- och 
informationsvetaren att de kunskaper hon eller han fått med sig från studierna täcker 
in de faktiska arbetsuppgifterna? I vilken utsträckning förekommer det 
arbetsmoment där kompetensen inte räcker till? 

• Vilka skillnader finns i arbetsuppgifterna vid olika bibliotekstyper? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen fokuserar på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och gör ingen åtskillnad 
mellan utbildningarna på de olika studieorterna. Vi har därför inte tagit någon hänsyn till att 
utbildningen delvis är olika utformad vid de olika lärosätena, utan har valt att betrakta ämnet 
som en helhet. Uppsatsen antar ett enaktörsperspektiv i det att den fokuserar på studenternas 
perspektiv och inte berör exempelvis lärares eller arbetsgivares roll. Anledningen till att vi 
även skriver om arbetsgivarna i kapitel 4 är att vi vill befästa studien i en större kontext. Vår 
undersökning är genomförd i Sverige under 2007. 
 
1.4 Disposition 
 
För att underlätta läsningen av uppsatsen presenteras här innehållet i varje kapitel för sig. 
 
Kapitel 1 I det första kapitlet redogörs för hur vi har valt och resonerat kring vårt 

problemområde. Uppsatsens syfte definieras och frågeställningarna 
preciseras. I detta kapitel presenteras även hur vi har valt att disponera 
uppsatsen och vilka avgränsningar som gjorts. För att underlätta fortsatt 
läsning definieras här också de begrepp som vi finner centrala för att kunna 
ta till sig uppsatsens innehåll, samt en kort beskrivning av de bibliotekstyper 
som ingår i enkätstudien.   

 
Kapitel 2 I metodkapitlet motiveras och redogörs för den metod som valts. Här 

beskrivs och motiveras också vilket urval som gjorts, samt hur insamlingen 
av materialet genomförts. I detta kapitel beskrivs också tillvägagångssättet 
för analysen av det empiriska materialet. 

 
Kapitel 3 I kapitlet Bibliotekarieutbildningens särdrag och viktiga händelser följer en 

redogörelse av bibliotekarieutbildningen ur ett historiskt perspektiv, samt av 
dess akademiseringsprocess. Här redogörs även för relevanta delar av 
Högskolelagen, samt den granskning som utfördes av biblioteksutbildningen 
2004. I detta kapitel följer även en kort redogörelse för Bolognaprocessen 
och för vilka förändringar utbildningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap står inför i dag. 

 
Kapitel 4 I detta kapitel redogörs för vald teori och här tas också relevant litteratur 

upp. I teoridelen presenteras begreppen kompetens, kunskap, yrkeskunnande 
och kvalifikationer, som utgör det teoretiska ramverket i analysarbetet. I 
litteraturdelen presenteras tidigare forskning och litteratur som vi bedömer 
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som relevant för studien. Ambitionen är att belysa problemområdet utifrån 
olika synvinklar. Texterna som här återfinns behandlar övergången mellan 
studier och yrkesliv, bibliotekariens nya yrkesroll och bibliotekariens samt 
arbetsgivarens syn på bibliotekariens kompetens. Här följer också en kort 
redogörelse för forskningsprojekt som pågår vid tiden för uppsatsens 
tillblivelse. 

 
Kapitel 5 I resultatkapitlet presenteras resultatet utifrån enkätfrågornas uppställning. 
 
Kapitel 6  I kapitlet Diskussion analyseras och tolkas de resultat som fåtts fram. Här 

struktureras enkätsvaren i enlighet med teorin och analyseras både utifrån 
denna, samt den forskning som tidigare tagits upp.  

 
Kapitel 7 Här följer en sammanfattning av slutsatserna med utgångspunkt i 

frågeställningarna.  
 
Kapitel 8 I kapitlet Avslutande reflektioner resoneras kring vad som kunde ha gjorts 

annorlunda under arbetets gång och hur det egna tillvägagångssättet kan ha 
påverkat studiens resultat. Här ges även förslag på fortsatt forskning inom 
ämnesområdet. 

 
Kapitel 9 I detta kapitel följer en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet. 
  
1.5 Definitioner av bibliotekstyper och centrala begrepp som 
ingår i studien 
 
Definitionerna av bibliotekstyper är hämtade från Nationalencyklopedins nätupplaga. 
 
Forskningsbibliotek är bibliotek som inrättas vid universitet och högskolor för att stödja 
forskningens och den högre utbildningens behov av litteratur och informationsservice. 
Forskningsbibliotek kan även finnas vid akademier och myndigheter. 
 
Företagsbibliotek är ett bibliotek anpassat för litteratur- och informationsservice vid ett 
företag. De finns främst vid företag inom läkemedels- eller elektronikindustrin, alltså 
industrier som bedriver mycket forskning.  
 
Sjukhusbibliotek är ett bibliotek tillägnat patienter på ett sjukhus. Vid större sjukhus finns ofta 
även ett forskningsbibliotek knutet till sjukhusbiblioteket 
 
Skolbibliotek är ett bibliotek i anslutning till grundskolan eller gymnasieskolan som 
tillhandahåller resurser för att tillgodose lärares och elevers behov av litteratur och 
information. I metodkapitlet skiljer vi på gymnasie- och skolbibliotek beroende på att de är 
uppställda under olika rubriker i Bibliotekskalendern. 
 
Specialbibliotek är bibliotek som ansvarar för informationsförsörjningen inom ett fåtal ämnen 
och är anordnade efter ämnesområde.  
 
Universitets- och högskolebibliotek är ett bibliotek som ansvarar för forskningens och 
utbildningens informationsförsörjning vid ett universitet eller en högskola. 
Centrala begrepp: 
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Med praktik åsyftas här den praktik som ingår som en del i utbildningen. Vi utesluter därmed 
den praktik eller extrajobb som studenterna själva ordnat i anslutning till sina studier. 
 
Yrkesförberedande utbildning innebär att utbildningen ska förbereda studenten för ett 
specifikt yrke snarare än ett visst yrkesområde (Lindberg 2003, s. 14).  
 
Med ämnesutbildning åsyftas i denna uppsats en utbildning som leder till en akademisk 
examen, antingen på kandidat- eller magisternivå. Utbildningen är mer generell än den 
yrkesförberedande och är även forskningsförberedande. 
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2 Metod och material 
 
2.1 Metodval 
 
I denna magisteruppsats kommer vi att undersöka 94 yrkesutövande bibliotekariers 
retrospektiva upplevelser av övergången mellan studier och yrkesliv. Vi är intresserade av att 
ta reda på om det går att skönja några mönster i dessa bibliotekariers upplevelser och om det 
är möjligt att dra några slutsatser utifrån det empiriska material vi samlat in. Detta att vi vill 
skönja tendenser, samt att populationen är relativt stor, gör att en kvantitativ metod är att 
föredra. Vi har därför valt att utföra en enkätundersökning i syfte att ta reda på hur de 
yrkesverksamma bibliotekarierna nu bedömer sin utbildning och sina kunskaper. Emellertid är 
det inte en renodlat kvantitativ studie som har utförts med enkätundersökningen eftersom flera 
av svaren i enkäten är av öppen karaktär och därmed ger möjlighet att utveckla 
resonemangen.  
 
Det går inte att dra någon absolut skiljelinje mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, 
skriver Holme och Solvang. Att kombinera kvalitativa och kvantitativa element i samma 
undersökning är snarare en fördel. I och med att båda ansatserna har sina starka och svaga 
sidor kan de stärka och komplettera varandra. I grunden har de båda metoderna gemensamma 
syften, nämligen att försöka förstå det samhälle vi lever i och hur vi som människor handlar 
och påverkas av varandra. Bortsett från detta gemensamma drag finns det stora skillnader 
mellan de båda metoderna. Förenklat kan man säga att kvantitativa metoder går ut på att 
omvandla det empiriska materialet till siffror som blir till statistik. Kvalitativa metoder, å 
andra sidan, handlar om forskarens tolkning av det insamlade materialet (Holme & Solvang 
1997, s. 85). 
 
Kvantitativ forskning bygger på att forskaren står vid sidan om och observerar en viss 
företeelse. Emellertid är det inte så enkelt, forskaren kan nämligen inte vara vare sig neutral 
eller objektiv. Snarare är hon eller han en del av den kontext de lever i (ibid., s. 155). Alla 
människor är bundna till sin kontext och skapar sin bild av verkligheten utifrån den, som 
består av erfarenheter, referensramar, värderingar och intressen (ibid., s 33f).  
 
Syftet med en kvalitativ ansats är att nå en djupare förståelse för det problem som har ställts 
upp, i vårt fall att beskriva hur övergången från studier till yrkesliv upplevs retrospektivt av 
den yrkesutövande bibliotekarien. (ibid., s. 26).  
 
2.2 Enkätundersökningens för- och nackdelar 
 
Det finns flera fördelar med att använda sig av enkäter vid insamling av empiriskt material. 
Med en enkätundersökning kan ett större urval göras än vid exempelvis intervjuer, eftersom 
bearbetningen av det insamlade materialet är betydligt mer tidsekonomiskt. En annan fördel är 
att en enkätundersökning kan utföras inom ett större geografiskt område, vilket inte begränsar 
populationen till ett visst område. Det skulle ha varit omöjligt för oss att resa runt till de 
bibliotek dit vi skickat enkäter, både ur tidsmässig och ur ekonomisk aspekt. 
 
Ytterligare en fördel med enkätundersökningen som insamlingsmetod är att respondenten kan 
besvara frågorna i lugn och ro, i stället för att utsättas för den eventuella stress som en 
intervjusituation skulle kunna medföra. Detta skulle kunna ge svaren en större tillförlitlighet. 
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Dessutom undviks den så kallade intervjuareffekten vid en enkätundersökning, vilken innebär 
att respondenten mer eller mindre blir påverkad av intervjuarens sätt att ställa frågorna. Med 
en enkät presenteras alla frågor och svarsalternativ på samma sätt för samtliga respondenter. 
 
Ytterligare en fördel med en enkätundersökning är att anonymiteten är större än vid 
intervjuer, vilket är önskvärt då frågorna kan upplevas som känsliga (Ejlertsson 2005, s. 10f). 
Vi bedömer att vissa frågor i vår undersökning skulle kunna upplevas som känsliga i det att de 
berör studier och arbetsliv, och därmed kollegor, arbetsgivare, social kontext, eventuell kritik 
mot studier och annat som skulle kunna upplevas som brännbart. 
 
Nackdelarna med en enkätundersökning är liksom fördelarna flera. Dels ger en 
enkätundersökning ofta ett större bortfall än en intervjuundersökning (ibid., s. 11). Då vi 
innan enkätutskicket sände ut en förfrågan om deltagande i undersökningen och endast 
skickade ut enkäten till de som aktivt anmälde sitt intresse, väntade vi oss ett större 
deltagande än om vi skickat ut enkäten på måfå och hoppats på det bästa.  
 
Det interna bortfallet, alltså bortfallet på enstaka frågor, brukar bli högre vid en 
enkätundersökning jämfört med en intervjuundersökning. Under intervjun finns alltid 
möjligheten att fråga om det är någon fråga man inte förstår, vilket inte är möjligt när man 
fyller i en enkät. Därför är det viktigt att frågorna är konstruerade på ett sådant sätt att risken 
för missförstånd är så liten som möjligt. För att minimera denna risk har vi i följebrevet till 
enkäten skrivit att respondenterna ska höra av sig om det uppstår några oklarheter, och kan 
bara hoppas att detta har hörsammats. 
 
En annan svaghet med en enkätundersökning är att den inte ger samma utrymme att gå på 
djupet med frågorna, till exempel genom att ställa följdfrågor vid behov, som vid en intervju. 
När enkäten väl skickats ut finns det ingen möjlighet att påverka hur frågor och 
svarsalternativ ska tolkas. Ejlertsson (2005) menar att de öppna frågorna i en enkät inte ger 
samma möjlighet till fördjupning som en intervju, men att de åtminstone är ett sätt att gräva 
lite djupare (s. 12). Av den anledningen innehåller föreliggande enkät ett relativt stort antal 
öppna frågor, där respondenten ges möjlighet att utveckla sitt svar.  
 
2.3 Enkätens form 
 
När det stod klart att en enkätundersökning lämpade sig bäst som metod för att samla in det 
empiriska materialet, blev nästa steg att bestämma i vilken form enkäten skulle skickas ut. Att 
skicka ut enkäten i pappersform till respondenterna uteslöts i ett tidigt skede. Med tanke på 
det relativt stora antalet enkäter som skulle skickas ut skulle kostnaden bli alldeles för stor 
med porto och frankerat svarskuvert. Dessutom skulle en enkät i pappersform kunna komma 
bort bland övrig post. En enkät som bifogas med e-post bedömdes däremot som mer 
lätthanterlig. Eftersom den inledande förfrågan om deltagande i enkätundersökningen skedde 
via e-post, samt att respondentgruppen arbetar som bibliotekarier, har vi utgått ifrån att 
respondenterna har den datavana som krävs för att besvara en enkät i elektronisk form. 
 
2.4 Urval 
 
En population är den grupp av individer som undersöks i en studie (Ejlertsson 2005, s. 16). 
Populationen i föreliggande undersökning utgörs av yrkesverksamma biblioteks- och 
informationsvetare som har gått utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap mellan 
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åren 1993 och 2007, och som har arbetat i minst 6 månader på ett bibliotek. Att vi har utgått 
från just denna tidsperiod beror på att utbildningen skulle ha påbörjat sin 
akademiseringsprocess när respondenterna gick den. Det andra urvalskriteriet har varit att 
respondenterna ska ha arbetat i minst 6 månader, för att de då bör ha hunnit bilda sig en 
uppfattning om sin arbetssituation. I undersökningen inkluderas inte bibliotekarier som 
arbetar på folkbibliotek, då vi har funnit en mängd studier som ur en eller annan aspekt 
fokuserar på denna bibliotekstyp. Ett exempel på material vi hittat kring folkbibliotek och 
yrkesutövning är magisteruppsatsen Akademiker bland bokhyllorna – biblioteks- och 
informationsvetares upplevelser av övergången från studier till yrkesliv (2005). Denna 
uppsats tar upp liknande frågor som vi vill undersöka, men med fokus på folkbibliotek.  
 
Med tanke på tidsramen kom vi kom fram till att runt 100 respondenter var ett rimligt 
deltagarantal. 
 
Med utgångspunkt i 2007 års Bibliotekskalender, som ges ut av BTJ Förlag och innehåller en 
förteckning över samtliga bibliotek i Sverige, skickade vi ut en förfrågan (se bilaga 1) om 
deltagande i enkätundersökningen. Denna förfrågan gick ut till biblioteksansvarig vid 
samtliga skolbibliotekscentraler, gymnasiebibliotek, sjukhusbibliotek, universitets- och 
högskolebibliotek, forsknings- och specialbibliotek, samt statliga arkiv. Förfrågan skickades 
till samtliga filialer eller underavdelningar till större bibliotek. Till de bibliotek i 
Bibliotekskalendern som saknade e-postadress skickades inte den inledande förfrågan om 
deltagande i enkätundersökningen. I de fall vi fick en felanmälan om att utskicket inte nått 
fram till adressaten, uteslöt vi denna efter att ha kontrollerat att e-postadressen var korrekt 
enligt Bibliotekskalendern.  
 
Fängelsebibliotek har uteslutits ur undersökningen, då dessa av sekretesskäl saknar e-
postadress. Vi har även uteslutit arkivarier, katalogisatörer och anställda på 
biblioteksanknutna verksamheter, som exempelvis BTJ. Således har vi endast inkluderat 
bibliotekarier i undersökningen, trots att gränsen mellan bibliotekariens och katalogisatörens 
arbetsuppgifter tangerar, och många gånger överlappar, varandra.  
 
Utöver mejl-utskicket publicerade vi även vår förfrågan om deltagande på BIBLIST och 
Nynet. BIBLIST är ett forum för biblioteksanställda vid nordiska bibliotek, som baseras på e-
postkorrespondens. Nynet är ett forum för nyutbildade eller blivande biblioteks- och 
informationsvetare.  
 
Sammanlagt resulterade detta arbete i 117 svar från bibliotekarier som via e-post anmälde sitt 
intresse för att delta i enkätundersökningen. 
 
2.5 Enkätens utformning 
 
Vid operationaliseringen av enkäten ställde vi oss frågorna: Vad är det vi vill ha reda på? Hur 
ska frågorna ställas för att vi ska kunna utläsa så mycket som möjligt av svaren? Detta är 
frågor som man bör ställa sig i ett inledande skede av arbetsprocessen (Ejlertsson 2005, s. 41).  
 
Det fanns flera aspekter vi var tvungna att ta hänsyn till vid utformningen. Språket ska vara 
enkelt och anpassat till målgruppen (ibid., s. 42). Eftersom föreliggande enkät riktar sig till 
bibliotekarier som har genomgått samma utbildning och som dessutom har arbetat en kortare 
eller längre tid på bibliotek, har vi utgått från att de känner sig hemmastadda med den 
terminologi som är gängse inom biblioteks– och informationsvetenskapen. Vi har därför inte 
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ansett det nödvändigt att anpassa språket till respondentgruppen av andra skäl än för att 
förtydliga frågorna. Det är också viktigt att tänka på att undvika värderande frågor eftersom 
de alltid fungerar som ledande. Då den inledande förfrågan gjorde gällande att 
enkätundersökningen skulle handla om det eventuella glappet mellan studier och yrkesliv, har 
respondenterna redan från början varit medvetna om att det rör sig om en eventuell 
problematik. Därmed föreligger det en risk att detta kan ha påverkat svaren i en viss riktning. 
Med andra ord kanske vi har fått en mer negativ bild av respondenternas upplevelser än vad vi 
skulle ha fått annars. 
 
En annan aspekt att beakta vid operationaliseringen är frågornas placering i formuläret. Vi 
konstruerade de inledande frågorna så att de fungerade som en uppmjukning inför de frågor 
som rör värderingar och åsikter. Vi tänkte också på att ställa frågorna på ett sätt som 
förhindrar missförstånd, så att respondenterna i så stor mån som möjligt tolkar frågorna på 
samma sätt. Det ska vara glasklart vad det är man vill veta med frågan. Detta är speciellt 
viktigt vid en enkätundersökning då respondenten, som vi nämnt tidigare, inte har någon 
möjlighet att fråga för att få ett omedelbart förtydligande. 
 
Alternativen som ges ska vara fullständiga för att i så stor mån som möjligt eliminera risken 
för uteblivna svar (Holme & Solvang 1997, s. 178f). Vi har med tanke på detta gjort det 
möjligt för respondenten att komplettera med egna svarsalternativ om hon eller han tycker att 
något saknas.  
 
Den etiska aspekten är, slutligen, central när det handlar om deltagarorienterade studier. Då de 
frågor vi ställt i enkäten möjligen kan upplevas vara av känslig karaktär, är det ytterst viktigt 
att deltagarnas anonymitet garanteras. Flera respondenter har uttryckt en oro för att deras 
identitet ska gå att skönja i materialet och vi har vidtagit största möjliga försiktighet för att 
bibehålla anonymiteten. 
 
2.6 Genomförande  
 
Då operationaliseringen var klar lät vi ett antal personer läsa igenom enkäten. Syftet med 
genomläsningen var att i ett tidigt skede upptäcka eventuella brister i enkäten som vi själva 
inte lagt märke till. Efter de justeringar som denna inledande respons ledde till, gick vi 
tillsammans med handledaren noggrant igenom enkäten, vilket resulterade i en del 
omformuleringar, samt tillägg och bortfall av frågor. 
 
Därefter genomfördes en pilotstudie med fem respondenter som anmält sitt intresse när den 
inledande förfrågan skickats ut, men som av ett eller annat skäl inte kvalificerat sig till 
urvalsgruppen. Detta ledde till ett fåtal ytterligare justeringar. 
 
Den 19 mars 2007 skickades slutligen enkäten (se bilaga 2) ut som e-postbilaga till 117 
respondenter, tillsammans med ett följebrev (se bilaga 3). Sista svarsdatum angavs till den 2 
april, d v s 2 veckor efter att enkäten skickats ut. Den 30 mars hade detta resulterat i 75 svar. 
Påminnelser (se bilaga 4) skickades ut till de 42 respondenter som ännu inte svarat, med 
förlängt svarsdatum till den 5 april. Tillsammans med påminnelsen bifogades även enkäten 
ännu en gång.  
 
Sammanlagt fick vi in 95 ifyllda enkäter, varav en av tekniska skäl inte gick att öppna. I 
undersökningen ingår således 94 enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 80,3 procent. 
Ejlertsson (2005) skriver att en väl genomförd enkätundersökning bör ha en svarsfrekvens på 
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cirka 90 %, vilket indikerar att deltagarantalet borde ha varit något större för att kunna ge 
några generaliserbara resultat (s. 11). 
 
Enkätmaterialet i sin obearbetade form, samt e-postkorrespondensen med respondenterna 
finns i vår ägo. 
 
2.7  Bearbetning av empirin 
 
För att få en överblick av, och senare kunna analysera, det empiriska materialet lades samtliga 
enkäter in i Microsoft Access. I detta program ordnades sedan enkätsvaren efter 
nummerordning (1-94), vilket möjliggjorde en jämförelse dem emellan. Med hjälp av detta 
program delades sedan svaren in i olika kategorier, eller teman. Vi använde oss av 
statistikprogrammet SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, för att utföra 
procentuträkningar av de rangordningsfrågor som är av kvantitativ karaktär. Med hjälp av 
SPSS har vi även kunnat jämföra frågorna sinsemellan för att undersöka eventuella kontraster 
och likheter.  
 
Inför indelningen av de olika temana utgick vi främst från de kategorier (referenssamtal, 
informationssökning, kunskap om användare, litteraturkunskap, kunskapsorganisation, 
biblioteket som organisation, användarundervisning, samt uppsats- och rapportskrivande) vi 
använt i enkäten. Detta för att hålla den röda tråden och därigenom göra resultatet mer 
lättillgängligt. I de fall dessa teman inte har förmått täcka in respondenternas svar, har vi gått 
utanför dessa och konstruerat nya teman. Ett exempel på detta återfinns i fråga 12a, där vi 
samlat de respondenter som inte kunnat peka på någon enskild kunskap de fått med sig från 
utbildningen och menar att de haft mest nytta av själva helheten, under temat ”Helheten.”  
 
Ibland har det varit givet vad som skulle hamna under ett visst tema, exempelvis att temat 
”Kunskapsorganisation” i enkätfråga 12 rymmer enkätsvar som ”kunskaper i SAB-systemet”, 
samt ”katalogisering, klassificering, kunskaper om ämnesguider, klassifikation och 
bibliometri.” I andra fall har gränserna inte varit lika självklara. Under temat ”Referensarbete” 
har vi exempelvis samlat de svar som på ett eller annat sätt går ut på att hjälpa användare att 
finna rätt dokument. Under temat ”Pedagogik”, däremot, samlas de exempel där 
respondenterna uttalat skriver om den pedagogiska aspekten av biblioteksarbetet, vari 
referensarbetet ju är en del. För tydlighetens skull har vi således valt att särskilja 
”referensarbete” och ”pedagogik”, trots att de båda termerna överlappar varandra. 
 
För att ytterligare klargöra de åsikter och tankar som finns representerade under de olika 
temana i resultatredovisningen, har resultatet i så stor utsträckning som möjligt illustrerats 
med citat från respondenterna. 
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3 Bibliotekarieutbildningens särdrag och viktiga 
händelser  
 
I avsnittet som här följer kommer en överblick att ges av den utveckling som 
bibliotekarieutbildningen i Sverige har genomgått. Fokus ligger på de förändringar som har 
haft en direkt inverkan på den utbildning som respondentgruppen har gått. För att sätta in 
utbildningen i en större kontext kommer här även att redogöras för vad högskolelagen 
stipulerar om utbildningen, samt vilken syn på studenterna den förmedlar. 
 
När vi fortsättningsvis skriver om bibliotekarieutbildningen är det den i Sverige som åsyftas. 
För språklig variation kommer vi omväxlingsvis att referera till ämnet som ”biblioteks- och 
informationsvetenskap”, ”B&I”, ”bibliotekarieutbildningen” samt ”utbildningen.” För den 
språkliga variationen kommer vi också genomgående att referera till biblioteks- och 
informationsvetare både som föregående term, samt som bibliotekarier. Således är 
omväxlingen endast till för formens skull och är inte betydelseskiljande. 
 
3.1 Bibliotekarieutbildningens utveckling före 1993 
 
Den första folkbibliotekarieutbildningen med statligt stöd startades 1926. Detta var 
Skolöverstyrelsens biblioteksskola som kom att bli den enda statliga utbildningen fram till 
grundandet av Bibliotekshögskolan i Borås 1972. Parallellt med folkbibliotekarieutbildningen 
bedrevs olika lärlingsprogram på landets universitetsbibliotek, samt på Kungliga biblioteket i 
Stockholm, vilket innebar olika utbildningsvägar för folkbibliotekarier och bibliotekarier på 
forskningsbibliotek. 
 
Eftersom det fanns en vilja att ena bibliotekarieutbildningen tillsattes 1972 en utredning som 
resulterade i uppförandet av Bibliotekshögskolan i Borås. I och med detta upphörde andra 
alternativa bibliotekarieutbildningar (Enmark & Seldén 1998, s. 121f). Från början bestod 
utbildningen i Borås av två delar, varav den första delen innefattade 80 poäng från tidigare 
högskolestudier, varav hälften inom ett ämne. Den andra delen av utbildningen bestod av 
bibliotekarieutbildningen på 80 poäng, där studenterna läste en första gemensam del. Därefter 
fick studenterna välja inriktning mot antingen folk- och skolbibliotek, eller forsknings- och 
företagsbibliotek (Seldén, 1989, s. 40f). 
 
3.2 1993 års högskolereform 
 
Fram till den 1 juli 1993 existerade bara utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 
i Borås, vilket det blev ändring på i och med 1993 års högskolereform. Denna reform innebar 
återigen stora förändringar för bibliotekarieutbildningen. Målet med reformen var att skapa 
likartade villkor inom högskoleväsendet (Seldén & Sjölin 2003, s 43). Universitet och 
högskolor fick större frihet att själva bestämma vilka utbildningar som skulle erbjudas vid 
respektive lärosäte. Linjenämnderna, som hade planerat och organiserat utbildningen inom sitt 
ämnesområde, avskaffades. Detta innebar i stort att de flesta yrkesutbildningar, dit bland 
annat den dåvarande bibliotekarieutbildningen hörde, skulle bli ämnesutbildningar och göras 
om till kandidat- och magisterutbildningar. En kandidatexamen krävde tre års studier, varav 
ett och ett halvt år i biblioteks- och informationsvetenskap, medan en magisterexamen krävde 
fyra års studier, varav två år ägnades åt ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 
Akademisering och forskningskompetens inom utbildningen eftersträvades. Exempel på detta 
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var den nya magisterexamen och större krav på lärarnas akademiska meriter (Enmark 1993, s. 
5). 
 
Resultatet av reformen blev att nya utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap 
startades i Umeå hösten 1993, samt i Lund och Uppsala 1994. Utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Växjö universitet kom i gång höstterminen 2003. Dessa 
utbildningar betonade de teoretiska kunskaperna i högre grad än tidigare utbildningar (Sundin 
2001, s. 4).  
 
3.3 Högskolelagen 
 
I avsnittet som följer ges en översiktsbild av den lag som berör landets högskolor och 
universitet. Det som främst är av intresse för vår uppsats är vad Högskolelagen säger om de 
kunskaper som utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap ska ge, samt vilken syn 
på studenterna som lagen förmedlar. Detta är relevant för att sätta in utbildningen i ett större 
sammanhang, samt för att få insikt i den kontext den blivit utformad i. 
 
Högskolelagen (SFS 1992:1434) innefattar bestämmelser kring landets universitet och 
högskolor. Som komplement till Högskolelagen finns Högskoleförordningen, som har en 
direkt anknytning till de regler som finns i Högskolelagen.  

I första kapitlets paragraf 4a (SFS 2000:260) står att läsa att ”studenterna skall ha rätt att 
utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.” Vidare ska högskolorna ”verka för att 
studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.”  

I första kapitlets paragraf 8 (SFS 2006:173) kan man läsa om de bestämmelser som gäller för 
universitetens och högskolornas utbildningar på grundnivå. Här står det att utbildningen ska 
utveckla studenternas: 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet 

Vidare står det att studenterna inom det område som utbildningen avser ska, utöver kunskaper 
och färdigheter, utveckla förmågan att: 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 
- följa kunskapsutvecklingen 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området  

Högskolelagen förmedlar alltså en bild av studenten som medaktör, som tillsammans med 
skolledningen har rätt att göra sin röst hörd vad gäller sin situation och utbildning. När det 
gäller de kunskaper som universitets- och högskoleutbildningar, i vårt fall den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga, ska ge betonas studentens självständighet, problemlösande 
förmåga och kopplingen till arbetslivet. 
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3.4 Bibliotekarieutbildningens akademisering och debatten kring 
denna 
 
Kraven på att etablera ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, och därmed inrätta en 
professur, har ställts under flera årtionden under 1900-talet. Detta forskningssträvande 
bemöttes av kritik bland annat för att det ansågs intellektualisera ett yrke som var så praktiskt 
orienterat som bibliotekariens (Enmark 1993, s. 3). Att forska kring biblioteks- och 
informationsrelaterade frågor var inget nytt, detta hade gjorts under hela 1900-talet vid flera 
olika institutioner inom ett flertal olika ämnesdiscipliner. 1987 etablerades emellertid 
Centrum för Biblioteksforskning vid Göteborgs universitet, och den 1 juli 1991 inrättades så 
en professur vid Göteborgs universitet och därmed kom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap att existera. 1993 kom den första disputationen i ämnet vid Göteborgs 
universitet i form av Birger Hjørlands doktorsavhandling ”Emnesrepresentation og 
informationssøgning” (Seldén & Sjölin 2003, s. 43). Genom det samarbetsavtal som 1999 
slöts mellan Bibliotekshögskolan i Borås och Göteborgs universitet kunde grundutbildningen 
i biblioteks- och informationsvetenskap slutas till forskning och forskarutbildning inom ämnet 
(Sundin 2001, s. 4). 
 
Utvecklingen från en mer praktiskt orienterad utbildning till en mer teoretisk har mötts av 
kritik från olika håll. Denna kritik har till stor del bestått i att den praktiska kunskapen har fått 
för lite utrymme och att praktiken har försvunnit från schemat på samtliga utbildningsorter 
utom Uppsala. (ibid., s. 4). Om de splittrade åsikter som utbildningen alltjämt blir utsatt för 
vittnar Ulrika Blomkvists och Helene Eklunds magisteruppsats Bibliotekscheferna och 
bibliotekarieutbildningen – En enkätundersökning av bibliotekschefers syn på utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige (2001) om. Där framkommer bland annat att 
en majoritet av de bibliotekschefer som deltagit i undersökningen anser att praktik ska ingå i 
utbildningen. Samtidigt är en majoritet av cheferna positiva till att utbildningen har blivit mer 
teoretisk. Frågan blir om utbildningen kan utformas på ett sätt som rymmer både praktik och 
teori (passim). 
 
I samband med att bibliotekarieutbildningen i Borås gjordes om 1993 skriver Romulo 
Enmark, etnolog med intresse för frågor rörande biblioteks- och informationsvetenskap, om 
den svåra balansgången mellan utbildningens praktiska, yrkesinriktade förhållningssätt och 
det akademiskt teoretiska. Enmark skriver vid tiden för reformen att det finns en rädsla för att 
utbildningen inte skulle kännas relevant för arbetsmarknaden och att många kritiker ansåg att 
utbildningen tog upp frågeställningar som inte kändes relevanta för arbetslivet. Enmark menar 
också att kritiken måste tas på allvar, att det är gentemot yrkeslivet som 
bibliotekarieutbildningen behöver motivera sin existens, samt att utbildningen är alldeles för 
ung för att enbart legitimera sig på sin vetenskaplighet (1993, s. 12f). 
 
Olof Sundin, biblioteks- och informationsvetare, skriver i samband med konferensen 
”Mötesplats inför framtiden 2001” att det finns ett glapp mellan forskningen som växt fram 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen, och yrkespraktiken. Sundin föreslår ett ökat 
samarbete mellan de högskolor och universitet där utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap ges och fältet, det vill säga arbetsplatserna. Ett ökat samarbete kommer 
att bidra till en ömsesidigt ökad förståelse från skolvärlden och yrkeslivet, menar Sundin 
(Sundin 2001, s. 6).  
 
Lars Furuland, litteratursociolog, menar i en artikel i bibliotekstidskriften Ikoner 1999, att 
utvecklingen mot ett större utbud av utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap 
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bidrar till en splittring, snarare än berikar. Ur ett nationellt perspektiv är det en nackdel att 
utbildningen, och därmed även forskningen, är utspridd på flera orter runtom i landet. 
Furuland resonerar att bibliotekariens profession skulle ha behövt en nationell utbildning, 
förlagd till en ort med ett rikt utbud av centrala arkiv och kulturinstitutioner, förslagsvis Lund 
eller Stockholm (s. 12).  
 
Om akademiseringen av bibliotekarieutbildningen skriver även Högskoleverket i en 
utvärdering från 2004. I rapporten redovisas resultaten av den kvalitetsgranskning som utförts 
vid grund- och forskarutbildningen i sex ämnen vid svenska universitet och högskolor. 
Bedömargruppen skriver att yrkesutbildningarna inom ABM-ämnena (Arkivvetenskap, 
Biblioteks- och informationsvetenskap och Museologi) tidigare förmedlade praktiska 
färdigheter. Akademiseringen som skett under de senaste decennierna har därför, på grund av 
den starka kopplingen till praktisk kunskap och olika institutionstyper, skapat spänningar 
inom ämnet. Akademiseringen förutsätter att ämnet frigörs och blir självständigt från den 
tidigare synen på yrket som praktiskt orienterat.  
 
Den forskningsgrundade utbildning som är resultatet av akademiseringen förutsätter en stark 
teorianknytning, menar bedömargruppen. Emellertid väljer studenterna oftast att studera 
biblioteks- och informationsvetenskap för att de vill arbeta praktiskt inom institutionen 
biblioteket, snarare än att ge sig in i forskarvärlden. Studenterna vill ha en praktisk utbildning 
som ett komplement till sina tidigare studier på universitets- och högskolenivå, vilket kan 
göra det svårt att skapa förståelse för vikten av en teoretisk anknytning. Dessutom vill 
biblioteken rekrytera utbildad personal som behärskar biblioteksyrkets praktiska sidor, och 
ställer sig kritiska till den ”verklighetsfrämmande” teoretiska utbildningen som inte lär ut 
yrkespraktiska färdigheter. I rapporten uttrycker Högskoleverket emellertid en förhoppning 
om att studenterna under utbildningen har nått en djupare förståelse för ämnet som gör det 
möjligt att snabbare ta till sig och lära sig de praktiska sidorna av yrket när de väl börjat 
arbeta (Högskoleverket 2004, passim). 
 
3.5 Utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap 
1993 - 2007 
 
Eftersom de olika utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap, såsom de sett 
ut mellan åren 1993 och 2007, i denna uppsats betraktas som likvärdiga och inte kommer att 
jämföras sinsemellan, är det inte relevant att närmare gå in på vad som står på kursplanen på 
respektive studiesort. Detta resonemang får stöd av Joacim Hansson, biblioteks- och 
informationsvetare, som menar att det är svårt att se några skillnader på kursutbudet vid 
respektive studieort och att det i stort sett är samma ämnen som läses (BBL, 2002:7, s.19). 
 
I stället för att gå in på de enskilda kursplanerna är det snarare intressant att ge en 
översiktsbild av de olika kunskapsområden som ingår i utbildningen. En sådan översikt ger 
Birger Hjørland, biblioteks- och informationsvetare, som delar in ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap i fem olika perspektiv: 
  

1. användarperspektiv 
2. dokumentperspektiv (där bl a bibliometri ingår) 
3. institutionellt perspektiv 
4. informationsteknologiskt perspektiv 
5. domän- och kunskapsorienterade perspektiv 
(Högskoleverket 2004, s. 43).  
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Dessa fem perspektiv ger en god överblick av vad ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap består i. 
 
3.5.1 Högskoleverkets kvalitetsgranskning av utbildningen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap  
 
Här följer en redogörelse för Högskoleverkets granskning av utbildningen inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. Rapporten är av relevans för uppsatsen i det att den, som ett 
komplement till Hjørlands fem perspektiv (3.5), ger en bild av vilka kunskapsområden som 
anses utgöra ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Rapporten tar också upp vari 
ämnets identitet består, samt vilka ämnen som bör ingå i utbildningen. Syftet med att särskilja 
studieorterna i detta avsnitt tjänar till att exemplifiera de problem som kan uppstå när 
utbildningen ska utformas i en tid när det akademiska ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap ännu inte blivit helt etablerat.  
 
Högskoleverket har i uppdrag att granska alla svenska universitets- och högskoleutbildningar. 
År 2004 utfördes en extern kvalitetsgranskning av utbildningarna inom ABM-området som 
gick under namnet Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och 
informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, 
kulturvård och museologi vid svenska universitet och högskolor. Denna utvärdering låg bland 
annat till grund för beslut om de olika utbildningsorternas examensrätter. En bedömargrupp 
bestående av sakkunniga inom biblioteks- och informationsvetenskap, där bland andra Ragnar 
Audunson, biblioteks- och informationsvetare, och Birger Hjørland ingick, utförde en analys 
av biblioteks- och informationsvetenskapens fyra kunskapsområden och sambanden mellan 
dessa. De fyra områden som analyserats beskrivs i Högskoleverkets rapport på följande vis: 
”… kunskapsorganisation och informationssökning, innehållet som organiseras och söks, 
verktygen för att knyta ihop de två första områdena, och det fjärde området som ger kontexten 
inom vilken de andra områdena ska förstås.” (Högskoleverket 2004, s. 5) 
 
Enligt bedömargruppen har akademiseringen och utvecklingen av ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap lett till att bibliotekariens professionsområde har breddats och nu 
inrymmer även andra informationsorienterade verksamheter. För att kunna utbilda biblioteks- 
och informationsvetare som ska kunna arbeta inom ett så brett spektra, krävs en utbildning 
som möter dessa krav, menar bedömargruppen. 
 
Enligt utvärderingen har kunskapsorganisation och informationssökning en central plats inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Det är detta område som i första hand utgör ämnets 
identitet i förhållande till andra discipliner. Till kunskapsorganisation hör indexering och 
klassifikation, men även det fysiska biblioteket. Till informationssökning hör till exempel 
kännedom om sökverktyg, rutiner och förmedling av information. En utbildning i biblioteks- 
och informationsvetenskap ska enligt Högskoleverkets rapport också knyta an till ett 
kunskapsområde inom kultur eller vetenskap, visa på sambandet mellan form och innehåll, 
samt anknyta till en samhällelig kontext. (ibid., s. 41f) 
 
Bland det resultat som presenteras, och de rekommendationer som ges till de enskilda 
lärosätena, framkommer att utbildningen vid högskolan i Borås är den enda av utbildningarna 
inom biblioteks- och informationsvetenskap som har tillräcklig bredd och djup inom samtliga 
fyra delområden. Emellertid kan ämnesindelningen leda till att studenten upplever att hon 
eller han inte får tillräckliga kunskaper inom samtliga fyra områden. För Lunds universitet 



 15 

rekommenderas ett utökat samarbete med andra B&I-institutioner runtom i landet. På Umeå 
universitet bör metodundervisning och forskningsanknytning stärkas i undervisningen. 
Uppsala universitet utnyttjar studenternas ämneskunskaper på andra områden bäst, men löper 
risk att tappa bort kärnan i ämnet med för många lärare utan specifik kompetens inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Vid Växjö universitet saknas kopplingen mellan de 
olika kunskapsområdena och bedömargruppen rekommenderar att dessa ska integreras med 
varandra (Högskoleverket 2004, ibid). 
 
3.6 Bolognaprocessen 
 
I det här avsnittet flyttas fokus från de förändringar av utbildningen som direkt berört 
respondentgruppen, och i stället riktas blicken utåt, mot den omvärld som utbildningen är en 
del av. Bibliotekarieutbildningen blir, som många andra högskoleutbildningar, alltmer 
internationaliserad och här spelar Bolognaprocessen en viktig roll. Vi kommer här att närmare 
gå in på vad denna innebär, samt vad den haft och kommer att ha för inverkan på den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningens upplägg i framtiden. 
 
1998 inleddes ett samarbete mellan Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland i syfte att 
öka jämförbarheten mellan de olika utbildningssystemen i Europa. Detta samarbete 
utmynnade i den så kallade Bolognadeklarationen, som 1999 skrevs under av 29 länder: 
samtliga EU-länder, EFTA-länderna och ett antal öst- och centraleuropeiska länder. Syftet 
med deklarationen är ett utvecklat europeiskt samarbete vad gäller studier på universitets- och 
högskolenivå. Det ska bli lättare att jämföra utbildnings- och examensnivåerna mellan de 
länder som ingår, och därmed främja rörligheten mellan ländernas utbildningssystem. I 
praktiken innebär detta bland annat att det blir möjligt att påbörja sina studier i ett land och 
avsluta dem i ett annat, samt att det blir lättare att få anställning i ett land med utbildning och 
examen från ett annat.   
 
Idag ingår 45 europeiska länder i samarbetet. Bolognadeklarationen är inget juridiskt 
bindande dokument, utan bygger på frivilligt deltagande bland de länder som ingår. 
Deklarationen har lett till omfattande förändringar inom den högre utbildningen i flera av de 
länder som är inblandade. 
 
Bolognadeklarationen har tre övergripande mål: 
 
1. att främja rörlighet 
2. att främja anställningsbarhet 
3. att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent 
 
I dessa tre mål finns sex operativa mål: 
 
1. Införande av ett system med tydliga och jämförbara examina  
2. Införande av ett system som huvudsakligen består av två utbildningsnivåer  
3. Införande av ett poängsystem  
4. Främjande av rörlighet  
5. Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring  
6. Främjande av den europeiska dimensionen i högre utbildning 
(Utbildningsdepartementet 2007) 
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Från och med höstterminen 2007 tar samtliga universitet och högskolor i Sverige ett steg 
närmare dessa mål. All utbildning och examina kommer att delas upp på tre nivåer: 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Program och fristående kurser indelas efter vilken 
examensnivå de hör hemma i (Uppsala Universitet 2007)   
 
Bolognaprocessen betonar alltså en anställningsbarhet som består i att utbildningarna inom ett 
visst ämne ska vara kompatibla. När det gäller ett ämne som biblioteks- och 
informationsvetenskap, som fortfarande kan sägas befinna sig i begynnelsen av sin 
akademiseringsprocess och därmed är i ständig förändring, kan detta med anställningsbarhet 
bli problematiskt. Frågan blir om arbetsgivarna ute på fältet hänger med i den akademisering 
som pågår inom utbildningsvärlden, eller om det fortfarande kommer att vara praktisk 
erfarenhet och kunskap som efterfrågas i framtiden. 
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4 Teori och relevant litteratur 
 
I det här kapitlet kommer att redogöras för det teoretiska ramverk som senare, i diskussionen, 
kommer att tjäna som ett hjälpmedel för att tolka det empiriska materialet. Därefter följer en 
forskningsöversikt över material vi finner av relevans för vår studie.  
 
Inledningsvis följer en närmare redogörelse för begreppen kompetens, kunskap, 
kvalifikationer och yrkeskunskap. 
 
4.1 Kompetensbegreppet 
 
Bertil Rolf, teoretisk filosof, har i sin bok Profession, tradition och tyst kunskap utgått från 
och utvecklat filosofen Michael Polanyis tankar och teorier kring kompetens. Rolf menar att 
både den miljö och den sociala kontext en individ befinner sig, avgör om hon eller han kan 
utnyttja sin kompetens eller inte. Enligt Rolf interagerar en individ med omvärlden på tre 
olika nivåer: 
 

1. Skicklighet innebär att en individ lär sig genom egen erfarenhet och egen kontakt med 
verkligheten. Det handlar främst om färdigheter som att cykla eller simma. En människa 
kan självklart lära sig detta genom social kontakt, men det behöver inte vara så, utan kan 
mätas mot den enskildes mål.  

 
2. Know-how innebär att varje prestation en individ utför bedöms utifrån en social 

gemenskap med vissa sociala regler. Know-how är en intelligent handling som inte 
utförs av vana såsom skicklighet kan, utan måste tränas fram. Know-how är alltså 
förmågan att handla rätt, mätt efter sociala regler. Människor behöver inte alltid tänka på 
att handla rätt om de vet vilka koder och regler som gäller. 

 
3. Kompetens innebär att en individ har know-how inom sitt område, men inte bara 

anpassar sig utan genom reflektion även kan påverka sitt områdes sociala regler. En 
människa med kompetens kan förnya och utveckla de sociala regler som råder inom det 
egna kompetensområdet (Rolf 1991, s. 117ff) 

 
Det kan vara av intresse att känna till denna indelning för att få en överblick över Rolfs 
tankar, men vi kommer i fortsättningen att fokusera på begreppet kompetens, den sista av de 
tre punkterna.  
 
Ordet kompetens har sitt etymologiska ursprung i latinets competo, som innebär att förmågan 
räcker till eller sammanfaller med det som eftersträvas.  
 
Kompetens är alltså, enligt Rolf, inte en egenskap som man besitter, utan en relation mellan 
en aktör och ett regelsystem. Huruvida någon har låg eller hög kompetens handlar mer om 
rollfördelning än om egenskaper. En person med hög kompetens inom ett område kan ha låg 
kompetens inom ett annat. Hög kompetens ger makt över ett regelsystem. 
Kompetens kan betraktas på tre olika sätt: 
 

1. Som formell behörighet, vilket innebär vissa behörighetskrav som måste uppfyllas för 
att till exempel tillträda en tjänst. 
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2. Att en individ besitter teoretisk-symbolisk kunskap så att hon eller han i en viss situation 
har förmågan att integrera praktiska kunskaper och erfarenheter intellektuellt. 

3. Att en individ besitter förmågan att lära sig att lära. Denna tanke kopplar kompetens till 
förmågan att kontinuerligt lära och utveckla sina kunskaper. 

 
Rolf tar i sin bok också upp diskussionen kring huruvida utbildning kan ge kompetens. Han 
hänvisar till Peter Jarvis, forskare inom pedagogik, som menar att professionell kompetens 
alltid sammanlänkas med moral, attityd och motivation, vilket inte är något som en utbildning 
kan garantera. Kompetens kopplas alltså samman med viljan att utveckla sina kunskaper och 
lära nytt (Rolf 1991, s. 124ff). 
 
Senare, i diskussionskapitlet, kommer kompetensbegreppet att användas som ett redskap för 
att diskutera hur respondenterna i enkätundersökningen ser på sin kompetens och om de 
upplever att den räcker till för de arbetsuppgifter de har. 
 
4.2 Kunskapsbegreppet 
 
Bernt Gustafsson, pedagog, har skrivit en bok med titeln Vad är kunskap? (2002). Gustavsson 
skriver att skolvärlden lär ut olika typer av kunskaper och hänvisar till 1992 års 
läroplanskommitté där det görs ett försök att vidga kunskapsbegreppet. Läroplanskommittén 
skiljer mellan fyra olika kunskapstyper:  
 

1. Faktakunskap som enbart information utan åtskillnad mellan ytlig och djup kunskap 
2. Förståelsekunskap som i motsats till fakta handlar om att förstå och urskilja mening i en 

företeelse 
3. Färdighetskunskap som en mer praktisk kunskap 
4. Förtrogenhetskunskap som en bakgrundskunskap eller en tyst dimension av kunnande 

(s. 23) 
 
Gustafsson menar att en diskussion kring den kunskap som produceras genom skola och 
utbildning, och den kunskap som finns inom olika praktiska verksamheter bör finnas. Han 
menar vidare att ett vanligt förhållningssätt inom högre utbildningar är att i sin undervisning 
utgå från förväntade problem inom arbetslivet, så kallat problembaserat lärande eller PBL (s. 
26ff). 
 
Kunskap i förhållande till andra begrepp kan ibland vara svåra att åtskilja. Information är ett 
sådant begrepp, som ofta kopplas samman med just kunskap. Information, menar Gustafsson, 
är dock enskilda uppgifter som förekommer som fragment, men för att bli till kunskap måste 
de förstås i sitt sammanhang. Information måste alltså bearbetas och förstås för att kunna bli 
till kunskap (s. 39) 
 
En allmängiltig definition av kunskap härstammar ifrån Platon 400 f.kr. Den säger att kunskap 
utgår ifrån något vi tror är sant, men för att det vi tror ska bli till kunskap behövs argument 
och bevis för det vi tror är sant. Gustavsson menar vidare att kunskap är något som förändras 
över tid. Vi får nya insikter som leder till att sådant vi tidigare trodde var sant, visar sig vara 
falskt. Kunskap är dock ingen färskvara, menar Gustafsson, utan har alltid en historisk grund 
som den bygger vidare på. (s 50) 
 
För att applicera Gustafssons teori på vår egen studie, tänker vi oss att den förståelsekunskap 
som Gustafsson skriver om står för den kunskap som respondenterna i enkätundersökningen 
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har fått via sin utbildning. Gustafssons färdighetskunskap står då för den kunskap 
respondenterna har fått genom egna erfarenheter i sitt yrkesutövande. 
Förtrogenhetskunskapen, eller den tysta kunskapen, som Gustafsson skriver om står för den 
kunskap som respondenterna automatiskt integreras med då de kommer ut i arbetslivet.  
 
4.3 Kvalifikationer och yrkeskunskap  
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för begreppen kvalifikationer och yrkeskunskap med 
utgångspunkt i pedagogen Per-Erik Ellströms definition av begreppen, som lämpar sig väl 
som begreppsapparat i diskussionskapitlet. 
 
Kvalifikationsbegreppet har en central plats i forskningen om sambanden mellan arbetsliv och 
utbildning. Ellström menar att det fungerar som en brygga mellan arbetets utformning och 
individens förutsättningar. När det gäller kvalifikationsbegreppet flyttas fokus från individen, 
som står i centrum när man talar om kompetens, till arbetsuppgifterna och de krav som dessa 
ställer på individen. 
 
Begreppen kompetens och kvalifikation används ofta på ett lite slarvigt och oprecist sätt. 
Dessa begrepp är så kallade familjebegrepp, vilket innebär att de inte har en enda innebörd, 
utan en rad besläktade sådana. Familjebegrepp har en gemensam kärna, men även en specifik 
innebörd. En annan aspekt hos familjebegrepp är att de ofta benämner socialt konstruerade 
fenomen, som i det här fallet kompetens och kvalifikation, som ju inte är något naturligt givet 
(Ellström 1992, s. 19). 
 
Ellström menar att det finns fem olika sätt att definiera yrkeskunskap: 
 
1. Formell kompetens: den kompetens som förvärvats genom formell utbildning 
2. Reell kompetens: den faktiska kompetensen som en individ besitter 
3. Utnyttjad kompetens: den kompetens som individen besitter och som kommer till 
användning i arbetet 
4. Den kompetens som reellt krävs för att utföra arbetet på ett framgångsrikt sätt 
5. Den kompetens som formellt eller informellt efterfrågas för ett visst arbete (1992, s. 38). 
 
Den formella kompetensen skiljer sig som regel från den reella. I den reella kompetensen 
ligger även resultatet av det informella lärandet. Enligt Ellström kan alltså den reella 
kompetensen vara högre än den formella. Emellertid är det så att den reella kompetensen inte 
kan betraktas som varken högre eller lägre än den formella kompetensen, som är kopplad till 
utbildningen. Snarare är det så att de båda kompetenserna är kvalitativt åtskilda och inte går 
att jämföra med varandra (s. 39f). 
 
När vi talar om kvalifikationer, kompetens eller yrkeskunskap gör vi det alltid i relation till en 
specifik arbetsuppgift, eller en viss uppsättning arbetsuppgifter, menar Ellström. För att man 
ska kunna definiera dessa begrepp förutsätts alltså en viss uppgift, situation eller kontext (s. 
20ff). 
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4.4 Sammanfattning av teorin 
 
I avsnittet nedan följer en kort repetition av centrala begrepp som tagits upp i 
teorigenomgången, och som senare kommer att användas som verktyg vid diskussionen av de 
svar som enkätundersökningen genererat.  
 
Kompetens innebär att vara kunnig inom sitt område, men inte bara anpassa sig till 
situationen, utan att genom reflektion och insikt även kunna påverka de sociala regler som 
råder inom det egna kompetensområdet (Rolf, 1991, s. 177ff). 
 
Vad gäller kunskapsbegreppet kan det sägas att kunskap utgår ifrån någonting vi tror är sant, 
men för att det vi tror ska övergå till kunskap behöver vi bevis på att det vi verkligen tror på 
stämmer. Kunskap är på så sätt information som genom att bearbetas och sättas in i sitt 
sammanhang blir till kunskap (Gustafsson, 2002, s. 39 o 50). 
 
Kvalifikationer är den kompetens som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär 
eller som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren (Ellström 1992, s. 24). 
 
I enkätundersökningen som gjorts i denna uppsats används kunskap som ett paraplybegrepp 
till begreppet kompetens. För att undvika begreppsförvirring i enkätundersökningen 
efterfrågas respondenternas kunskaper, men teoretiseringen av begreppet kunskap, som följer 
i diskussionskapitlet, kommer att behandla vissa av dessa kunskaper som kompetenser. 
Kompetens och kunskap kan således betraktas som olika dimensioner av kunskap i yrkesliv 
och studier.  
 
4.5 Relevant litteratur  
 
I avsnittet som följer presenteras de studier som på ett eller annat sätt är av relevans och 
intresse för uppsatsen. Den forskning som här tas upp kommer senare, i diskussionskapitlet, 
att användas för att belysa och ge stöd åt resonemanget, eller ställas i kontrast till 
enkätundersökningens resultat. På så vis fås en mer komplex diskussion av empirin. Ett mål i 
urvalsprocessen har varit att fokusera på relativt färska studier för att kunna ge en så aktuell 
bild av forskningen inom de olika forskningsfälten som möjligt.   
 
Bland den forskning som har bedömts som relevant för uppsatsen kan urskiljas tre olika 
teman. På temat övergången mellan studier och yrkesliv redogörs för en magisteruppsats med 
liknande tema som denna uppsats, men med fokus på folkbibliotek. I detta avsnitt tas även 
diskussionen kring teori och praktik upp. Under detta tema har påträffats en del studier med 
fokus på lärares situation, som bedömts som applicerbara på innehållet i den här uppsatsen. 
Läraryrket är jämförbart med bibliotekarieyrket i det att båda utbildningarna relativt nyligen 
genomgått en akademiseringsprocess där ett av syftena varit att höja yrkets status. 
Utbildningarna har därmed blivit mer teoretiskt inriktade, trots att arbetsuppgifterna till stor 
del utgörs av praktiska moment. Ett annat tema som är relevant att ta upp här är 
bibliotekariens kompetens, som blir belyst utifrån ett flertal infallsvinklar, såsom vilken 
kunskap en bibliotekarie anser sig besitta, bibliotekariens kompetens i relation till praktiska 
arbetsuppgifter, den pedagogiska kompetensen i biblioteksarbetet, bibliotekariens 
kärnkompetens, samt bibliotekariens förändrade yrkesroll. Det tredje temat utgörs av 
arbetsgivarens syn på bibliotekariens kompetens. Här återfinns studier som berör krav, 
önskemål och förväntningar från arbetsgivarens sida, samt arbetsgivarens tankar kring 
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akademiseringen och praktikens vara eller inte vara. Kapitlets fjärde och sista avsnitt redogör 
kort för pågående forskning inom samma fält som vår egen uppsats.  
 
Forskningsöversikten är indelad i fyra avsnitt efter ovan nämnda teman, varav de två första 
avsnitten är av så pass omfångsrika att de avslutas med en kort sammanfattning.  
 
4.5.1 Övergången mellan studier och yrkesliv 
 
Nino Dawods och Maria Gottbergs magisteruppsats Akademiker bland bokhyllorna – 
Biblioteks- och informationsvetares upplevelser av övergången från studier till yrkesliv 
(2005) har som syfte att blottlägga en eventuell problematik i övergången mellan utbildning 
och yrkesliv, och undersöka hur denna problematik i så fall ser ut för nyanställda på 
folkbibliotek. Dawod och Gottbergs studie visar att vissa av informanterna hade svårt att 
relatera den akademiska utbildningen till biblioteksarbetet, medan andra, särskilt de med 
tidigare yrkeslivserfarenhet, hade lätt för att anpassa sig till den nya arbetsmiljön och inte såg 
det som ett problem att de behövt ställa frågor för att sätta sig in i arbetet. Snarare upplevde de 
internutbildningen på den nya arbetsplatsen som självklar. 
 
Dawod och Gottberg ser kunskapsbrister inom områden som litteraturkännedom, 
butgetplanering och arbetsledning, hos de som intervjuats. Ett kunskapsområde där bristerna 
anses som särskilt allvarliga är referensarbetet, som det var få av informanterna som tyckte sig 
behärska. Trots bristande kunskaper på vissa områden kommer Dawod och Gottberg fram till 
att utbildningen har gett de intervjuade bibliotekarierna en god kunskapsbas som är 
applicerbar på yrkesutövandet (passim). 
 
Anna Lundh, biblioteks- och informationsvetare, och Olof Sundin, har inom ramen för BIKT-
programmet, som även omnämns i avsnitt 4.5.4, skrivit en artikel om lärare och 
informationskompetens (2006). Artikeln grundar sig på Lundhs magisteruppsats 
Informationssökning och lärare: en studie av 4-9-lärare i övergången från utbildning till 
yrkespraktik (2005). Lundhs och Sundins artikel syftar till att skapa förståelse för lärares 
uppfattning kring informationssökningsstrategier i utbildnings- kontra yrkessammanhang.  
 
En stor del av en lärares yrkeskompetens ligger i dag i informationskompetens, förmågan att 
finna, värdera och förmedla information. Lundh och Sundin betonar i sin artikel samspelet 
mellan individen och kontexten och ifrågasätter om informationskompetens kan vara 
kontextoberoende och inte beroende av den praktik den utförs i.  
 
Lundh och Sundin hänvisar i artikeln till en studie utförd av Kelchtermans och Ballet, som vi 
närmare kommer att gå in på senare i kapitlet, där de studerat nyutexaminerade lärares 
upplevelser i mötet med yrkespraktiken, och myntat begreppet ”praxischock”. För att bemöta 
denna så kallade ”chock” utvecklar lärare vissa strategier som kan vara antingen proaktiva, 
alltså sådana som syftar till förändring, eller reaktiva, som innebär att man rättar sig efter det 
rådande klimatet. Resultatet av studien visade att många lärare tyckte att utbildningen var 
alltför teoretisk och hade svårt att se kopplingen mellan utbildningen och den praktiska 
yrkesverksamhet de sedan kom ut i. Trots detta tyckte de flesta att utbildningen gett en bra 
grund att stå på. Informationssökningen under utbildningen skiljde sig också mycket åt från 
den som lärarna senare kom att använda. Under utbildningen låg informationssökandet på en 
mer vetenskaplig nivå och var främst avsedd för eget bruk, medan fokus i yrkesverksamheten 
ligger på att förmedla information till eleverna.  
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En slutsats av Lundhs och Sundins studie blir att informationssökning är beroende av den 
sociala praktik som den som söker befinner sig i. De typer av sökstrategier som utvecklas i en 
utbildningsverksamhet behöver alltså inte fungera i yrkesverksamheten. Studien visar också 
att motsättningen mellan utbildnings- och yrkesverksamhet ofta grundas i motsättningen 
mellan ett teoretiskt och ett praktiskt förhållningssätt. Ofta upplevs de praktiska kunskaperna 
som mer användbara i yrkesverksamheten, medan de teoretiska upplevs som mer abstrakta 
och generaliserande, och därmed inte lika användbara (passim).  
 
Ovan nämnda pedagogikforskarna Geert Kelchtermans och Katrijin Ballet använder en 
terminologi som är intressant för vår egen uppsats. De kopplar begreppet praxischock till 
nyutbildade lärare som kommer ut i arbetslivet. Termen praxischock definieras av 
Kelchtermans och Ballet som konfrontationen med den nya arbetssituationen och ansvaret 
som följer med det nya jobbet. Under den här perioden sätts ens tidigare föreställningar om 
arbetet på prov. Kelchtermans och Ballet benämner denna första tid induktionsperiod, och 
menar att det har forskats i stor utsträckning kring denna tid i lärarens karriär. De menar att 
just induktionsperioden ofta är problematisk för lärarna. Vissa föreställningar blir bekräftade 
medan andra blir utmanade. Trots att många länder har försökt råda bot på den problematiska 
övergången mellan studier och yrkesliv med så kallade induktionsprogram och mentorskap, 
kan det ändå bli en chock att möta det nya ansvaret och de komplexa uppgifterna, menar 
Kelchtermans och Ballet. 
 
I en tidigare studie som omnämns i artikeln har Kelchtermans undersökt den yrkesmässiga 
utvecklingen hos lärare som har arbetat en längre tid. I studien visade Kelchtermans hur 
lärarna utifrån sin arbetslivserfarenhet utvecklade en egen tolkningsram, som fungerade som 
ett mått på hur lärarna uppfattade sin arbetssituation. Inom denna tolkningsram kom 
Kelchtermans fram till att det fanns två viktiga och sammanlänkade domäner: 
 
1. lärarnas uppfattning om sig själva som lärare, med andra ord det professionella jaget 
2. den subjektiva utbildningsteorin [egen översättning], som är lärarnas praktiska kunskaper 
som ger svar på frågor som ”Hur ska jag handskas med en viss situation i arbetet?” och 
”Varför tycker jag att det är det bästa sättet?” 
 
Mötet mellan det professionella jaget och den subjektiva utbildningsteorin leder ofta till 
spänningar, tvivel och kanske till att den egna tolkningsramen måste omvärderas 
(Kelchtermans & Ballet 2002, s. 107ff). 
 
Kelchtermans och Ballets studie är utförd på mikropolitisk nivå och fokuserar på 
medlemmarna i en organisation, i det här fallet lärarna i skolmiljön. Studiens resultat visar att 
mikropolitiken, det vill säga samspelet i skolmiljön, är betydande för lärarnas uppfattning av 
induktionsfasen och att en medvetenhet om detta kan tjäna till att förbättra utbildningen och 
induktionsprogrammen. Artikelförfattarna menar att mikropolitiken borde få ett större 
utrymme redan under utbildningen. Vidare menar författarna att lärarnas praktikperiod erbjöd 
en möjlighet att få insyn i och lära sig mer om skolan som organisation. Ett sätt att göra detta 
är att ge lärarstudenten i uppgift att under praktiken reflektera över sin egen blivande roll som 
lärare (ibid., s. 118). 
 
Om övergången mellan studier och yrkesliv skriver även biblioteks- och informationsvetarna 
Camilla Moring och Jenny Hedman i studien ”At blive bibliotekar – om læring og udvikling 
af professionsidentitet i uddannelse og praksis” som ingår i samlingsvolymen Bibliotekarerne 
– En profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi (2006). Moring och Hedman 
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ställer sig bland annat frågan hur utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap står i 
relation till de krav som ställs i arbetslivet, och har utfört fokusgruppsintervjuer med studenter 
vid tre olika svenska B&I-utbildningar. Syftet med fokusgruppsintervjuerna var att 
studenterna skulle interagera med varandra under intervjun och därmed ge en insyn i hur 
”snacket går” inom gruppen.  
 
I intervjustudien framkommer att det finns två tydliga läger bland de intervjuade studenterna: 
de praktikorienterade och de teoriorienterade. Studenterna drar en skarp skiljelinje mellan 
teori och praktik och är eniga om att utbildningen främst är teoretisk. Dessa båda grupper, 
menar Moring och Hedman, representerar två olika professionsidentiteter. Den 
praktikorienterade studentgruppen har den tidigare yrkesutbildningen i bakhuvudet när de 
formulerar sina tankar kring den nuvarande utbildningen, medan den teoriorienterade har tagit 
till sig den rådande akademiska utbildningsformen. Bland båda dessa grupper finns emellertid 
en större eller mindre önskan om att få pröva teorin i praktiken under utbildningen. De känner 
en osäkerhet kring om de fått med sig adekvata kunskaper från utbildningen och undrar om de 
kommer att kunna omsätta dessa kunskaper i praktiken. Studenterna ger flera exempel på 
kunskap och kompetens som de upplever att de inte kan läsa sig till. Bland annat nämner 
studenterna informationssökning som ett ämne som man gärna hade fördjupat sig i praktiskt. 
Studien visar också att studenterna efterfrågar en inblick i hur det går till ute på fältet, det vill 
säga på arbetsplatserna (red. Schreiber & Elbeshausen 2006, s. 97-117). 
 
Ovan nämnda studie är intressant för vår egen uppsats eftersom diskussionen bland 
studenterna fokuserar på praktikens vara eller inte vara, som ju är något vi tar upp i vår egen 
studie. Att som Moring och Hedman använda sig av fokusgruppsintervjuer för att undersöka 
vilken diskurs som råder bland studenterna tillför dessutom en annan aspekt än den vi själva 
kan ge genom en enkätundersökning, där respondenterna har svarat enbart utifrån sina egna 
upplevelser. 
 
4.5.1.1 Sammanfattning 
 
Gemensamt för de studier som här tagits upp, som behandlar övergången mellan studier och 
yrkesliv, är att resultatet i många fall pekar på en konflikt mellan dessa. Dawod och Gottberg 
ser hos flera av sina informanter en krock mellan den akademiserade utbildningen och de 
praktiska arbetsuppgifterna. Lundh och Sundin tar upp informationssökningen i 
lärarutbildningen, som utgör en viktig del även i bibliotekariens arbetsuppgifter. De ställer sig 
frågan huruvida informationssökning kan ske oberoende av kontext och beskriver den 
problematik som uppstår mellan den teoretiska kunskapen som tillskanskas under 
utbildningen och den mer praktiska kunskapen som många lärare upplever att de saknar. Trots 
de många invändningarna anser respondenterna i båda dessa studier att utbildningen ger en 
bra grund att stå på i arbetslivet. 
 
Även Kelchtermans och Ballet beskriver i sin studie problematiken kring akademiska studier 
som ska förbereda för ett yrkesliv. De nämner begreppet praxischock som de definierar som 
konfrontationen med den nya arbetssituationen och de krav som följer med det nya jobbet. 
Mötet mellan det professionella jaget och det man lärt sig under utbildningen leder ofta till 
spänningar och tvivel, och trots flera försök i olika länder att införa ett slags mentorskap har 
detta problem aldrig riktigt gått att komma runt.  
 
Avslutningsvis visar Hedmans och Morings studie på två tydliga läger bland B&I-studenterna 
de intervjuat: de praktikorienterade och de teoriorienterade. Gemensamt för dessa båda 
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grupper är att det finns en större eller mindre önskan om att under utbildningen få möjlighet 
att omsätta teorin i praktiken. 
 
4.5.2 Bibliotekariens kompetens 
 
Emelie Falk och Susanne Litbo-Lindström tar i magisteruppsatsen Den nya bibliotekariens 
kompetens. En studie av bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå (2001) upp frågan 
om vilka kunskaper en bibliotekarie besitter. I en enkätstudie undersöks vad en nyutbildad 
bibliotekarie anser om sin egen kompetens och om den överensstämmer med 
arbetsmarknadens efterfrågan. Att uppsatsförfattarna undersöker vad bibliotekarierna själva 
anser om sin kompetens är av intresse för vår egen uppsats och kan fungera som ett 
komplement till vår egen studie. Uppsatsförfattarna kan efter sin undersökning dela in 
bibliotekariens kompetens i tre olika aspekter. Dessa är dels den individuella aspekten som 
består av en akademisk ämnesprofilering, dels utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap i stort och dels de personliga egenskaperna och den sociala 
kompetensen som anses viktigt. Uppsatsförfattarna kommer bland annat fram till att 
bibliotekarier har hög kompetens, men måste lära sig att framhäva och utnyttja den (Falk & 
Litbo-Lindström 2001, passim). 
 
Taru Leinos och Elin Lundmarks magisteruppsats ”Arbetet handlar faktiskt om mer än att 
bara stämpla ut böcker och vara trevlig.”Arbetsuppgifter på svenska folkbibliotek 1990-2000 
ur ett kritisktdiskursanalytiskt perspektiv (2006) frågar sig vilken kompetens bibliotekarien 
kopplar till vad de rent praktiskt gör på ett bibliotek. För att besvara frågeställningen utförs en 
textanalys på artiklar som publicerats mellan år 1900-2000 i tidskrifterna Biblioteksbladet, 
DIK-forum och bis (Bibliotek i Samhälle). Vid analysen fann Leino och Lundmark tre olika 
diskurser; den traditionella, den informationstekniska och den marknadsekonomiska.  
 
Den traditionella diskursen i Leinos och Lundmarks uppsats kännetecknas av ett försvarande 
av ”traditionella” arbetsuppgifter på biblioteket, där den nyare informationsteknik som 
introducerats på folkbiblioteken inte tas emot med öppna armar. Den informationstekniska 
diskursen ser den nyare informationstekniken som nyttig och viktig för ett effektivare arbete. 
Den marknadsekonomiska diskursen kännetecknas av viljan att rationalisera verksamheten 
genom informationsteknik, marknadsföring och omorganisation. Även bibliotekariens 
uppfattning om sin kärnkompetens skiljer sig åt mellan de olika diskurserna. I den 
traditionella diskursen anses litteraturförmedling och utåtriktad verksamhet vara det 
viktigaste. Inom den informationstekniska framhålls den pedagogiska rollen och konsten att 
kunna lära ut informationskompetens. Den marknadsekonomiska diskursen har mycket 
gemensamt med den informationstekniska med skillnaden att den ser biblioteket som ett 
företag som bör drivas som ett sådant (passim). 
 
Catharina Haqvinssons och Camilla Kristerssons magisteruppsats Bibliotekariers pedagogiska 
roll: Om konsten att lära andra att söka och använda information (2003) behandlar 
bibliotekariens pedagogiska kompetens och om hur den kan tänkas komma till användning i 
biblioteksarbetet. Den här uppsatsen är intressant eftersom den tar upp bibliotekariens roll 
som pedagog, vilket är relevant för vår egen uppsats då flera av respondenterna i 
enkätundersökningen arbetar på skolbibliotek, där pedagogiken anses som ett viktigt inslag.  
 
I Haqvinssons och Kristerssons intervjustudie undersöks bibliotekariens syn på sin 
pedagogiska roll gentemot biblioteksanvändarna. Uppsatsförfattarna menar att 
bibliotekarierollen på senare tid har förändrats mot pedagogiska och didaktiska 
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arbetsuppgifter i och med det stora informationsflödet, där det är viktigt att kunna söka, finna, 
kritiskt granska och använda sig av relevant information. De flesta av bibliotekarierna i 
studien ansåg att de ägnade sig åt pedagogiskt arbete, men att de trots detta inte betraktas som 
pedagoger, främst från lärarhåll. De intervjuade bibliotekarierna saknar bland annat teorier 
och strategier för ett pedagogiskt arbete och skulle önskat en formell kompetens, det vill säga 
genom utbildningen, i ämnet pedagogik, samt ett erkännande som pedagoger från lärarkåren. 
Informanterna anser att de bristande pedagogiska kunskaperna resulterar i försämrad kvalitet 
på användarundervisningen. Detta, menar uppsatsförfattarna, kan bero på att en genomtänkt 
syn på kunskap och lärande saknas på utbildningen (passim). 
 
Bibliotekariens kompetens har förändrats och bibliotekssektorn har omstrukturerats. Nya och 
alternativa arbetsmarknader växer fram och bilden av bibliotekariens kompetens måste 
vidgas. För att uppmärksamma denna utveckling detta har DIK-forum, en facklig tidskrift för 
anställda inom dokumentation, information och kultur, sammanställt ett antal artiklar om 
bibliotekariens olika syn på sin kompetens i broschyren ”Bibliotekarien idag – jobben, 
rollerna, framtiden”. Flera av författarna som medverkar i broschyren skriver om 
kärnkompetensens breddning. Detta är intressant för vår uppsats eftersom den delvis vill 
undersöka bibliotekariens syn på det egna kompetensområdet.   
 
I ovan nämnda broschyr skriver folkbibliotekarie Ingrid Månsson att informationsförsörjning 
blivit viktigare, men att litteraturkännedom fortfarande är viktigast. Månsson lyfter också 
fram bibliotekariens serviceanda som en viktig tillgång. Skolbibliotekarie Britta Särnmark 
menar att kompetensen främst ligger i att arbeta med elevers lärande och att en viss kunskap 
om hur barn och ungdomar fungerar krävs inom yrket. Karin Byström är bibliotekarie på ett 
forskningsbibliotek och menar tvärtemot Månsson att servicetänkandet är något man som 
bibliotekarie ska försöka komma ifrån, och betonar istället bibliotekariens pedagogiska roll. 
Hon menar att biblioteksarbetet mer handlar om användarundervisning, alltså att lära 
användarna att själva kunna hitta den information de eftersträvar. Den traditionella synen på 
bibliotekarien som litteraturförmedlare borde, hävdar Byström, ersättas av bibliotekarien som 
informationsförmedlare. Kunskapsorganisation ses av flera av författarna i broschyren som en 
kärnkompetens. Jacob Sverker, egenföretagare, utvecklar verktyg som ger användare ingångar 
till olika informationskällor. Enligt Sverker är det kunskapsorganisation som är den unika 
kompetens bibliotekarier har, och som gör att de kan hävda sig på arbetsmarknaden även 
utanför biblioteken (DIK-forum 2002, passim). 
 
Jacob Harnesk, biblioteks- och informationsvetare, har länge arbetat på forskningsbibliotek 
och hävdar att en bibliotekarie bör ha ett brinnande intresse för omvärldsbevakning. På detta 
sätt kommer bibliotekarien att ligga steget före användarna och kunna hävda sin kompetens. 
Även Harnesk menar att kunskapsorganisation är en kärnkompetens hos bibliotekarier. Han 
säger att bibliotekariens unika kompetens ligger i att kunna hantera och strukturera 
information, samt att hela tiden ha ett användarperspektiv på det man utför. Harnesk tror att 
bibliotekarien med sin informationskompetens och utpräglade servicekänsla kommer att få en 
starkare ställning inom både universitets- och högskolebibliotek, samt i näringslivet. Harnesk 
menar att utbildningens akademisering har breddat bibliotekarieyrkets arbetsmarknad och att 
bibliotekarieyrket på grund av den tekniska utvecklingen numera närmar sig andra 
professioner, såsom tekniker och civilingenjörer, men också mer pedagogiskt inriktade yrken. 
(DIK-forum 2002, s. 24f) 
 
Även i Den moderne bibliotekar: En brugsbok om faget, jobprofiler og uddannelserne 
diskuteras bibliotekariens förändrade roll. Biblioteket är inte längre en fysik plats dit man 
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måste gå för att få hjälp. Med teknikens hjälp kan man numera använda sig av bibliotekariens 
kunskap och bibliotekets resurser hemifrån. Bibliotekarie, eller informationsspecialisten som 
hon eller han numera ofta kallas, bör inneha vissa speciella kompetenser och erfarenheter. 
Hon eller han bör kunna hantera och finna information inom flera olika medier. En 
informationsspecialist bör också kunna introducera låntagare till de olika 
informationsmedierna och därmed fungera som en bro mellan bibliotekssystem och 
användare. Då mycket stora informationsmängder ska organiseras måste en 
informationsspecialist även kunna arbeta systemetiskt. Att kunna arbeta på det sättet ses 
främst som en praktisk erfarenhet, men involverar också en del teori. Informationsspecialisten 
måste vidare vara beredd att fatta beslut och värdera information, och kan inte heller vara rädd 
för att utnyttja och lära sig ny teknik då yrket blir alltmer tekniskt orienterat (red. Wormell & 
Christensen 1996, passim).  
 
4.5.2.1 Sammanfattning 
 
Det finns en mängd studier som berör bibliotekariens kompetens och vad en bibliotekarie bör 
kunna. Falk och Litbo-Lindström undersöker vad en nyutbildad bibliotekarie anser om den 
egna kompetensen och delar in den i tre aspekter: den individuella, utbildningen i sig och de 
personliga egenskaperna, som betonas som ytterst viktiga. Leinos och Lundmarks studie tar 
upp vilken kompetens bibliotekarierna behöver för sina arbetsuppgifter och uppmärksammar 
tre olika diskurser: den traditionella, den informationsteknologiska och den 
marknadsekonomiska. Haqvinsson och Kristersson visar på bibliotekariens behov av 
pedagogisk kompetens och menar att bibliotekarierollen på senare tid har förändrats från 
didaktisk till mer pedagogisk.  
 
I DIK-forums broschyr lyfts olika kompetenser fram som viktiga på olika bibliotekstyper. Vid 
folkbiblioteket anses litteraturkunskap vara bibliotekariens grundkompetens, medan det på 
skolbiblioteket är de pedagogiska kunskaperna som sätts främst. På forskningsbiblioteket står 
användarundervisningen i fokus medan det på folkbiblioteket är servicetänkandet som 
betonas. Harnesk menar att det är viktigt att bibliotekarien intresserar sig för 
omvärldsbevakning för att stärka sin yrkesroll gentemot andra professioner och lyfter fram 
kunskapsorganisation som en av kärnkompetenserna inom bibliotekarieyrket. Wormell och 
Christensen betonar bibliotekariens nya roll som informationsspecialist och menar att 
tekniken spelar en viktig roll i denna nya yrkesroll. 
 
4.5.3 Arbetsgivarens syn på bibliotekariens kompetens 
 
Som nämnts tidigare antar den här uppsatsen ett enaktörsperspektiv, då fokus ligger på 
bibliotekariernas upplevelser av sin utbildning. Det är ändå intressant att vända blicken utåt 
för att ta reda på hur arbetsgivaren ser på bibliotekariens kunskap, vilken kompetens som 
eftersöks, samt vilken syn på akademiseringen som råder från arbetsgivarhåll. I det syftet 
kommer vi här att ta upp en magisteruppsats av Ulrika Blomkvist och Helene Eklund, samt en 
rapport skriven av Jakob Harnesk.  
 
Blomkvist och Eklund undersöker i sin magisteruppsats Bibliotekscheferna och 
bibliotekarieutbildningen (2001) hur chefer på folk- och forskningsbibliotek ser på 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Studien, som bygger på en 
enkätundersökning bland 151 bibliotekschefer, tar upp hur bibliotekscheferna ser på praktisk 
kunskap och akademisk examen, samt hur mycket de vet om de olika utbildningarna. 
Uppsatsens resultat visar att de flesta chefer hade en tämligen god kännedom om utbildningen 
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och ansåg att informationssökning var det viktigaste kunskapsområdet för en bibliotekarie. De 
flesta bibliotekscheferna var positiva till utbildningens akademisering och trodde att det kunde 
höja bibliotekarieyrkets status, flera ansåg dock att en viss praktisk erfarenhet hade varit bra 
för att fördjupa de teoretiska kunskaperna och få en förståelse för biblioteksarbetet (passim).  
 
Jakob Harnesk lade 2006 fram rapporten ”Arbetsgivarnas krav och förväntningar på en 
förändrad biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning”, på uppdrag av institutionen 
för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Med anledningen av 
Bolognaprocessen, som beskrevs mer utförligt i avsnitt 3.6, fick Harnesk i uppdrag att 
genomföra en intervjuundersökning kring arbetsgivares krav, önskemål och förväntningar på 
den nya B&I-utbildningen som startar höstterminen 2007. I rapporten tas frågor kring 
bibliotekariens kärnkompetens och utbildningens akademisering upp, liksom praktikens vara 
eller inte vara (s. 3).  
 
Till skillnad från Blomkvists och Eklunds studie, där de flesta av cheferna ställde sig positiva 
till akademiseringen, visar Harnesks undersökning att flera av de bibliotekschefer som 
intervjuats var kritiska till utbildningens akademisering. De ansåg inte att nyutexaminerade 
bibliotekarier hade tillräckliga kunskaper, och att det krävs minst ett års arbete inom någon 
form av biblioteksverksamhet för att få den kompetens som eftersöks. Flera chefer menade 
också att nyutexaminerade bibliotekarier hade för lite kunskap om biblioteket som 
organisation, alltså kunskap om kulturpolitik, förvaltning och liknande. Positiva synpunkter 
på akademiseringen var att de nyutexaminerade hade en mer analytisk kunskap och förmåga 
till problematisering, samt att de snabbt kunde anpassa sig till nya situationer. En annan 
uppfattning som upplevdes som positiv var att det fanns en större yrkesstolthet inom 
bibliotekarieyrket bland de bibliotekarier som utbildat sig efter akademiseringen (s. 6f). Detta 
framkom även i Blomkvists och Eklunds studie. 
 
När det gäller bibliotekariens kärnkompetens delar Harnesk in studiens resultat i tre 
kunskapsgrupper:  
 

• Kunskaper inom kunskapsorganisation. Detta område handlar om att kunna samla in, 
organisera och tillgängliggöra kunskap och information. 

• Kunskaper kring mötet med biblioteksbesökare. En bibliotekarie ska ha en djupare 
förståelse för människors behov, samt en känsla för service.  

• Kunskaper kring bibliotekets omvärld. En bibliotekarie bör ha kunskap om till 
exempel politiska riktlinjer eller hur biblioteksverksamheten finansieras.  

 
Några av de intervjuade bibliotekscheferna nämnde också pedagogik och IT-kunskaper som 
tillhörande den grundläggande kompetensen (Harnesk 2006, s.13ff).  
 
Harnesk skriver vidare att flera av de intervjuade tyckte att en praktikperiod under 
bibliotekarieutbildningen borde ingå. Respondenterna angav skäl som att praktik skapar 
kontakter mellan bibliotek och utbildning, samt att studenten får en chans att pröva på yrket 
redan under studierna för att få grepp om vad som väntar i arbetslivet. Merparten av de 
respondenter som var positiva till praktik förespråkade kortare praktikperioder, gärna 
kopplade till någon inlämningsuppgift. 
 
De respondenter som var kritiska till praktik under utbildningen ansåg att det var onödigt att 
nagga av studietiden, samt att det inte borde ingå praktik i en akademisk utbildning. Flera 
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ansåg också att en längre praktikperiod snarare blev en chans för biblioteken att få gratis 
arbetskraft, än för studenterna att verkligen lära sig något (ibid.,. 16).  
 
4.5.4 Pågående forskning 
 
Som framkommit tidigare i det här kapitlet finns det en mängd studier som fokuserar på 
kopplingen mellan studier och yrkesliv för biblioteks- och informationsvetare. För att 
ytterligare belysa det stora forskningsintresset kommer här kort att nämnas något om ett 
projekt som pågår på Högskolan i Borås vid tiden för den här uppsatsens tillblivelse. 
 
BIKT-programmet, där BIKT står för Bibliotek, IKT (Informations- och 
Kommunikationsteknik) och lärande, omfattar två projekt: ”IKT i övergången från 
utbildningspraktik till yrkespraktik” samt ”Förutsättningar för lärande: märkning av 
elektroniska dokument.” De båda projekten delar synen på biblioteket som ett socialt 
fenomen, där olika förhandlingsprocesser står i centrum vid identitetsskapande och sociala 
gemenskaper. 
 
Den forskning som för närvarande pågår inom ramen för BIKT-programmet som har flest 
beröringspunkter med vår egen uppsats är Jenny Hedmans avhandlingsarbete ”Att lära 
informationssökningsexpertis – bibliotekariers yrkesidentitet i övergången mellan utbildnings- 
och yrkespraktik.” Hedman är i sin forskning intresserad av hur blivande och 
nyutexaminerade bibliotekarier uppfattar övergången mellan utbildning och yrkesliv, med 
fokus på bibliotekariers informationssökning och informationsanvändning via IKT. Den 
empiriska studien bygger på fokusgrupper med B&I-studenter, samt intervjuer med 
nyanställda bibliotekarier vid akademiska bibliotek. Avhandlingen väntas bli klar under våren 
2009 (Lindberg 2005). 
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82%

Män

Kvinnor

59%

17%

5%

19%

Borås

Lund

Umeå

Uppsala

5 Resultatredovisning 
 
I det här kapitlet redovisas det empiriska material som enkätundersökningen har genererat. 
Siffrorna presenteras med hjälp av diagram i de fall vi anser det vara illustrativt. I anslutning 
till vissa av frågorna inkluderas förklarande kommentarer för att förtydliga resonemanget 
kring tematiseringen av svaren, eller liknande.  
 
I den mån det varit möjligt har siffrorna omvandlats till procent, avrundade till heltal. Att 
resultatet i vissa fall inte presenteras i procent, utan i antal, beror på att ett procenttal skulle 
vara missvisande, då respondenterna har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ. Antalet 
alternativ skulle i så fall överstiga antalet enkäter.  
 
I de fall samtliga respondenter inte har svarat på frågan, anger parentesen efter frågan hur 
många svar redovisningen grundas på. 
 
Resultatet presenteras i samma ordning och utformning som enkätfrågorna (se bilaga 2) för att 
redovisningen ska bli överskådlig. 
 
Kön 

 
 
Av de 94 respondenterna var det 77 kvinnor och 17 
män som deltog i enkätundersökningen.  
 
 
 
 
 
 

Ålder (baserat på 90 enkäter) 
 
Åldersfördelningen bland respondenterna var 
tämligen utspridd, emellertid var den största 
andelen, 67%, under 35 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid vilken skola tog du din examen i biblioteks- och informationsvetenskap? 
 
 
Den överlägset största delen av respondenterna har 
genomgått sin utbildning i Borås.  
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32%

56%

12%

1995 - 2000
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2005 och framåt

42%

28%

20%

6% 4%
Skolbibliotek

Universitets- och
högskolebibliotek

Forsknings- och
specialbibliotek

Sjukhusbibliotek

Övrigt

Vilket år tog du din examen? (baserat på 93 enkäter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  
 
 
 Den största andelen respondenter har arbetat  
 upp till 6 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilken typ av bibliotek arbetar du vid nu? 

 
 
Till skolbibliotek räknas här även de respondenter 
som arbetar vid skolbibliotekscentraler. 
 
Kategorin ”Övrigt” innehåller de respondenter som 
arbetar vid företagsbibliotek, referensbibliotek, 
länsbibliotek och bild- och ljudarkiv. 
 
 
 

 
Hurdana kunskaper fick du intrycket av att du behövde för din yrkesverksamhet under 
dina studier? (baserat på 90 enkäter) 
 
Här har respondenterna fått rangordna alternativen från siffran ett och uppåt, där en etta står 
för de kunskaper respondenterna fick intrycket av var viktigast för yrkeslivet under studierna, 
en tvåa för de näst viktigaste kunskaperna o s v. En åtta eller nia står följaktligen för de 
kunskaper som respondenterna under studietiden fick intrycket av att de behövde minst när de 
kom ut i arbetslivet. En nolla representerar de kunskaper som respondenterna inte ansåg 
ingick i utbildningen alls. 
 

36%

33%

21%

10%

0 - 3 år

3 - 6 år

6 - 9 år

9 - 12 år
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Här redovisas de tre kategorier kunskaper som respondenterna under studietiden fick intrycket 
av var viktigast, samt de kunskaper de fick intrycket av var minst viktiga för det kommande 
arbetslivet. Syftet med detta upplägg är att visa de kunskapskategorier som är störst både 
bland de kunskaper våra respondenter ansåg vara viktigast men också de kunskaper som våra 
respondenter ansåg mindre viktiga eller ickeexisterande. Anledningen till att inte alla 
kategorier presenteras är att kategorierna blir allt mindre och därmed inte visar på så stora 
skillnader. 
 

Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Näst minst viktig Minst viktig Ingick inte 
Informationssök
ning 43% 

Informationssök
ning 27% 

Referenssamtal 
& 
Informationssökn
ing 23% 

Uppsats- och 
rapportskrivning 
30% 

Uppsats- och 
rapportskrivni
ng & 
Litteraturkuns
kap 1% 

Uppsats- och 
rapportskrivni
ng & 
Litteraturkuns
kap 18% 

Kunskapsorganis
ation 22% 

Kunskapsorganis
ation 22% 

Kunskapsorganis
ation & Kunskap 
om användare 
14% 

Litteraturkunskap 
24% 

 Användarunde
rvisning 6% 

Kunskap om 
användare 12% 

Kunskap om 
användare 20% 

Användarundervi
sning 13% 

Användarundervi
sning 6% 

  

Alla kolumner ska läsas i fallande ordning. Alltså kommer den största procentandelen i kolumnen ”Viktigast” 
högst upp och den näst högsta näst högst upp och så vidare.  
 
Hurdana kunskaper anser du nu, efter avslutad utbildning, att en bibliotekarie behöver? 
(baserat på 90 enkäter) 
 
I den här frågan har respondenterna fått rangordna alternativen från siffran ett och uppåt, där 
en etta står för de kunskaper respondenterna anser är viktigast i sin yrkesverksamhet, en tvåa 
för de näst viktigaste kunskaperna o s v. En åtta eller nia står följaktligen för de kunskaper 
som respondenterna inte anser att en bibliotekarie behöver i arbetslivet. En nolla representerar 
de kunskaper som respondenten inte tycker behövs alls i yrkeslivet. 
 
Här redovisas de tre kategorier som respondenterna ansåg som viktigast och de kategorier 
som ansågs vara minst viktiga. Syftet med detta upplägg är att visa de kunskapskategorier 
som är störst både bland de kunskaper våra respondenter ansåg vara viktigast men också de 
kunskaper som våra respondenter ansåg mindre viktiga eller ickeexisterande. Anledningen till 
att inte alla kategorier presenteras är att kategorierna blir allt mindre och därmed inte visar på 
så stora skillnader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla kolumner ska läsas i fallande ordning. Alltså kommer den största procentandelen i kolumnen ”Viktigast” 
högst upp och den näst högsta näst högst upp och så vidare.  

Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Näst minst 
viktig 

Minst viktig Behövs inte 

Informationssökn
ing 44% 

Informationssökni
ng 26% 

Kunskapsorganisat
ion & Kunskap om 
användare 21% 

Biblioteket 
som 
organisation 
30% 

Uppsats- och 
rapportskrivni
ng 44% 

Uppsats- och 
rapportskrivni
ng 13% 

Kunskap om 
användare 26% 

Användarundervis
ning 22% 

Informationssökni
ng 16% 

Litteraturkunsk
ap 23% 

Litteraturkuns
kap 12% 

Litteraturkuns
kap 10% 

Referenssamtal 
11% 

Referenssamtal 
20% 

Användarundervis
ning 15% 

Uppsats- och 
rapportskrivnin
g 10% 

Biblioteket 
som 
organisation 
9% 

Biblioteket 
som 
organisation 
4% 
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44%

36%

19%
1%

Ingen praktik

Ordnat praktik
eller extrajobb
själva

Praktik via
skolan

Obesvarat

Hade du praktik på bibliotek eller annan liknande verksamhet under din utbildning?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 respondenter har här svarat att de haft praktik under utbildningen. Denna siffra inkluderar 
de respondenter som gått sin utbildning i Uppsala, som är den enda studieort där praktik, i den 
bemärkelsen som vi åsyftar, ingår. 
 
Till ja-svaren räknas således endast de som haft praktik genom utbildningen, inte de som 
själva ordnat praktik eller extrajobb i anslutning till studierna. I vissa fall är gränserna dock 
luddiga. I Lund, exempelvis, finns så kallade fältstudier, där studenten får möjlighet att arbeta 
på olika bibliotek vid sidan av studierna. Dessa har vi heller inte räknat med bland 
”praktikanterna” för att vara konsekventa. 
 
Om ja, hade du nytta av den? 
 
För 8 respondenter av 18 har praktiken på ett eller annat sätt lett till arbete efter avslutade 
studier. En respondent skriver: ”Det var under praktiken jag fick insyn i vad det egentligen 
innebär att arbeta som bibliotekarie. Det saknade jag i övriga utbildningen, så praktiken var 
väldigt nyttig. Jag fick dessutom goda kontakter och referenser som hjälpte mig att få det jobb 
jag har idag.” En annan respondent formulerar sig så här: ”Det var under praktiken jag lärde 
mig allt det praktiska som yrket innebär. Utbildningen, enligt mig, hade väldigt få praktiskt 
konkreta inslag i direkt relation till det verkliga yrket. Praktiken gjorde att jag fick bra 
kontakt med det ställe som sedan blev min första arbetsplats. Att nätverka är viktigt!” 
 
11 av de 18 respondenterna som hade praktik under utbildningen anser att praktiken fungerat 
som en värdefull inblick i arbetslivet och varit ett nyttigt komplement till teorin. En 
respondent skriver: ”Jag kan inte peka på någon specifik nytta för mitt nuvarande arbete 
förutom en allmän känsla att det var bra med praktik och att jag lärde mig mycket just då.” 
En annan skriver: ”Praktiken kändes som ett värdefullt komplement till utbildningens 
teoretiska delar. Utan praktik hade BoI-utbildningen som helhet inte känts komplett.” 
 
Om nej, kan du retrospektivt sakna att den möjligheten fanns? 
 
I den här frågan kan svaren delas upp i tre teman: de som saknat praktik under utbildningen, 
de som inte saknat praktik under utbildningen och de som själva ordnat praktik i anslutning 
till utbildningen. 
 
30 respondenter upplever att de har saknat möjligheten till praktik under utbildningen. En av 
anledningarna som återkommer är att det hade varit lättare att ta till sig den teoretiska 
kunskapen om den kombinerats med praktik. En respondent skriver: ”Ja, det hade varit mkt 
bra att kunna koppla teorin till praktik. Nu är utbildningen alltför teoretisk, man vet inte vad 
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man pratar om så att säga.” En annan anledning till att många ställer sig positiva till praktik 
är att det är viktigt att knyta kontakter och skapa ett nätverk. En tredje ståndpunkt som 
respondenterna i denna grupp ger uttryck för är att praktiken ger en känsla för vad 
bibliotekarieyrket innebär som inte teorin kan ge. Så här skriver en respondent: ”Det är i 
kontakt med verkligheten som de viktiga kunskaperna hämtas in.” 
 
13 respondenter upplever inte att de saknat praktik under utbildningen. En framträdande åsikt 
här är att praktik inte hör hemma på en akademisk utbildning och att man bäst lär sig vad 
yrket handlar om när man väl kommit ut i arbetslivet. Praktiken anses stjäla tid från teorin och 
bör ordnas på egen hand, utanför det akademiska sammanhanget. Vidare menar man att en 
bred utbildning med väl förankrad teorigrund förbereder för yrkeslivet på ett tillfredsställande 
sätt, vilket gör praktiken överflödig. En respondent skriver: ”Jag tror att nuvarande upplägg 
ger oss en bättre grund, där vi är redo att arbeta på olika sorters bibliotek. Vid praktik får 
man ändå ofta inte chansen att på riktigt sätta sig in i yrkesrollen, för det känns sällan 
aktuellt att visa allt för någon som bara ska vara där kort tid.” En annan respondent 
resonerar: ”Bättre att skolan koncentrerar sig på att ge studenten det han/hon inte kan få på 
annat håll. Dessutom är det svårt att säkerställa kvaliteten på praktiken.” 
 
21 respondenter hade själva ordnat praktik eller jobbade extra på biblioteksanknuten 
verksamhet i anknytning till utbildningen. En genomgående uppfattning i den här gruppen är 
att biblioteksanknutet extrajobb mer eller mindre var ett måste under utbildningen och att det 
var vanligt förekommande bland studenterna. En respondent skriver: ”De flesta av oss 
arbetade extra på något bibliotek. Vi fick också veta på utbildningen att vi nästan var tvungna 
till det för att klara studierna. De som inte fick extrajobb hade nog uppskattat praktik dock. 
Konstigt att det skall "krävas" att man jobbar extra i utbildningen.” En annan skriver: ”Det är 
väldigt synd att praktiken inte anses fin nog, för det hade varit lärorikt.” Emellertid är det inte 
alla som ställer sig negativa till att de själva ordnade den praktiska erfarenheten. En 
respondent skriver: ”Jag skulle ha förlorat fokus från fackstudierna om jag hade praktiserat.” 
 
Vilka arbetsuppgifter är du främst anställd för att sköta? (baserat på 83 enkäter) 
 
Här har respondenterna fått rangordna alternativen från siffran ett och uppåt, där en etta står 
för den arbetsuppgift som respondenterna i första hand är anställda för att sköta, en tvåa för 
det i andra hand och så vidare. En åtta står följaktligen för arbetsuppgifter respondenten inte 
anser sig vara särskilt ansvarig för att sköta. En nolla står för sådana som respondenten anser 
att hon eller han inte är anställd för alls.  
 
Här redovisas de tre kategorier som respondenterna ansåg som viktigast och de kategorier 
som ansågs vara minst viktiga. Syftet med detta upplägg är att visa de arbetsuppgifter som 
våra respondenter tycker att de främst är anställda för att sköta men också de som de tycker att 
de inte alls är anställda för att ta hand om. Anledningen till att inte alla kategorier presenteras 
är att kategorierna blir allt mindre och därmed inte visar på så stora skillnader. 
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Alla kolumner ska läsas i fallande ordning. Alltså kommer den största procentandelen i kolumnen ”I första hand” 
högst upp och den näst högsta näst högst upp och så vidare.  

 
Vilka av dina nuvarande arbetsuppgifter tycker du tar mest tid? (baserat på 83 enkäter) 
 
Här har respondenterna fått rangordna alternativen från siffran ett och uppåt, där en etta står 
för de arbetsuppgifter respondenten tycker tar mest tid, en tvåa för de som tar näst mest tid 
och så vidare. En åtta står följaktligen för de arbetsuppgifter som tar minst tid. En nolla står 
för sådant som respondenten inte tycker tar någon tid alls. 
 
Här redovisas de tre kategorier som respondenterna ansåg som viktigast och de kategorier 
som ansågs vara minst viktiga. Syftet med detta upplägg är att visa de arbetsuppgifter som 
våra respondenter tycker tar mest tid att utföra men också de som de tycker tar minst eller 
ingen tid alls. Anledningen till att inte alla kategorier presenteras är att kategorierna blir allt 
mindre och därmed inte visar på så stora skillnader. 
 

 

Alla kolumner ska läsas i fallande ordning. Alltså kommer den största procentandelen i kolumnen ”Mest” högst 
upp och den näst högsta näst högst upp och så vidare.  
 
Har du arbetat vid någon annan typ av bibliotek?  

 
Knappt tre fjärdedelar av respondenterna uppgav  
att de tidigare arbetat på en annan bibliotekstyp än  
den de arbetade på vid tiden för enkätdeltagandet. 
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Skiljde sig arbetsuppgifterna åt och i så fall hur? 
 
Uppgifterna som här följer är en sammanställning av de svar som respondenterna lämnat. 
Syftet med denna fråga är inte att få fram statistiska data, snarare fungerar sammanställningen 
som en överblick av vad som skiljer arbetet åt på olika bibliotekstyper. 
 
Universitets- och högskolebibliotek 
På universitets- och högskolebibliotek är uppgifterna mer specificerade och arbetet mer 
självständigt. Ofta är man fler i antal och ingår i ett team där var och en har sin specifika 
uppgift. En respondent beskriver det som att man är en kugge i maskineriet, med begränsade 
uppgifter, medan andra respondenter ger uttryck för att arbetet ger stora möjligheter att 
utveckla sin kompetens på ett visst område.  
 
Användarundervisningen utgör en stor del av arbetet på universitets- och högskolebibliotek 
och en stor del av verksamheten består i exempelvis katalogisering och klassificering. En 
respondent menar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om olika databaser för att kunna 
tillhandahålla en så god service som möjligt, medan en annan ägnar sig mycket åt att skriva 
rapporter i samband med utvecklingsarbetet som pågår på arbetsplatsen. 
 
Sammanställningen bygger på de uppgifter som lämnats av 11 respondenter som har 
erfarenhet av arbete på universitets- och högskolebibliotek. 
 
Forskningsbibliotek 
Den viktigaste arbetsuppgiften på ett forskningsbibliotek är att söka information åt de forskare 
som verkar i anslutning till biblioteket. Den pedagogiska uppgiften betonas i det att man på ett 
forskningsbibliotek strävar efter att användaren själv ska söka sin information. På exempelvis 
ett folkbibliotek, menar en respondent, kan man inte kräva denna kompetens av användarna. 
Katalogisering anges som en ofta förekommande arbetsuppgift, liksom användarundervisning. 
 
Sammanställningen bygger på de uppgifter som lämnats av 3 respondenter som har erfarenhet 
av arbete på forskningsbibliotek. 
 
Företagsbibliotek 
Arbetet på företagsbiblioteket är av naturliga skäl präglat av den organisation som biblioteket 
ingår i. Eftersom arbetet är så specificerat och uppdraget så avgränsat finns goda möjligheter 
till fördjupning. En respondent beskriver arbetet som ”… att kunna mycket om ett avgränsat 
område i stället för att kunna lite om allting.” Indexering och katalogisering är arbetsuppgifter 
som flera av respondenterna anger som de främsta, medan en respondent varit sysselsatt med 
att underhålla och uppdatera en specifik databas. 
 
Sammanställningen bygger på de uppgifter som lämnats av 5 respondenter som har erfarenhet 
av arbete på företagsbibliotek. 
 
Folkbibliotek 
Flera respondenter påpekar att arbetet på ett större folkbibliotek är mer specialiserat, att var 
och en har sina specifika uppgifter, till skillnad från ett mindre folkbibliotek, där man ofta 
hjälper varandra ”över gränserna” som en respondent uttrycker det.  
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Flera av respondenterna betonar den sociala funktionen som folkbiblioteket fyller, dit många 
kommer för det sociala utbytet. Det är därför viktigt att kunna ”ta folk” och ha en väl 
utvecklad social förmåga. Flera respondenter framhåller litteraturkunskaper som viktigt.  
 
Arbetet i informationsdisken är det som tar mest tid i anspråk, anser flera respondenter. En 
skillnad som framhålls mellan referensarbetet på ett folkbibliotek och det på ett skolbibliotek 
är att frågorna på folkbiblioteket ofta mynnar ur användarens eget intresse, till skillnad från 
eleverna på skolbiblioteket som ofta blivit ålagda en uppgift. 
 
En respondent påpekar att arbetsuppgifterna på ett folkbibliotek i hög grad sammanfaller med 
de arbetsuppgifter man förväntade sig under utbildningen, och ger exempel som arbete i 
informationsdisk, referenssamtal, utlån och stor användarkontakt. 
 
Sammanställningen bygger på de uppgifter som lämnats av 18 respondenter som har 
erfarenhet av arbete på folkbibliotek. 
 
Skolbibliotek 
Som skolbibliotekarie har man i de flesta fall ansvar hela verksamheten ensam, vilket både 
har sina positiva och negativa sidor. En del respondenter upplever det som positivt att ha hela 
ansvaret själv, medan andra saknar den gemenskap som andra bibliotekarier på arbetsplatsen 
ger. En respondent tycker sig ibland känna sig utanför lärarnas gemenskap. Vissa 
respondenter finner det tillfredsställande med de skiftande arbetsuppgifter som ensamarbetet 
innebär, medan några tycker att alltför mycket av tiden upptas av assistentsysslor, vilket 
upplevs som hämmande och oroande för löneutvecklingen. 
 
Flera respondenter upplever att en stor del av arbetet går ut på att hålla ordning och reda. ”Det 
kändes ofta som om min främsta funktion som bibliotekarie på skolbiblioteket där jag jobbade 
var att agera kombinerad barnvakt, polis, mamma, kurator, socialarbetare, städhjälp, och 
ordningsvakt åt uttråkade elever, medan lärarna gömde sig på sina arbetsrum” skriver en 
respondent. Samarbetet med lärare är något som flera av respondenterna tar upp. Flera menar 
att detta samarbete inte alltid är oproblematiskt och då handlar det ofta om att lärarna av en 
eller annan anledning inte är öppna för ett närmare samarbete med skolbibliotekarien. 
 
Flera respondenter upplever att referenssamtal och informationssökning är det som tar mest 
tid på ett skolbibliotek. En respondent uttrycker en frustration över att informationssökningen 
aldrig kan tas till en speciellt hög nivå på skolbiblioteket. Denna frustration märks även hos 
en annan respondent som inte tyckte sig få möjligheten att utnyttja sina kunskaper från 
utbildningen i någon större utsträckning.  
 
Sammanställningen bygger på de uppgifter som lämnats av 21 respondenter som har 
erfarenhet av arbete på skolbibliotek. 
 
Sjukhusbibliotek 
En respondent arbetade med att ge service till landstingets personal, studenter inom bland 
annat vård och omsorg, anhöriga och till viss del allmänheten. En annan arbetade på ett 
kombinerat folkbibliotek och medicinskt bibliotek, där både skön- och facklitteratur lånas ut 
och efterfrågas. En respondent arbetade endast med att beställa material och ge 
patientinformation, medan en annan beskriver sitt sjukhusbibliotek som att det mest fanns 
tidskrifter där. 
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Sammanställningen bygger på de uppgifter som lämnats av 4 respondenter som har erfarenhet 
av arbete på sjukhusbibliotek. 
 
Vilka av de kunskaper du fick under utbildningen upplever du att du har haft mest 
nytta av i ditt arbete?  

 
 
Siffrorna anger antal. Respondenterna har haft 
möjlighet att ange flera alternativ, så antalet 
svarsalternativ överstiger antalet respondenter.  
 
 
 
 
 
 
 

Kunskapsorganisation:  
51 respondenter har svarat att de haft mest nytta av kunskapsorganisation i sitt arbete. Till 
detta tema hör kunskaper i SAB-systemet, katalogisering, klassificering, kunskaper om 
ämnesguider, klassifikation och bibliometri. 
 
Informationskompetens:  
30 respondenter har svarat att de haft mest nytta av informationssökning i sitt arbete. 
Informationssökning beskrivs av en respondent som ”… den oftast och mest praktiskt 
använda nyttan i det dagliga arbetet.” En annan menar att utbildningen gett kompetens att 
”förstå skillnaden mellan att ’googla’ och att göra en professionell sökning.”  
 
IT:  
27 respondenter har uppgett att de haft mest nytta av IT-kunskaper i sitt arbete. Till detta tema 
räknas kunskaper om webbdesign, elektronisk publicering, databasers uppbyggnad, allmän 
datavana, etc. En respondent skriver: ”Kunskaper i elektronisk publicering tror jag är 
fundamentala för morgondagens bibliotekarier. Den kompetensen saknas eller är bristfällig 
på många bibliotek idag.” En annan respondent talar om vikten av att veta hur det fungerar 
”bakom kulisserna” och inte enbart kunna söka på webben eller i databaser, utan även ha 
kunskaper om hur dessa sökverktyg är konstruerade. 
 
Referensarbete:  
18 respondenter har svarat att de haft mest nytta av sina kunskaper om referensarbete i sitt 
arbete. En respondent skriver: ”Hela jobbet går ut på det känns det som. Att hjälpa 
användaren att veta vad hon eller han faktiskt är ute efter och hjälpa dem att formulera sitt 
problemområde.” En annan respondent menar att det har varit nyttigt att ha med sig de 
teoretiska kunskaperna från utbildningen, men att det inte riktigt går att förbereda sig för 
yrkeslivet ändå: ”Man blir bättre med åren och med ju mer social kompetens man får.” 
 
Användarperspektiv:  
13 respondenter har uppgett att kunskaper om olika användargrupper och deras 
informationsbeteende är det de haft mest nytta av från utbildningen. En respondent skriver: 
”Vi hade föreläsningar med en del funktionshindrade personer och det har jag haft stor nytta 
av under mitt nuvarande arbete. Hur man utformar information på hemsidan så att även 
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lässvaga förstår t.ex.” En annan menar att ”… allt prat om användarperspektiv har gjort, även 
om jag inte kommer ihåg specifika teorier osv, mig medveten om att se till att jag verkligen 
förstår vad låntagaren är ute efter och hur de tänker.” 
 
Helheten:  
13 respondenter menar att det är utbildningen som helhet de haft mest nytta av i yrkeslivet. 
Gemensamt för dessa respondenter är att de kan se sambandet mellan de olika kurserna, även 
om inte alla kurser har känts lika angelägna. En respondent skriver: ” … överblicken, det man 
aldrig trodde att man skulle ha användning för men som när man lärt sig 
hantverket/rutinerna är det man går tillbaka till.” Inom detta tema talar respondenterna också 
om att all kunskap är nyttig och att utbildningen har gett en grundläggande förståelse för vad 
arbetet innebär. En respondent skriver: ”Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man 
jobbar och över tid, så det är viktigaste jag fått med mig från utbildningen är en bred 
teoretisk grund från vilken jag kan utgå när det är dags att sätta sig in i nya 
arbetsuppgifter…” 
 
Andra teman:  
10 respondenter anser att de haft mest nytta av forskningsmetodiken, dit uppsats- och 
rapportskrivning räknas. Dels har forskningsmetodiken gett en djupare förståelse för hur 
forskningsprocessen går till, men också för de praktiska kunskaperna i hur man skriver 
rapporter. Dessutom har uppsatsskrivandet gett möjlighet till fördjupning inom ett visst ämne, 
som man haft användning för i sitt yrkesliv. 8 respondenter tycker att det problembaserade 
lärandet, PBL, har varit bra att ha med sig från utbildningen eftersom det har gett en förmåga 
att hitta lösningar och tänka bredare. En synpunkt är att PBL förbereder väl för arbetet på ett 
bibliotek. 5 respondenter tycker att praktiken eller fältstudierna gav mest kunskaper, medan 5 
respondenter tycker att de haft mest nytta av det de lärt sig om bibliotekets roll i samhället 
och kulturpolitiska frågor. 4 respondenter tycker inte att de har fått med sig några nyttiga 
kunskaper alls från utbildningen, utan att de har förvärvat de kunskaper som gör dem lämpade 
för biblioteksarbete först sedan de började arbeta. 
 
Var det något du läste under din utbildning som du aldrig har upplevt som relevant för 
dina arbetsuppgifter, idag eller under tidigare biblioteksarbete? 
 

 
Siffrorna anger antal. Alltså har 34 av 94 svarat att 
de lärt sig något de aldrig upplevt som relevant. 
Svar där respondenten skrivit att de upplevt allt som 
relevant har här inte redovisats. 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotekshistoria:  
8 respondenter angav att de tyckte att bibliotekshistorian kändes mest oangeläget under 
utbildningen. En respondent beskriver sin inställning till ämnet så här: ”Kungliga bibliotekets 
öppettider på 1700-talet har jag aldrig haft nytta av” medan en annan respondent menar att 
ämnet är ”… relevant för min yrkesidentitet, men inte i mitt vardagliga arbete.” 
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Vetenskapsteori:  
8 respondenter menade att utbildningen lade för stor tonvikt vid uppsatsskrivande och 
vetenskapsteori. En respondent skriver: ”Sedan tycker jag att för mycket vikt läggs vid 
uppsatsen. Skulle hellre se ett mer praktiskt inriktat exjobbsupplägg, som kan ge värdefulla 
kontakter ut i arbetslivet. De flesta som läser B&I har också uppsatsskrivande inom andra 
ämnen bakom sig och är rätt mätta på teori och metod.” En annan åsikt är: ”Uppsatsen 
kändes onödig, vi arbetar ju väldigt praktiskt och det faktum att uppsatsen skall ligga på en 
akademisk nivå med inriktning på ämnet och inte yrket blir det både onödigt och fel.” En 
tredje respondent menar att det under utbildningen fanns ”… en känsla av att de ville att man 
hellre skulle fortsätta forska.” 
 
Helheten:  
7 respondenter gav uttryck för att det mesta de läst under utbildningen känts irrelevant för 
yrkesutövningen. En respondent skriver: ”Jag tyckte mycket av det jag läste kändes orelevant, 
eftersom man oftast bara snuddade vid ytan. Jag kan göra en hemsida, tex, men ingen snygg, 
och skulle inte bli anställd för mina kunskaper där.” En annan respondent håller med om att 
många kurser kändes irrelevanta men att de kanske satte ”… spår hos mig som jag inte är 
medveten om, vad vet jag!” 
 
Den teoretiska inriktningen:  
6 respondenter ansåg att kurserna de läste under utbildningen haft för dålig förankring i 
verkligheten och varit alltför teoretiska. En respondent uttrycker sig så här: ”Jag tycker […] 
att biblioteksteorin var rätt meningslös. Jag tror till exempel inte att så mycket av Kulthaus 
teorier om informationssökningsprocessen finns kvar i min hjärna och påverkar hur jag 
arbetar gentemot låntagarna. Jag känner att jag har blivit en bra bibliotekarie främst genom 
att arbeta mig till det - inte genom teoretiska studier.” En annan skriver: ”Teoriavsnitten 
under utbildningen var så pass abstrakta att jag känner att de inte har haft någon anknytning 
till mitt arbete. Min tjänst som kontaktbibliotekarie innebär ju mycket praktiskt arbete. Skulle 
jag däremot arbetat som chef skulle jag sannolikt ha mer nytta av att studera teoribildningen 
kring informationsvetenskapen.” En tredje respondet menar att teorin ofta känns svår att 
koppla till det praktiska arbetet, men att det samtidigt är viktigt att akademisera ämnet. 
Ytterligare en respondent menar att ”… alla kurser som inte direkt kunde ge mig hjälp att 
sköta arbetet ’ute på golvet’" kändes irrelevanta. 
 
IT:  
5 respondenter har svarat att konstruktionen av databaser, hur man kodar HTML etc känts 
irrelevant för yrkesutövandet. En respondent resonerar: ”Använder redan befintliga 
(databaser), varför uppfinna hjulet en gång till?”  
 
Andra teman: 
4 respondenter ansåg sig inte ha haft någon nytta av organisationsteori. En respondent 
resonerar kring varför ämnet ”biblioteket som organisation” inte känts relevant för 
yrkesutövandet: ”Mest kanske för att jag aldrig har varit intresserad av att komma i ledande 
ställning varken under utbildningen eller som yrkesverksam.” 4 respondenter ansåg att de inte 
haft någon användning av det de lärde sig om att söka i olika databaser under utbildningen. En 
respondent skriver: ”De databaser vi fick testa finns inte på bibliotek.”  
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Saknade du någonting under din utbildning som du idag anser att du skulle ha haft 
nytta av i ditt arbete? Utveckla gärna ditt svar!   

 
 
 
Siffrorna anger antal. 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogik:  
33 respondenter anser att en pedagogisk grund hade varit önskvärd från utbildningen. En 
respondent skriver: ”Det kommer att finnas ett växande behov av att möta det livslånga 
lärandet, de flesta problem som är svåra/återkommande har främst en pedagogisk karaktär.” 
En annan formulerar sig så här: ”Pedagogik är det jag saknat mest sen jag började jobba - 
vilket ju naturligtvis hänger ihop med att jag jobbar inom skolan numera. Inte bara 
"bibliotekspedagogik" utan en grundläggande förståelse för lärarens sätt att arbeta, för att 
kunna hitta en naturlig plats i det arbetet.” 
 
Praktik:  
19 respondenter angav att de saknade praktik under utbildningen. För att undvika upprepning 
i resultatredovisningen följer här ingen närmare redogörelse för respondenternas svar. I stället 
rekommenderas läsaren att gå tillbaka till fråga 9C, där respondenternas tankar kring 
avsaknaden av praktik redovisas. 
 
IT:  
15 respondenter ansåg att de från utbildningen saknade kunskaper i elektronisk publicering, 
webbsidekonstruktion och om de datasystem som finns på biblioteken. En respondent 
formulerar sina behov så här: ”Vad är HTML och hur kan jag bygga upp en webbsida. Hur 
hanterar jag digitala filer och hur arkiverar jag och bevarar jag digitalt media. Vad är en 
jpg-fil, tif-fil och hur är en digital bild uppbyggd etc.” En annan skriver så här: ”Mycket mer 
om e-media hade verkligen behövts. Typ digital publicering, e-böcker. Men även typ web-
arbete, enklare programmeringskunskap och liknande.” 
 
Informationskompetens:  
16 respondenter önskar att de fått med sig större kunskaper kring informationssökning från 
utbildningen. Till detta tema räknas även de som önskat större kunskaper kring källkritik. En 
respondent hade önskat ”… mer praktisk sökmetodik, att få utforska databaser och lära sig 
hur man kan söka i dem och praktiskt få använda vissa utvalda databaser.” 
 
Kunskapsorganisation: 14 st 
 
Andra teman: 
8 respondenter skulle önskat större kunskaper om service och bemötande från utbildningen, 
medan 11 respondenter anser att litteraturkunskap bör vara ett obligatoriskt ämne under 
utbildningen. 6 respondenter skulle önskat att de fått en större kännedom om olika 
bibliotekstyper under utbildningen. 
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Upplever du att din nuvarande kunskap räcker till för dina nuvarande arbetsuppgifter? 
 
95 % av respondenterna har angivit alternativen ”Ja, 
bra” eller ”Ja, mycket bra”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bland kommentarerna som lämnats i anslutning till den här frågan kan tre tydliga teman 
skönjas. 63 respondenter anser att de har förvärvat sin kunskap först sedan de börjat arbeta. 
Utöver de praktiska arbetsuppgifterna och hjälp från kollegor, ingår här även konferenser och 
internutbildningar. En respondent skriver: ”Jag har varit tvungen att skaffa mig kunskap. Så 
är det nog med alla utbildningar, men jag upplever verkligen att den här utbildningen inte på 
ett tillräckligt konkret sätt förbereder studenten för arbetslivet.” Det andra temat utgörs av de 
18 respondenter som saknar kunskap inom specifika områden, såsom marknadsföring, IT, 
inköp och pedagogik. Till den tredje gruppen hör de 16 respondenter som tycker att 
utbildningen gett en bra grund att stå på i arbetslivet. 
 
Hur skulle du benämna din yrkeskompetens grunddelar? Alltså vad tycker du är själva 
kärnan i ditt yrkeskunnande?  

 
 
Siffrorna anger antal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogik:  
61 respondenter tycker att förmågan att lära ut informationskompetens och vägleda användare 
utgör yrkets kärna. Detta inbegriper användarundervisning och referenssamtal, samt 
kunskaper om hur människor lär och tar till sig kunskap. En respondent formulerar sig så här: 
”Att kunna förmedla hur och var man söker olika typer av information så att användarna blir 
bra informationssökare” medan en annan skriver att yrkeskompetensenbestår i ”… att kunna 
lyssna på låntagaren och därmed ställa rätt följdfrågor (för att verkligen förstå vad det är 
personen letar efter), men också att alla blir vänligt bemötta, och att vi håller det vi lovar. 
Trovärdighet och kvalitet är viktigt.” 
 
Informationskompetens:  
49 respondenter anser att informationssökning och informationskompetens i en vidare mening 
utgör yrkets kärna. Att vara källkritisk och kunna hantera olika sökverktyg är något som flera 
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respondenter nämner. En av dem beskriver sin grundkompetens så här: ”Att sålla i 
informationsflödet, och kunna få fram relevant information från trovärdiga källor.” 
 
Kunskapsorganisation:  
49 respondenter anser att de komponenter som ingår i begreppet kunskapsorganisation är 
grundbulten i yrket. Att tillgängliggöra, strukturera, katalogisera och indexera är exempel som 
flera respondenter nämner. Detta benämns ofta även som ”bibliotekariekunskaper.”  
 
Litteraturkunskap:  
12 respondenter menar att litteraturkunskap, eller bokkunskap, är kärnan i yrket. En tolkning 
är att ”bokkunskap” inte rör sig om litteraturvetenskaplig kunskap, utan snarare om en allmän 
orientering i böckernas värld. En respondent skriver: ”Vissa kunskaper om skönlitteratur kan 
också vara viktiga om man jobbar på folkbibliotek, men jag tror inte att de är lika väsentliga, 
och kommer förmodligen att bli allt mindre så framöver.” 
 
Service:  
7 respondenter anser att ett gott kundbemötande hör till yrkets kärna. Att få alla att känna sig 
lika välkomna på biblioteket och att inte särbehandla någon är återkommande inom detta 
tema. 
 
Övriga teman:  
5 respondenter anser att IT-kunskaper hör till kärnkompetensen och nämner bland annat 
elektronisk publicering, webbansvar och programmering. 4 respondenter tycker att 
läsfrämjande verksamhet är kärnan i yrket, medan 3 respondenter menar att allmänbildningen, 
att kunna mycket om lite, är det. 
 
Om någon i dagsläget bad dig utforma en utbildning i BoI, vilka delmoment skulle du 
vilja ingick då? Försök att ge så konkreta förslag som möjligt. 

 
 
Siffrorna anger antal.  
 
För tydlighetens skull är det respondenternas 
”drömutbildning” som redovisas här, inte sådant de 
anser saknades under utbildningen.  
 
 
 
 

Informationssökning:  
46 respondenter anser att informationssökning i databaser och med hjälp av verktyg som 
booleska operatorer ska ingå i utbildningen. En respondent efterfrågar en informationssökning 
som är ”… mer avancerad än den är i dagsläget” under utbildningen, medan en annan skulle 
önska att man fick ”… prova på och söka i många av de stora databasleverantörernas 
sökprogram, t.ex. Silverplatter och Ovid” under utbildningen. En tredje respondent efterfrågar 
större kunskaper om hur man söker efter äldre artiklar under utbildningen och resonerar: 
”Kanske lär man sig sådant fort när man arbetar, men jag tycker det känns lite pinsamt att 
inte kunna något, nu hänvisar jag aldrig någon till tryckta referensverk.” 
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Pedagogik:  
43 respondenter tycker att undervisning om användarundervisning och bokprat ska ingå i 
utbildningen, med fokus på den pedagogiska aspekten. En respondent skriver: ”I nuläget 
kastas nyblivna barn- eller skolbibliotekarier ut i bokpratssituationer i klasser utan någon 
som helst utbildning i frågan. Jag tror knappt att det ens nämndes någon gång på 
utbildningen.” En annan skulle önska ”… praktiska övningar där man lär sig göra en 
biblioteksvisning, hålla bokprat etc. I stort sett mer praktiska övningar.” En annan kommentar 
är att ”… mer vikt kan läggas vid användarutbildning och bibliotekspedagogik. Mycket 
viktiga moment oavsett vilken sorts bibliotek du arbetar vid.” Detta med 
”bibliotekspedagogik” är något som flera av respondenterna nämner att de skulle önska mer 
av under utbildningen. Bibliotekspedagogik är här ett vitt begrepp som inbegriper allt från 
teoretiska kunskaper om olika användargrupper till mer praktiska kunskaper som hur en 
användarundervisning utformas och genomförs. 
 
Kunskapsorganisation:  
39 respondenter vill att kunskapsorganisation ska ingå i utbildningen. 
 
Praktik:  
26 respondenter önskar att praktik skulle ingå i utbildningen. Flera skulle önska att praktiken 
läggs in i ett tidigt skede under utbildningen, så att det sedan blir lättare att ta till sig den 
teoretiska kunskapen och knyta an den till den praktiska erfarenheten. En respondent skriver: 
”Överlag mycket mer kunskaper grundat i praktiska situationer. Allt som oftast under BI-
utbildningen förväntades vi i våra redovisningar "teoretisera utan att ha praktiken", vilket 
gjorde att det kändes som vi lekte mer än förberedde oss för ett yrkesliv.” 
 
IT:  
24 respondenter tycker att det är viktigt att få med sig kunskaper om elektronisk publicering, 
databaskonstruktion, allmän datakunskap och bildhantering från utbildningen. En respondent 
skriver: ”Mer IT. Praktiska kunskaper för att ex skapa och uppdatera hemsidor.” 
 
Andra teman: 
21 respondenter ansåg att större vikt skulle läggas på referensarbete i undervisningen, medan 
19 respondenter skulle vilja att marknadsföring ingick som ämne i utbildningen. 18 
respondenter skulle vilja läsa psykologi för att få en större förståelse för olika åldersgrupper 
och 16 respondenter anser att litteraturkunskap bör ingå i utbildningen. Slutligen skulle 14 
respondenter vilja läsa organisationsteori och administration under utbildningen, för att vara 
bättre insatta i både bibliotekets organisation samt kunna agera med andra organisationer i 
samhället. 
 
Ytterligare synpunkter kring övergången mellan utbildning och yrkesliv 
 
Vad gäller ytterligare synpunkter kring övergången mellan utbildning och yrkesliv kan 
skönjas följande teman bland de kommentarer som lämnats.  
 
Syftet med denna fråga var att de respondenterna skulle få möjlighet att utveckla sina tankar. 
Vissa har utnyttjat möjligheten, andra inte. Det interna bortfallet på denna fråga är med andra 
ord så stort att det är irrelevant att redogöra för några siffror.  
 
Mer praktik och bättre förankring i yrkeslivet:  
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Det kvantitativt största temat handlar här om en önskan om mer praktik och en större koppling 
mellan utbildning och arbetsliv, som av respondenterna ofta benämns som ”verkligheten.” En 
respondent skriver: ”Det känns lite lustigt att man kan gå ut utbildningen utan att ens ha 
provat att låna ut en bok eller ha sett ett bibliotekssystem (om man inte jobbar extra eller har 
praktik).” En balans mellan teori och praktik efterfrågas och praktiken betraktas inte bara som 
ett sätt att få praktiska kunskaper, utan även som en möjlighet att knyta värdefulla kontakter 
inom biblioteks- och informationssektorn. En del menar att praktiken skulle göra det lättare 
att återkoppla teorin till det praktiska arbetet. En annan aspekt är mötet med arbetsgivarna, 
som flera av respondenterna tar upp. En av dem skriver: ”Det uppstår lätt frustration när man 
som nyexaminerad magister, med en massa teoretisk kunskap, hamnar på 
anställningsintervjuer och får frågan: Kan du Book-it? Det verkar som om kommunikationen 
mellan den nya utbildningen och arbetsplatserna är väldigt dålig.” 
 
Yrkeskunnandet kommer först sedan man börjat arbeta:  
Till detta tema hör de respondenter som menar att de förvärvat sitt yrkeskunnande sedan de 
börjat arbeta och att utbildningen inte förberett för detta. Detta upplevs av vissa som något 
negativt. En respondent skriver: ”Nästan alla jag vet som jobbar med bibliotek och 
informationsarbete har skaffat sig de nödvändiga kunskaperna privat eller genom de 
anställningar de har och de flesta av våra arbeten behöver man definitivt ingen speciell 
biblioteks och informationskunskapsexamen för. Däremot en stor allmänbildning och 
förmåga att lära sig på plats och goda kunskaper om informationssökning.” Andra tycker inte 
att praktiken hör hemma på en akademisk utbildning och att utbildningen främst ska ge ett 
analytiskt tänkande. Så här skriver en respondent: ”Jag anser inte att utbildningen ska 
belastas med allt för omfattande praktik eftersom bibliotek är så olika. De rent tekniska och 
rutinmässiga arbetsuppgifterna lär man sig på det bibliotek som man kommer till.” En tredje 
åsikt som kan skönjas inom detta tema är att man som bibliotekarie aldrig blir fullärd och att 
utbildningen inte kan förbereda inför de komplexa uppgifter som väntar på arbetsplatsen. En 
respondent skriver: ”Därmed inte sagt att utbildningen gör en till färdig bibliotekarie, inte 
alls, utan man kommer en liten bit på vägen. Allt är ju föränderligt och man blir aldrig 
fullärd.” 
 
Oproblematisk övergång:  
Under detta tema hamnar de respondenter som inte upplevde övergången mellan utbildning 
och yrkesliv som problematisk. En respondent skriver: ” Jag är inte så missnöjd med 
utbildningen som många tycks vara. Har inte heller upplevt övergången mellan utbildning 
och yrkesliv som något stort problem. Men jag tror att mitt arbete som kvällsvakt på bibliotek 
som jag hade vid sidan av studierna har hjälpt mig mycket.” En annan skriver: ”Det gick 
betydligt enklare än jag trodde. Jag tvivlade stundtals på min kompetens, men har fått mycket 
bra kritik bland mina kollegor och känner att jag har kompetens och en grund som räcker 
långt och som jag dessutom fått stora möjligheter att förbättra och öka genom interna såväl 
som externa utbildningar.” En tredje respondent skriver: ”Jag tycker att det har gått 
förhållandevis smidigt. Detta kanske tack vare att ingen på min arbetsplats förväntade sig att 
jag skulle besitta en massa kunskap från utbildningen.” 
 
Mentorskap:  
Några respondenter förespråkar ett mentorskap när man som nyutexaminerad biblioteks- och 
informationsvetare kommer ut i yrkeslivet. En respondent skriver: ”Arbetsgivaren bör vara 
medveten om att den som gått en lång utbildning inte har någon praktisk kunskap om yrket. 
Kanske kan en mentor på det första jobbet göra övergången smidigare.” 
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6 Diskussion 
 
I föreliggande kapitel diskuteras enkätsvaren utifrån de begrepp som ingår i teorin: 
kompetens, kunskap, yrkeskunskap och kvalifikationer. Här kommer även valda delar av de 
studier som redovisats i avsnittet Relevant litteratur att återkopplas för att ge stöd åt, belysa 
eller kontrastera vårt eget resultat, samt för att bredda det egna resonemanget.  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur övergången från studier till yrkesliv upplevs 
retrospektivt av den yrkesutövande bibliotekarien. Vi vill även få en uppfattning av 
utbildningsutformningens kontext. För att uppnå syftet ställs följande delfrågor: 
 

• Utifrån vilka förutsättningar har bibliotekarieutbildningen så som den sett ut mellan 
åren 1993-2007 formats?  

• Vilken kompetens anser yrkesutövande biblioteks- och informationsvetare vara den 
grundläggande för yrket/arbetsuppgifterna? 

• I vilken utsträckning upplever den yrkesutövande biblioteks- och 
informationsvetaren att de kunskaper hon eller han fått med sig från studierna täcker 
in de faktiska arbetsuppgifterna? I vilken utsträckning förekommer det 
arbetsmoment där kompetensen inte räcker till? 

• Vilka skillnader finns i arbetsuppgifterna vid olika bibliotekstyper? 
 
Som alltid när det gäller studier som bygger på människors personliga upplevelser är det svårt 
att generalisera det resultat man fått fram. Den här uppsatsen kan beskrivas som en blandning 
mellan en kvantitativ och kvalitativ studie i det att den utgår från en större population och har 
ett innehåll som till viss del kan kvantifieras. Samtidigt är flera av frågorna i enkäten av öppen 
karaktär och ger därmed utrymme att utveckla och bredda resonemang och tankar. 
Förmodligen skulle resultatet därför sett annorlunda ut om populationen utgjorts av andra 
individer än de som deltagit i just den här studien.  
 
För att i största mån undvika att det empiriska materialet vinklats åt ett eller annat håll, har 
ytterligheter i såväl citat som återberättande av respondenternas utsagor uteslutits. Vi har i 
diskussionen valt att inte presentera de exakta siffrorna, i stället presenteras siffrorna i 
andelar, eftersom vi här är mer intresserade av att se till de större dragen. Däremot kommer 
sifferangivelser att ges när slutsatserna redovisas (kap 7). 
 
6.1 Kompetens och kunskap 
 
I det här avsnittet diskuteras inledningsvis vilken kompetens våra respondenter anser att en 
bibliotekarie bör ha. Respondenternas upplevelser kommer sedan att jämföras med Rolfs tre 
olika typer av kompetens. Avsnittet avslutas med en diskussion kring huruvida 
respondenterna anser att de tillägnat sig de kunskaper de behövt för sitt yrkesliv via 
utbildningen. Här kopplas utbildningens upplägg till Gustafssons fyra kunskapsbegrepp.  
 
Någon repetition av de teorier som presenteras i teorikapitlet kommer inte att ges här, utan 
vävs in löpande då de tas upp i texten. 
 
Respondenterna har med stor majoritet rangordnat informationssökning som bibliotekariens 
viktigaste kompetens. Även kunskaper om användare och referenssamtal kommer högt upp i 
rangordningen. Också när respondenterna själva får beskriva sin yrkeskompetens grunddelar i 
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en öppen fråga hamnar informationskompetensen högt upp. Informationskompetens uppfattas 
alltså som en grundläggande kunskap inom bibliotekarieyrket. Drygt två tredjedelar av 
respondenterna benämner pedagogik som kärnan i sitt yrke. Att siffran är så hög kan bero på 
att en stor andel av respondenterna arbetar vid skolbibliotek, samt universitets- och 
högskolebibliotek, där användarundervisning är ett framträdande inslag. Hur som helst verkar 
pedagogiken vara en kompetens som eftersträvas av bibliotekarierna själva på arbetsplatserna. 
Haqvinsson och Kristersson uppmärksammar i sin magisteruppsats bibliotekariens 
pedagogiska roll. De flesta av de intervjuade bibliotekarierna i deras studie ansåg att de 
ägnade sig åt pedagogiskt arbete, men saknade teorier och strategier för att kunna verka 
pedagogiskt. De upplevde också att de inte blev betraktade som pedagoger, trots att en så stor 
del av arbetet var av pedagogisk karaktär. Detta är något som vi har funnit exempel på i vår 
egen studie. En respondent skriver: ”Pedagogik är det jag saknat mest sen jag började jobba - 
vilket ju naturligtvis hänger ihop med att jag jobbar inom skolan numera. Inte bara 
"bibliotekspedagogik" utan en grundläggande förståelse för lärarens sätt att arbeta, för att 
kunna hitta en naturlig plats i det arbetet.” 
 
Flera av respondenterna i vår studie beskriver kunskapsorganisation som en grundkompetens. 
En del respondenter använde termen ”bibliotekskunskaper” i sammanhanget, vilket belyser i 
vilken hög grad detta ämne genomsyrar biblioteks- och informationsvetares yrkeskompetens. 
Vi tolkar det som att det hänger samman med yrkesidentiteten och är ett sätt att särskilja sin 
egen kompetens från andra yrkesgrupper. Därmed blir termen kunskapsorganisation starkt 
sammankopplad med bibliotekarieyrket. Denna syn på en bibliotekaries kompetens får stöd av 
Jacob Sverker, som i en artikel i DIK-forum menar att kunskapsorganisation är bibliotekariens 
unika kompetens som gör att de kan hävda sig på arbetsmarknaden gentemot andra likartade 
yrkeskategorier. 
 
Merparten av respondenterna i vår studie anser alltså att informationssökning, kunskap om 
användare, referenssamtal, pedagogik och kunskapsorganisation utgör de viktigaste delarna av 
bibliotekariens kompetens.  
 
Det är endast ett fåtal bland respondenterna i vår studie som anser att IT-kunskaper hör till 
kärnkompetensen när de själva får formulera sina tankar, utan rangordningsalternativen som 
stöd. Många respondenter anger dock att deras IT-kunskaper kommer till stor användning i 
arbetet, alternativt att de saknar dessa kunskaper från utbildningen, vilket vi kommer att ta 
upp närmare i avsnitt 6.1.2. IT-kunskaper anses alltså inte tillhöra kärnkompetensen, men är 
däremot något som utgör en stor del av många respondenters arbetsuppgifter. Flera menar 
också att de skulle vilja fördjupa sina IT-kunskaper för att bland annat kunna utforma 
webbsidor till sitt bibliotek. Informationsteknologin genomsyrar i dag hela vårt samhälle och 
IT-kunskaper kommer att bli allt viktigare inom de flesta yrken, men kanske särskilt inom 
informationssektorn. Därför kommer dessa kunskaper förmodligen att ses som en 
grundkompetens även inom bibliotekarieyrket inom en överskådlig framtid. Här kan vi se att 
den äldre synen på biblioteket som förmedlare av litteratur, som Leino och Lundmark i sin 
magisteruppsats benämner som den traditionella diskursen, krockar med den modernare synen 
på biblioteket som informationscentral, som Leino och Lundmark kallar den 
informationstekniska diskursen (2006, s. 56-59). Denna krock kan ha påverkat 
bibliotekarierna i deras syn på sin egen IT-kompetens. 
 
Även litteraturkunskap anses vara en viktig kompetens när respondenterna själva får 
formulera vilken grundkompetens en bibliotekarie bör ha. När respondenterna däremot får 
rangordna vad de i dagsläget anser att en bibliotekarie bör kunna hamnar emellertid 
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litteraturkunskapen långt ner i rangordningen. Denna skillnad kan bero på att den historiska 
synen på bibliotekarien som en bokkännare färgar svaren i den öppet ställda frågan. När 
respondenterna däremot får alternativ att rangordna är det snarare de mer praktiska inslagen 
som informationssökning och referenssamtal som präglar svaren. Att ingen av respondenterna 
arbetar på folkbibliotek vid tiden för enkätundersökningen kan också ha påverkat att 
litteraturkunskap hamnade så långt ner i rangordningen. Detta resonemang får stöd av 
folkbibliotekarien Ingrid Månsson som i DIK-forum menar att litteraturkännedom fortfarande 
är den viktigaste kompetensen vid ett folkbibliotek. I dag är bibliotekarieyrket mer präglat av 
informationskompetens snarare än att bibliotekarien själv behöver ”ha allt i huvudet”. Några 
av respondenterna ger dock en bild av att låntagarna fortfarande betraktar bibliotekarien som 
en allmänbildad bokmal som har läst de flesta böckerna i bibliotekets hyllor. En respondent 
skriver: ”Vi presenterar böcker vid olika tillfällen och alla förväntar sig att en bibliotekarie 
har en gedigen litteraturkännedom.”  
 
Som nämnts tidigare i det här kapitlet skriver Leino och Lundmark i sin magisteruppsats om 
bibliotekariens syn på sin kärnkompetens utifrån tre olika diskurser: den traditionella, den 
informationstekniska och den marknadsekonomiska diskursen. I vår studie är det den 
informationstekniska diskursen, där goda IT-kunskaper framhävs, som är mest framträdande. 
Många av respondenterna betonar IT som en viktig del i sitt arbete. Även den traditionella 
diskursens kärnkompetens märks i våra resultat i den bemärkelsen att några respondenter 
beskriver bokkunskap som en viktig tillgång. Den marknadsekonomiska diskursen har inte 
framkommit i vår undersökning. Främst kan detta bero på att de frågor som ingick i enkäten 
inte öppnade upp för någon diskussion kring synen på biblioteket som ett företag. 
 
I Harnesks rapport från 2006, där bibliotekschefer intervjuats angående sin syn på 
bibliotekariers kärnkompetens, finns flera beröringspunkter med våra respondenters 
uppfattning om sin kompetens. Bibliotekscheferna i Harnesks studie anser att 
kunskapsorganisation, mötet mellan bibliotekarie och besökare samt kunskaper kring 
bibliotekets omvärld, det vill säga politiska riktlinjer, finansiering och liknande, hör till 
bibliotekariens viktigaste kompetenser (s. 13ff). I den studie vi själva genomfört framhäver 
respondenterna de två första grupperna: mötet med biblioteksbesökare och 
kunskapsorganisation, som viktiga kompetenser, men endast ett fåtal talar om bibliotekets 
omvärld som relevant. De respondenter som tycker att det är viktigt att ha kunskaper om 
bibliotekets omvärld, sammankopplar detta med chefsrollen. De resonerar att kunskaper om 
bibliotekets omvärld inte är lika relevant om man inte sitter i en ledande ställning.  
 
6.1.1 Applicering av Rolfs tre kompetenskategorier 
 
Efter denna diskussion kring respondenternas syn på sin kompetens och sin kunskap, kommer 
vi här att undersöka huruvida vi har funnit exempel på Bertil Rolfs tre kategoriseringar av 
kompetens i uppsatsens empiri.  
 
Kompetens innebär att en individs kunskap räcker till för att utföra det som efterfrågas. Rolf 
menar att kompetens kan betraktas på tre olika sätt (1991, s. 124ff). Bland respondenterna har 
vi funnit samtliga tre perspektiv representerade: 
 

• Formell kompetens syftar till de krav som måste uppfyllas för att tillträda en viss 
tjänst. Fler av respondenterna menar att utbildningen främst har fungerat som ett 
papper på vad de kan, alltså att de genom studierna fått behörighet att söka 
biblioteksrelaterade tjänster. En respondent skriver: ”Jag har upplevt att mycket av 
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min kunskap har jag fått finna själv och att min examen mer eller mindre bara har 
varit ett papper på att jag får söka biblioteksjobb och att jag kan konkurrera i dessa 
sammanhang.” 

 
• Teoretisk-symbolisk kunskap innebär enligt Rolfs definition att en individ kan använda 

sina praktiska kunskaper och erfarenheter på ett integrerat sätt. Detta blir då motsatsen 
till den formella kompetensen. Bland de respondenter som tillhör denna kategori 
återkommer gång på gång att det är den akademiska utbildningen i sig, och kanske inte 
de specifika ämneskunskaperna, som gett den kunskap som krävs för arbete inom 
biblioteks- och informationssektorn. Utbildningen har snarare gett ett teoretiskt 
förhållningssätt till arbetet, vilket värderas högt bland respondenterna. En respondent 
skriver: ”Tycker det var bra att utbildningen var så pass teoretisk som den var. Det 
känns som att man fått en hyfsat bra grund för att hantera och lösa de problem och 
uppgifter som man ställs inför i det praktiska biblioteksarbetet.” 

 
• Förmågan att lära sig att lära syftar till att en individ utvecklar kunskaper för fortsatt 

lärande. Många av respondenterna i den här uppsatsen kopplar sin kompetens till 
förmågan att utvecklas och lära vidare. De tycker att de har fått en bra teoretisk grund 
via utbildningen, men att de hela tiden måste fortsätta att lära sig genom arbetet, via 
internutbildningar, kollegor och liknande. En respondent skriver: ”Har haft nytta av 
utbildningen + lärt av kollegor och genom kompetensutveckling av olika slag på min 
nuvarande arbetsplats, konferenser mm.” 

 
6.1.2 Har utbildningen gett kompetens för nuvarande arbetsuppgifter? 
 
Birger Hjørland delar in ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i fem olika perspektiv: 
användarperspektivet, dokumentperspektivet, det institutionella perspektivet, det 
informationsteknologiska perspektivet, samt det domän- och kunskapsorienterade 
perspektivet. I vår egen undersökning har vi funnit exempel på samtliga fem perspektiv. 
Tydligast framträdande är det informationsteknologiska perspektivet och 
användarperspektivet. Exempelvis nämns informationssökning som den viktigaste 
kompetensen bland respondenterna. Användarperspektivet nämns också genomgående bland 
svaren, främst i bemärkelsen mötet med användare och användarundervisning. Även 
dokumentperspektivet är framträdande då respondenterna nämner kunskapsorganisation som 
en av de mest relevanta kompetenserna för yrket. Det institutionella perspektivet är emellertid 
inte lika framträdande och de gånger det framkommer kopplas det främst samman med 
chefspositionen, som vi nämnde tidigare (6.1.1). Hjørlands perspektiv domän- och 
kunskapsorientering tolkar vi som kunskaper kring specifika ämnen, vilket även kan 
benämnas som spetskompetens. Detta menar några respondenter att de saknar och skulle ha 
önskat att de fått via utbildningen, medan andra har tillskansat sig ämneskunskaperna genom 
andra studier.  

 
De flesta av respondenterna upplever att de via utbildningen fått uppfattningen att 
informationskompetens är en viktig kompetens inom bibliotekarieyrket. Många upplever 
också att informationskompetensen de fått via utbildningen är det de haft mest nytta av i 
arbetslivet. Flera respondenter menar emellertid att utbildningen gav bristfälliga kunskaper i 
informationssökning och efterlyser fler praktiska moment under studierna, såsom sökning i 
olika databaser och mer grundläggande kunskaper om hur informationssystem fungerar. 
Utbildningen har alltså lyckats förmedla att informationskompetens är en viktig kompetens, 
men till viss del misslyckats med att lära ut denna kompetens praktiskt.  
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Anna Lundh och Olof Sundin argumenterar för att informationssökning är kontextberoende 
och alltså inte kan läras ut utanför sitt sammanhang. Detta kan kanske ha påverkat våra 
respondenters känsla av att informationssökningsmomenten under utbildningen varit 
bristfälliga, eftersom de många gånger inte varit förankrade i ett större sammanhang. Detta är 
bekymmersamt då övervägande antalet respondenter benämner informationskompetens som 
en av yrkets grundläggande kompetenser. För att återkoppla till Lundhs och Sundins 
resonemang måste informationssökningen under utbildningen vara förankrad i den 
”verklighet” som flera av respondenterna hänvisar till när de syftar på yrkeslivet. Detta är 
något som flera upplever att utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap inte har 
lyckats med. En respondent efterlyser ”… mer praktisk sökmetodik, att få utforska databaser 
och lära sig hur man kan söka i dem och praktiskt få använda vissa utvalda databaser.” En 
annan resonerar att det blir problematiskt att göra informationssökningen under utbildningen 
kontextbunden: ”Ja, skulle önskat mycket mer kunskap i informationssökning! Men det är 
samtidigt svårt, frågan är om man kan vara bra på informationssökning ’i sig’.” Detta ”i sig” 
tolkar vi som informationssökning utanför sin kontext.  
 
De flesta av respondenterna nämner kunskapsorganisation som det ämne under utbildningen 
som varit mest givande för det framtida arbetet. Hit hör kunskaper om katalogisering, 
klassificering, indexering och liknande. En möjlig förklaring till att så många upplever 
kunskapsorganisation som särskilt givande kan vara att ämnet särskiljer sig från andra, mer 
abstrakta, ämnen under utbildningen. Kunskapsorganisation kan betraktas som ett praktiskt 
och handfast ämne där man efter avslutad kurs kan mäta sina förvärvade kunskaper på ett 
annat sätt än vad man kanske upplever är möjligt på flera andra kurser, där det 
problembaserade lärandet stått i fokus.  
 
Bland de kunskaper som förvärvats under utbildningen som upplevs som mest givande för det 
framtida arbetet, hamnar även IT-kunskaper högt upp. Som nämnts tidigare lyser detta 
överraskande inte igenom i respondenternas syn på sin grundkompetens där endast ett fåtal 
har nämnt denna kunskap. Detta kan bero på att IT upplevs som en viktig kunskap, som inte 
på ett självklart sätt kopplas samman med bibliotekarieyrkets kärnkompetens ännu, som 
exempelvis kunskapsorganisation gör. 
 
Ett stort antal respondenter anser att utbildningen som helhet har gett en bra grund att stå på 
inför arbetslivet. Till denna grupp hör de som menar att utbildningen som helhet har varit 
lärorik. Dessa respondenter menar vidare att det är de akademiska studierna i sig som har gett 
en bra kunskapsbas, inte de enskilda ämnena. Att så många respondenter betraktar 
utbildningen som helhet som givande är mycket positivt. Emellertid kan det behövas en viss 
distans till studierna för att se just den helhet som respondenterna beskriver, vilket är något 
som borde kunna förmedlas på ett bättre sätt under utbildningen. Några respondenter skriver 
att de bättre skulle ha tillgodosett sig det de läste under utbildningen om de haft de 
erfarenheter som arbetet nu har gett. En respondent skriver: ”Teori är bra, men ifall jag inte 
förstår i vilken kontext jag ska ha nytta utav teorin blir den i många fall obegriplig.” Flera av 
respondenterna skriver också att det problembaserade lärandet, att i undervisningen utgå från 
förväntade problem inom arbetslivet, lämpar sig väl för utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Genom PBL har de lärt sig att diskutera och problematisera kring 
centrala frågeställningar i bibliotekssammanhang. Denna förmåga att självständigt identifiera, 
formulera och lösa problem är även något som stipuleras i Högskolelagen. Överlag är det 
studentens självständiga tänkande och förmåga att problematisera och resonera som betonas i 
Högskolelagen. Att så många av respondenterna i vår studie ställer sig positiva till det 
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problembaserade lärandet under den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen, 
tolkar vi som att utbildningen har lyckats förvalta det som står i Högskolelagen. 
 
Bibliotekshistoria och vetenskapsteori anses av respondenterna som minst relevant för 
yrkesutövandet, även om en del tycker att dessa ämnen kan vara bra att ha som grund. Värt att 
notera på denna fråga (fråga 12b: Var det något du läste under din utbildning som du aldrig 
har upplevt som relevant för dina arbetsuppgifter, idag eller under tidigare biblioteksarbete?) 
är att svarsfrekvensen är relativt låg, vilket skulle kunna innebära att de flesta ansåg att 
utbildningens kurser varit relevanta för yrkesutövandet. Emellertid går det inte att dra denna 
slutsats eftersom den låga svarsfrekvensen kan bero på åtskilliga andra faktorer. Illavarslande 
är dock att ungefär en trettondel av respondenterna har svarat att ”det mesta” under 
utbildningen kändes oviktigt. Eftersom detta är en sådan allvarlig kritik mot utbildningen som 
helhet anser vi att det, trots det relativt låga antalet respondenter som gett uttryck för detta, är 
något att ta fasta på. En respondent i denna grupp skriver: ”Jag tyckte mycket av det jag läste 
kändes irrelevant, eftersom man oftast bara snuddade vid ytan.”  
 
En fråga som följer detta resonemang blir vilken uppgift de kunskaper som inhämtas under en 
utbildning ska ha. Flera respondenter avfärdar exempelvis ämnet bibliotekshistoria med 
argumentet att de inte haft någon nytta av den i yrkeslivet. Detta går emellertid att diskutera. 
Bibliotekshistoria, för att hålla fast vid exemplet, skapar en yrkesidentitet och är ett viktigt 
inslag i utbildningen av just det skälet. Kanske är denna yrkesidentitet speciellt viktig för just 
biblioteks- och informationsvetare, eftersom ämnet fortfarande är relativt nytt och man strävar 
efter att ruta in sitt eget hörn bland likartade yrken i informationssamhället. En annan aspekt 
som kan påverka vilka ämnen som efter avslutad utbildning upplevdes som relevanta, är 
vilken typ av bibliotek man som biblioteks- och informationsvetare arbetar vid. De 
arbetsuppgifter man har är troligen avgörande för vilka ämnen man upplevde som relevanta 
efter avslutade studier.   
 
Pedagogik är ett ämne som drygt två tredjedelar av respondenterna upplever att de saknat 
under utbildningen. Även två tredjedelar har benämnt pedagogiken som en av bibliotekariens 
grundkompetenser. Respondenterna efterlyser konkret kunskap om hur de ska lägga upp en 
användarundervisning och liknande. Med tanke på att pedagogiken är integrerad i andra 
kurser under utbildningen, som behandlar användarvänlighet och liknande, men kanske inte 
alltid är uttalad, är det troligt att flera av respondenterna inom denna grupp har läst pedagogik 
utan att reflektera över det. Kanske är det mer renodlade pedagogiska kurser som efterfrågas. 
Å andra sidan blir då frågan hur undervisningen i pedagogik ska se ut utanför sitt 
sammanhang. Ämnet pedagogik borde, precis som informationssökning, som vi tog upp 
tidigare, vara kontextuellt betingat. Bibliotekarieyrket är till viss del ett serviceinriktat yrke 
som handlar om att bemöta människor som befinner sig i olika situationer och på olika 
kunskapsmässiga nivåer. För att kunna göra detta krävs uppenbarligen större pedagogiska 
kunskaper än vad flera av respondenterna anser att utbildningen lyckats förmedla. Våra 
resultat visar på en bibliotekarieroll i förändring. Yrket har blivit mer och mer inriktat mot att 
hjälpa användare till informationskompetens och därmed spelar pedagogiken en allt större 
roll. 
 
De flesta av respondenterna har en åsikt gällande praktikens vara eller inte vara. Detta är 
tydligt då praktiken får mest utrymme i frågorna av öppen karaktär, där respondenterna får 
möjlighet att utveckla sina svar. Knappt en femtedel har haft praktik via utbildningen, och av 
dessa är en övervägande del nöjda med sin praktikperiod. Ungefär hälften av dessa har även 
fått arbete via praktiken och menar att de knutit värdefulla kontakter därigenom. Knappt en 
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fjärdedel av de respondenter som inte haft praktik under utbildningen har själva ordnat 
praktisk erfarenhet i form av extraarbete eller liknande under studierna. De flesta respondenter 
har dock inte haft någon praktik, varken genom skolan eller som de ordnat på egen hand, 
under utbildningen. Fler än hälften i denna grupp skriver att de därigenom har haft svårt att 
relatera de teoretiska kunskaperna till den praktiska verkligheten. Detta var något som 
Romulo Enmark tog upp i samband med att bibliotekarieutbildningen i Borås gjordes om 
1993. Enmark menade då att det skulle bli en svår balansgång mellan utbildningens praktiska, 
yrkesinriktade förhållningssätt och det akademiskt teoretiska. Detta är alltså något som flera 
av respondenterna i den här uppsatsen ger uttryck för.  
 
Ungefär en sjättedel av de respondenter som inte har haft praktik under utbildningen menar 
emellertid att praktiken inte hör hemma på en akademisk utbildning. De anser att den korta 
utbildningen skulle ha blivit splittrad om praktik ingått och att fokus då förlorats från teorin. 
En respondent förklarar: ”Jag anser inte att utbildningen ska belastas med allt för omfattande 
praktik eftersom bibliotek är så olika. De rent tekniska och rutinmässiga arbetsuppgifterna 
lär man sig på det bibliotek som man kommer till.” 
 
I Jenny Hedmans och Camilla Morings studie framträder, liksom i vår studie, två tydliga läger 
bland studenterna: de praktikorienterade och de teoriorienterade. Hedman och Moring menar 
att det bland båda dessa grupper finns en större eller mindre önskan om att få möjlighet att 
pröva teorin i praktiken, för att arbeta upp praktiska färdigheter. Studenterna i Hedmans och 
Morings studie nämner referenssamtal och informationssökning som två kompetenser som är 
svåra att bara ”läsa sig till.” Våra respondenter anser också att viss teori har varit svår att ta till 
sig utan att få praktisera den.  
 
Arbetsuppgifterna på olika bibliotekstyper är av vitt skilda karaktär och detta faktum 
omöjliggör en praktik där ”allt” ska täckas in. Däremot är någon form av praktiskt inslag 
under utbildningen att föredra, dels för att lättare kunna ta till sig teorin under utbildningen, 
men också för att få känna på vad yrket innebär. Detta att ”känna på” yrket behöver inte vara 
mer komplicerat än att vara ute på en biblioteksanknuten verksamhet, få tillfälle att träffa 
yrkesverksamma och få en inblick i verksamhetens rutiner. De förväntningar man själv har på 
praktiken är troligen avgörande för vad man får ut av den. Att förvänta sig att lära sig allt som 
ingår i bibliotekarieyrket är givetvis orealistiskt med tanke på hur kort period praktiken kan 
pågå. Dessutom skiljer sig arbetsuppgifter och rutiner åt mellan olika bibliotek och framför 
allt mellan olika bibliotekstyper, vilket kommer att diskuteras i avsnitt 6.3. Vårt resonemang 
får stöd av Kelchtermans och Ballet som menar att praktiken är ett viktigt inslag i en 
utbildning eftersom individen under praktikperioden får en värdefull inblick i arbetsplatsens 
organisation.  
 
Kelchtermans och Ballet introducerar begreppet praxischock när de talar om den första tiden i 
yrkeslivet. Under denna tid blir ens föreställningar om vad arbetet innebär både bekräftade 
och utmanade. En lösning som föreslås av ovan nämnda forskare för att undvika praxischock 
är att under utbildningen låta studenten få en större inblick i den mikropolitiska nivån, alltså 
själva organisationen. På detta sätt skulle övergången mellan studier och yrkesliv, vilken 
Kelchtermans och Ballet benämner som induktionsfasen, underlättas. Detta resonemang kan 
även kopplas samman med Harnesks rapport från 2006 angående bibliotekschefers syn på 
nyutexaminerade bibliotekarier. I rapporten framkommer att de intervjuade bibliotekscheferna 
anser att nyutexaminerade bibliotekarier har en för dålig uppfattning om just biblioteket som 
organisation. Vi menar att detta skulle kunna undvikas om samtliga biblioteks- och 
informationsvetare fick möjlighet till praktik under studietiden.  
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Enligt Högskolelagen ska universitet och högskolor eftersträva studentinflytande och verka 
för att studenterna aktivt ska kunna påverka sin utbildning. Högskolelagens syn på studenten 
är alltså som en aktiv aktör både i den mening att studenten ska kunna påverka sin egen och 
medstudenternas situation under studierna, men också att studenten ska kunna påverka 
utbildningens upplägg i ett längre perspektiv. När respondenterna i vår undersökning blir 
tillfrågade om hur de själva skulle vilja lägga upp utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap anger de flesta att undervisning kring informationssökning bör ingå. 
Andra ämnen som enligt respondenterna bör ingå i utbildningen är pedagogik, 
kunskapsorganisation, praktik och IT-kunskaper. Emellertid stämmer respondenternas egen 
utformning av utbildningen på vissa punkter inte överrens med hur utbildningen sett ut mellan 
1993-2007. Undervisning i pedagogik upplever många respondenter saknas på samtliga 
utbildningar. De flesta utbildningsorter erbjuder inte heller praktik, vilket merparten av 
respondenterna skulle önska när de själva får utforma sin utbildning. Många av 
respondenterna vill också att utbildningen ska förmedla djupare IT-kunskaper och inte bara 
”skrapa på ytan” som flera av dem upplever att den gjorde under studietiden. 
 
6.1.3 Applicering av Gustafssons kunskapsbegrepp 
 
När delar av vår undersökning nu har diskuterats med stöd från den forskning som tas upp i 
forskningsöversikten kommer Bernt Gustavssons olika kunskapstyper att appliceras på det 
empiriska materialet som framkommit. 
 
Gustafsson menar att kunskap är ett svårbeskrivet begrepp som ofta kopplas samman med 
information. Information, menar Gustafsson, är dock enskilda uppgifter som för att bli 
kunskap måste förstås i sitt sammanhang. Detta att sätta in kunskapen i en kontext, tror vi, kan 
vara svårt för en teoretisk utbildning som den biblioteks- och informationsvetenskapliga. Det 
blir svårt att applicera den teoretiska kunskapen på den praktiska. Flera respondenter har i vår 
undersökning också gett uttryck för detta.  
 
Gustafsson skriver om fyra olika kunskapstyper, och vi har funnit samtliga typer av kunskap i 
respondenternas upplevelser av utbildningen:  
 

• Faktakunskap är den kunskapstyp som enbart består av faktabaserad information. 
Flera respondenter menar att en del av denna kunskapstyp kunde ha uteslutits ur 
utbildningen. Ett exempel är då en respondent skriver: ”Kungliga bibliotekets 
öppettider på 1700-talet har jag aldrig haft nytta av.” Faktakunskap kan givetvis 
övergå i en djupare kunskap om den lärs ut i en större kontext. Enligt vår tolkning av 
ovanstående citat har faktakunskapen misslyckats med att bli en djupare kunskap, så 
kallad förståelsekunskap. 

 
• Förståelsekunskap innefattar en djupare förståelse för kunskapen och gör att individen 

med hjälp av den kan skapa en mening. De flesta av respondenterna upplever att denna 
typ av kunskap har genomsyrat utbildningen. Många av kurserna är till exempel 
uppbyggda kring det problembaserade lärandet, som syftar till att ge studenten 
förståelse för specifika problem. En respondent skriver så här: ”Problembaserat 
lärande - förmågan att kunna diskutera sig fram till lösningar på problem, överbrygga 
olika åsikter på arbetsplatsen och hålla igång en ständig utveckling av biblioteket och 
den egna kompetensen.” 
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• Färdighetskunskap är en mer praktisk typ av kunskap som syftar till att ge en individ 
verktyg för att kunna utföra specifika uppgifter. Denna typ av kunskap tycker flera 
respondenter att utbildningen saknar. Ett exempel på kunskap av denna typ skulle 
kunna vara att veta hur bibliotekssystem och rutinsysslor som fjärrlån fungerar. 
Angående bristen på färdighetskunskap skriver en respondent: ”Det känns lite lustigt 
att man kan gå ut utbildningen utan att ens ha provat att låna ut en bok eller ha sett 
ett bibliotekssystem (om man inte jobbar extra eller har praktik)…” 

 
• Den fjärde typen av kunskap benämner Gustafsson som förtrogenhetskunskap eller 

tyst kunskap. Den tysta kunskapen innefattar vanekunskap, en kunskap som ”kommer 
med tiden”, vilket man av naturliga skäl inte kan få med sig från en utbildning. De 
flesta av respondenterna menar att de lärt sig yrket via den praktiska erfarenheten, med 
hjälp av kollegor, internutbildningar och liknande. Detta tolkar vi som att de har 
integrerat en tyst kunskap. De allra flesta av respondenterna är nöjda med det stöd och 
den hjälp de fått via kollegorna och tycker att de blivit väl bemötta i sin roll som 
nykomlingar på arbetsplatsen. En respondent skriver: ”Jag tvivlade stundtals på min 
kompetens, men har fått mycket bra kritik bland mina kollegor.” 

 
En fråga som kan diskuteras är om utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap 
ska syfta till att lära ut de kunskaper en student kommer att behöva för sina kommande 
arbetsuppgifter, eller om utbildningen ska sträva efter att utveckla yrket. Om utbildningen ska 
förbereda för förändring kommer nyutexaminerade bibliotekarier att ha andra kunskaper, 
inom andra områden, än de redan yrkesverksamma. Detta kan givetvis skapa ett glapp, 
samtidigt som det medför en förnyelse av bibliotekarierollen. Ett steg i den riktningen kan 
tänkas vara att litteraturkunskapen, som tidigare ingick i utbildningen, har fått stå tillbaka för 
informationskompetens. Därmed kommer de nyutexaminerade bibliotekarierna att ha en 
annan kunskapsgrund än de som tog sin examen tidigare.  
 
6.2 Kvalifikationer och yrkeskunskap: fokus på 
arbetsuppgifterna  
 
Kvalifikationer definieras här som de kunskaper som krävs för specifika arbetsuppgifter. 
Detta avsnitt kommer därför att handla om vilka arbetsuppgifter respondenterna utför, men 
också om huruvida de tycker att de äger de kvalifikationer som krävs för att utföra dem. 
Kvalifikationsbegreppet flyttar därmed fokus från individen, som ju stått i centrum när vi 
tidigare talat om kompetens, till själva arbetsuppgifterna och de krav som därigenom ställs på 
individen.  
 
Ellström definierar yrkeskunskap som de kunskaper en individ besitter i relation till sitt 
yrkesliv. Yrkeskunskap kan lätt flyta samman med kompetens, men här diskuterar vi snarare 
hur respondenterna utnyttjar sina kunskaper och inte vad de ser som en bibliotekaries 
kompetens.  
 
6.2.1 Arbetsuppgifter och uppfattning om den egna kvalifikationen 
 
Syftet med att ställa de arbetsuppgifter som respondenterna är anställda för att sköta i relation 
till de arbetsuppgifter som tar mest tid, är att det är intressant att undersöka om dessa båda 
aspekter överensstämmer.  
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På frågan vilka arbetsuppgifter som respondenterna främst är anställda för att sköta svarar de 
flesta att det är återfinning av information som är huvudsysslan, följt av 
kunskapsorganisation. De arbetsuppgifter som upptar mest tid är organisering i bemärkelsen 
att ställa upp böcker på hyllor och liknande. Därefter följer kunskapsorganisation, exempelvis 
katalogisering och indexering, samt användarundervisning. Att användarundervisningen 
hamnar så pass högt upp i rangordningen kan bero på att flera av respondenterna arbetar vid 
skolbibliotek, samt universitets- och högskolebibliotek, där användarundervisning är vanligt 
förekommande. Samtidigt kan det vara en indikator på att användarundervisningen blir 
alltmer utbredd även på andra typer av bibliotek. Flera respondenter har utöver 
rangordningsalternativen angett att rutinsysslor, såsom fjärrlån, tar mycket tid i anspråk. 
 
På frågan huruvida respondenterna upplever att deras nuvarande kunskaper är tillräckliga för 
de arbetsuppgifter de utför, har nästan samtliga svarat att de gör det. Endast ett fåtal tycker 
inte att kunskaperna är tillräckliga. Merparten av respondenterna upplever alltså att de har 
tillräckliga kvalifikationer för yrkeslivet.  
 
Även om i stort sett samtliga är överens om att de är tillräckligt kvalificerade för sina 
arbetsuppgifter, har respondenterna olika erfarenhet av hur de har blivit det. Ungefär två 
tredjedelar menar att de har förvärvat sina kvalifikationer sedan de börjat arbeta, dels genom 
sina kollegor, dels genom mer formella källor som konferenser och internutbildningar. En 
respondent skriver: ”Jag har varit tvungen att skaffa mig kunskap. Så är det nog med alla 
utbildningar, men jag upplever verkligen att den här utbildningen inte på ett tillräckligt 
konkret sätt förbereder studenten för arbetslivet.” Vissa anser att de saknar kvalifikationer 
inom vissa områden och här nämns bland annat marknadsföring, IT, inköp och pedagogik. 
Detta var även en av de slutsatser som Dawod och Gottberg drog i sin magisteruppsats, där 
det främst var områden som referensarbete, litteraturkännedom, budgetplanering och 
arbetsledning som flera av respondenterna menade att de inte hade tillräckliga kunskaper om. 
Flera av respondenterna i vår undersökning upplever emellertid att utbildningen har gett en 
stabil grund att stå på i arbetslivet och därmed tillräckliga kvalifikationer för 
arbetsuppgifterna.  
 
Det är mycket positivt att så många av respondenterna upplever att kvalifikationerna är 
tillräckliga, dessutom ofta mycket bra. Detta stämmer ganska bra överens med de åsikter 
respondenterna ger uttryck för kring utbildningen: de upplever att den har gett en bra teoretisk 
grund, men skulle vilja ha djupare kunskaper inom vissa ämnen, en större spetskompetens.  
 
6.2.2 Yrkeskunskap 
 
Per-Erik Ellström definierar yrkeskunskap utifrån formell, reell och utnyttjad kompetens. Den 
formella kompetensen är den kompetens som förvärvats genom formell utbildning, medan 
den reella kompetensen är den som krävs för att kunna utföra ett visst arbete. Den utnyttjade 
kompetensen, slutligen, är den kompetens som verkligen kommer till användning i arbetet. 
 
Exempel på formell kompetens som återfinns i respondenternas svar handlar om utbildningen 
som ett bevis på att man är behörig att söka en viss tjänst. Några respondenter resonerar 
rentav att de lika gärna kunde ha arbetat på bibliotek utan att ha genomgått utbildningen, men 
att den kvalifikationen fungerade som en biljett till yrket. En respondent tillhörande denna 
grupp skriver: ”Jag har lärt mig mest om bibliotekarieyrket genom att befinna mig ute i 
arbetslivet. Ibland har jag svårt att se vad under utbildningen (förutom 
webbredaktörsutbildningen) som gett mig verktyg för att kunna arbeta som bibliotekarie idag. 
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Ärligt talat tror jag att jag klarat bibliotekarieyrket lika bra om jag skippat mina två års B&I-
studier.” Även om denna grupp inte är så stor så är det ändå anmärkningsvärt att några av 
respondenterna upplever att utbildningen endast fungerat som en biljett till att söka jobb inom 
biblioteks- och informationssektorn, och att utbildningens innehåll varit oviktigt i 
sammanhanget. 
 
Två tredjedelar upplever att den reella kompetensen saknas efter avslutad utbildning och att 
denna förvärvas först när man börjat arbeta. I den reella kompetensen ingår, enligt vår 
tolkning, praktiska, handfasta kunskaper som att kunna hantera olika bibliotekssystem och äga 
kännedom om de praktiska rutiner som förekommer på biblioteksanknuten verksamhet. Den 
reella kompetensen kan också vara kunskaper om biblioteket som organisation. Med andra 
ord all den kunskap som krävs för att kunna utföra ett visst arbete, enligt Ellströms definition.  
 
En tydlig tendens som går att skönja är upplevelsen av att utbildningen saknat undervisning 
som är kopplad till arbetet. Anna Lundh och Olof Sundin tar upp liknande tankar i sin studie 
från 2006. De menar att motsättningen mellan utbildnings- och yrkesverksamhet ofta grundas 
i motsättningen mellan ett teoretiskt och ett praktiskt förhållningssätt. Med detta menas att de 
praktiska kunskaperna upplevs som mer användbara, eller reella, i yrkesverksamheten, medan 
de teoretiska kunskaperna upplevs som mer abstrakta och generaliserande. Denna motsättning 
mellan den praktiska och den abstrakta kunskapen går att applicera på de uppgifter som 
framkommit i vår egen studie. 
 
En del respondenter upplever att de sitter inne med kompetens som inte blir utnyttjad. En 
respondent skriver: ”Jag är troligen överkvalificerad när det gäller bibliotek men 
underkvalificerad när det gäller pedagogik.” En annan aspekt av den outnyttjade 
kompetensen som respondenterna ger uttryck för är bristen på förståelse från andra 
yrkesgrupper. Då en tämligen stor andel av respondenterna har arbetat eller arbetar på 
skolbibliotek kommer samarbetet med lärarkåren ibland upp till diskussion. Några 
respondenter upplever att lärarna inte är tillräckligt insatta i den kompetens som bibliotekarien 
besitter och därmed inte vet att utnyttja den så som skulle önskas. Samarbetet med lärare 
beskrivs ofta som komplicerat och flera respondenter menar att lärarna låter bibliotekarien 
agera både ”polis och ordningsvakt.” En respondent skriver: ”Jag kände mig ofta frustrerad 
när jag jobbade på skolbiblioteket, då jag aldrig riktigt kände att jag fick utnyttja alla de 
kunskaper i informationssökning, användarutbildning, webbdesign, informationsbeteenden 
och liknande som jag hade lärt mig på universitetet. Det kändes ofta som om min främsta 
funktion som bibliotekarie på skolbiblioteket där jag jobbade var att agera kombinerad 
barnvakt, polis, mamma, kurator, socialarbetare, städhjälp, och ordningsvakt åt uttråkade 
elever, medan lärarna gömde sig på sina arbetsrum.” 
 
Utöver de olika typerna av yrkeskunnande som Ellström tar upp, kan man även tala om de 
personliga egenskaper som gör att individen kvalificerar sig för jobbet. Om detta skriver 
Emelie Falk och Susanne Litbo-Lindström i sin magisteruppsats om den nya bibliotekariens 
kompetens (2001) där de beskriver de personliga egenskaperna som en del av bibliotekariens 
kompetens. Falk och Litbo-Lindström kommer fram till att de personliga egenskaperna 
värderas högt både av bibliotekarierna själva samt av arbetsgivarna, och att den sociala 
kompetensen anses viktig av båda grupperna. Flera av respondenterna i vår undersökning 
skriver om just den sociala kompetensen som en viktig del i sitt arbete. En av dem skriver att 
det är viktigt ”… att få alla att känna sig lika välkomna på biblioteket och att inte 
särbehandla någon” Vikten av social kompetens kan givetvis bero på vilken typ av bibliotek 
man arbetar på och vilka arbetsuppgifter man har. Arbete på exempelvis ett skolbibliotek 
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kräver kanske en större social kompetens i och med det nära samarbetet med elever och 
lärare, medan andra arbetsuppgifter, som katalogisering, inte gör det i samma utsträckning.  

 
6.3 Skillnader i arbetsuppgifter vid olika typer av bibliotek 

 
De flesta av respondenterna har erfarenhet av arbete på någon annan typ av bibliotek än det 
bibliotek de arbetar på vid tiden för enkätundersökningen. Syftet med att ställa denna fråga till 
respondenterna var att utröna vilka skillnader i arbetsuppgifter mellan de olika 
bibliotekstyperna de upplevde fanns. I förlängningen är detta intressant för diskussionen kring 
huruvida den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen kan tillgodose samtliga 
bibliotekstypers olika kompetensbehov.  
 
De bibliotekstyper som respondenterna har erfarenhet av att ha arbetat vid är: universitets- 
och högskolebibliotek, forskningsbibliotek, företagsbibliotek, folkbibliotek, skolbibliotek och 
sjukhusbibliotek. Nedan följer en redogörelse för de uppgifter som lämnats kring skillnaderna 
mellan de olika bibliotekstyperna. 
 
Det som främst utmärker arbetet på ett universitets- och högskolebibliotek är att var och sin 
har sin specifika uppgift även om personalen ofta arbetar i team. En stor del av arbetet utgörs 
av användarundervisning och inre tjänst som består i katalogisering och klassificering. Till 
skillnad från universitets- och högskolebibliotekens arbetslag arbetar en bibliotekarie vid ett 
skolbibliotek i de flesta fall ensam och har därmed ansvaret för hela verksamheten. Bristen på 
kollegor inom samma yrke upplevs av flera respondenter som en brist. Många nämner också 
samarbetet med lärare som specifikt på skolbiblioteket, samt bibliotekariens målsättning att 
utöka den kontakten. De flesta av respondenterna upplever att referenssamtal och 
informationssökning är det som tar mest tid vid skolbiblioteket, och flera upplever att de ofta 
får ta på sig rollen som ”ordningsvakt”.  
 
De respondenter som har erfarenhet av arbete på forskningsbibliotek betonar vikten av 
bibliotekariens pedagogiska kunskaper, eftersom det där är viktigt att kunna förmedla 
informationskompetens till användarna. På forskningsbiblioteket, liksom på universitets- och 
högskolebiblioteket, framhävs katalogisering och användarundervisning som framträdande 
arbetsuppgifter. Användarundervisningen blir viktig då den studerande eller forskaren 
förväntas utveckla egen informationskompetens, snarare än att förlita sig på bibliotekariens 
kunskaper. 
 
I motsats till att användaren förväntas hitta informationen själv står folkbibliotekarien som 
enligt flera respondenter behöver en god litteraturkännedom, samt kunna ”ta folk” och 
anpassa sig till olika behovsnivåer. Flera respondenter menar att referenssamtal, precis som på 
ett skolbibliotek, tar mest tid vid ett folkbibliotek, men att frågorna skiljer sig åt på de båda 
bibliotekstyperna. På folkbiblioteket uppstår frågorna oftast kring en användares intressen till 
skillnad från eleverna på skolbiblioteket som blivit ålagda att skriva om ett visst ämne. Detta 
ställer olika krav på referensarbetet. Folkbiblioteket beskrivs vidare som en social plats dit 
många kommer bara för att få socialt utbyte, vilket är unikt då ingen av övriga bibliotekstyper 
upplevs ha samma funktion.. 
 
Arbetet på ett företagsbibliotek är naturligt nog präglat av den verksamhet som biblioteket är 
knutet till. Vid ett företagsbibliotek finns goda möjligheter att fördjupa sig inom ett visst 
område och det är en fördel att kunna ”mycket om lite” och inneha en viss spetskompetens. 
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Även vid den här bibliotekstypen nämns indexering och katalogisering som utmärkande 
arbetsuppgifter. 
 
Sjukhusbiblioteket fungerar enligt de respondenter som har erfarenhet av arbete på 
sjukhusbibliotek, som ett folkbibliotek. Vi måste här hålla isär patientbiblioteket och det 
medicinska biblioteket, där patientbiblioteket i stort sett kan beskrivas som ett folkbibliotek i 
miniatyrformat, medan det medicinska biblioteket i huvudsak tillhandahåller information till 
läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. Då vi inte fått mer information av 
respondenterna än att de arbetat vid sjukhusbibliotek, kan vi bara gissa oss till, grundat på 
deras beskrivning, att det i samtliga fall rör sig om patientbibliotek, där uppgifterna liknar de 
på ett folkbibliotek. 
  
Vid universitets- och högskolebiblioteket, forskningsbiblioteket och företagsbiblioteket 
framhålls alltså kompetenser såsom indexering, katalogisering och klassificering som viktiga. 
Vid universitets- och högskolebiblioteket och forskningsbiblioteket är också pedagogiken en 
viktig kompetens. Vid folkbiblioteket är det den sociala kompetensen och referenssamtalet 
som är framhävs som viktiga kompetenser, precis som vid ett skolbibliotek. Den stora 
skillnaden som framhålls mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket är typen av frågor från 
användarna. 
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7 Slutsatser 
 
I det här kapitlet följer en sammanfattning av de slutsatser som framkommit i föregående 
diskussionskapitel. Här kommer även de frågeställningar som ställdes inledningsvis att 
besvaras. Då det empiriska materialet utgörs av de uppgifter som lämnats av de 94 
respondenterna, går det inte att generalisera resultatet och stöpa det i en lättöverskådlig form. 
Uppgifterna spänner över ett brett spektrum och respondenterna utgör på inget vis någon 
homogen grupp. Slutsatserna som här kommer att redovisas är således en förenklad bild av 
verkligheten såsom den beskrivs av respondentgruppen. Om populationen varit en annan, 
skulle slutsatserna kanske ha sett annorlunda ut.  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur övergången från studier till yrkesliv upplevs 
retrospektivt av den yrkesutövande bibliotekarien. Vi vill även få en uppfattning av 
utbildningsutformningens kontext. 
 
Resultatet presenteras nedan i faktiska siffror. 
 
Utifrån vilka förutsättningar har bibliotekarieutbildningen så som den sett ut 
mellan åren 1993-2007 formats? 
 
Denna fråga tjänar till att sätta in utbildningen i en större kontext och har därför inte varit 
föremål för någon större problematisering i diskussionskapitlet. Syftet är heller inte att ge en 
heltäckande bild, utan att redogöra för valda händelser, lagar och dokument som har varit 
betydande för utbildningens utformning under perioden 1993-2007.  
 
1993 års högskolereform innebar att utbildningen förlades på fler orter än i Borås. 
Utbildningsorterna fick större frihet att utforma utbildningens upplägg. Den tidigare 
yrkesutbildningen blev en ämnesutbildning och gjordes om till en kandidat- och 
magisterutbildning. Akademisering och forskningskompetens, som tidigare saknats, 
eftersträvades och betoningen lades på de teoretiska kunskaperna. 
 
Högskolelagen är den lag som haft störst inverkan på utbildningens utformning, både vad 
gäller ge kunskaper som utbildningen ska förmedla samt vilken syn på studenterna den ger. 
Det som främst framhävs vad gäller de kunskaper som ska förmedlas är studentens förmåga 
till självständigt och kritiskt tänkande, förmåga till problemlösning samt beredskap inför 
arbetslivets förändringar. Högskolelagen förmedlar vidare en syn på studenten som medaktör, 
med rätt att påverka utbildningen och aktivt ta del i att vidareutveckla den. 
 
Bolognaprocessen spelar en viktig roll för utbildningens utformning, inte minst vad gäller den 
pågående internationaliseringen av högskoleutbildningen. Målet med Bolognaprocessen är att 
öka jämförbarheten och rörligheten mellan de högre utbildningarna i Europa för att öka 
anställningsbarheten.  
 
Vilken kompetens anser yrkesutövande biblioteks- och informationsvetare vara 
den grundläggande för yrket/arbetsuppgifterna? 
 
De flesta av respondenterna menar att informationssökning är den mest grundläggande 
kompetensen för arbetsuppgifterna på ett bibliotek. Även kunskaper om användare, 
referenssamtal, pedagogik och kunskapsorganisation är kompetenser som nämns som viktiga 
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för yrkesutövandet. Kunskapsorganisation anses av många vara en grundkompetens och 
benämns av flera av respondenterna som ”bibliotekskunskap”. Detta kan förklaras av med att 
kunskapsorganisation är den disciplin som starkast särskiljer bibliotekariens kompetens från 
andra likartade yrkesgruppers.  
 
Pedagogiken betonas som en mycket viktig kompetens då respondenterna själva får beskriva 
vad som utgör en bibliotekaries kompetens. Hela 61 stycken anser att pedagogiken utgör 
kärnan i bibliotekariens kunskap. 
 
I vilken utsträckning upplever den yrkesutövande biblioteks- och 
informationsvetaren att de kunskaper hon eller han fått med sig från 
utbildningen täcker in de faktiska arbetsuppgifterna? I vilken utsträckning 
förekommer det arbetsmoment där kompetensen brister? 
 
Flera respondenter upplever utbildningen som alltför teoretisk och menar att den saknar 
praktiska inslag. Hela 30 stycken av de 76 respondenter som inte har haft praktik under 
utbildningen saknade den möjligheten, medan en del menar att praktiken inte hör hemma på 
en högskoleutbildning. De respondenter som menar att de saknat praktik under utbildningen, 
menar ofta att de saknat något att förankra de teoretiska kunskaperna i. De 13 respondenter 
som anser att praktik inte ska finnas på utbildningen, menar att praktiken skulle ta för mycket 
tid från studierna i anspråk, samt att man lätt kan tillskansa sig den praktiska kunskapen då 
man väl börjat arbeta.  
 
De allra flesta, 89 stycken, av respondenterna upplever att de besitter den kompetens som 
krävs för sitt arbete, vissa anser till och med att de är överkvalificerade för sina tjänster. Ett 
exempel på detta är flera skolbibliotekarier som upplever att de främst är ordningsvakter på 
sin arbetsplats. Många upplever emellertid att det inte är främst genom utbildningen som de 
har fått denna kompetens. Hela 63 respondenter upplever att de lärt sig sitt yrke först sedan de 
börjat arbeta, genom internutbildningar eller via kollegor. 16 respondenter menar emellertid 
att utbildningen har gett en bra grund att stå på inför arbetslivet.  
 
Flera respondenter tycker att utbildningen går för ytligt in på många olika ämnen och att de 
efter avklarade studier inte hade några djupare kunskaper utan snarare hade skrapat på ytan 
inom många ämnen. Ett exempel på detta är IT-kunskaperna, som flera av respondenterna 
nämner som ett kunskapsområde där utbildningen brister. De menar att de inte har fått 
tillräckliga kunskaper om IT under utbildningen och att detta är en brist i arbetslivet. Kunskap 
om att konstruera och uppdatera bibliotekets hemsida är något som flera respondenter 
upplever att de saknar. 
 
Som nämnts tidigare menar en stor andel, 61 respondenter, att pedagogiken utgör en stor och 
betydande del i bibliotekariens yrkeskompetens. Med pedagogik åsyftas här djupare 
kunskaper kring användarundervisning och hur man som bibliotekarie ska bemöta de olika 
användargrupper som kommer till biblioteket. Det finns följaktligen ett stort behov av att få 
en större pedagogisk kompetens via utbildningen. Emellertid upplever hela 33 respondenter 
av respondenterna som upplever att utbildningen har misslyckats med att förmedla denna 
kunskap.  
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Vilka skillnader finns i arbetsuppgifterna vid olika bibliotekstyper? 
 
Respondenterna i undersökningen har erfarenhet av arbete på sex olika bibliotekstyper: 
universitets- och högskolebibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, folkbibliotek, företags- 
och specialbibliotek, samt sjukhusbibliotek.  
 
På universitets- och högskolebiblioteket är det främst de specifika arbetsuppgifterna som 
betonas. Den här bibliotekstypen kräver olika kompetenser på olika platser, som samlas i ett 
arbetslag, där var och en har sin specifika uppgift. Här utgör användarundervisningen en stor 
del av arbetsuppgifterna, men även katalogisering och indexering. Till skillnad från 
universitets- och högskolebiblioteket arbetar skolbibliotekarien i de allra flesta fall ensam och 
har hela ansvaret för verksamheten. En del saknar det sociala utbytet och förståelsen från 
kollegor, medan andra upplever det som positivt att vara ensam på arbetsplatsen eftersom 
arbetsuppgifterna hela tiden växlar. På skolbiblioteket är det referenssamtal och 
informationssökning som tar mest tid, men även andra, mindre önskvärda arbetsuppgifter som 
att hålla ordning på eleverna och att på andra sätt gå utanför sin roll som bibliotekarie. 
 
De respondenter som arbetar eller arbetat på forskningsbibliotek betonar den pedagogiska 
aspekten och menar att det är viktigt att kunna förmedla informationskompetens till 
användarna som i det här fallet är forskare. Det är därmed främst användarundervisningen 
som kräver pedagogiska kunskaper. Respondenterna nämner också kunskapsorganisation i 
form av katalogisering som en viktig del i arbetet. Folkbiblioteket är den bibliotekstyp som 
skiljer sig mest åt bland de övriga, främst i det att det är den sociala kompetensen som betonas 
av respondenterna. Det är viktigt att kunna ”ta folk.” Att folkbiblioteket skiljer ut sig bland 
övriga bibliotekstyper beror givetvis på att det är den enda bibliotekstyp som är öppen för alla 
och inte riktar sig till någon speciell målgrupp. Det sociala bemötandet blir då sammankopplat 
med den demokratiska tanken om ett bibliotek för alla. Det blir viktigt att alla ska känna sig 
välkomna.  
 
Arbete på företagsbibliotek och specialbiblioteket ger, enligt respondenterna, goda 
möjligheter till fördjupning inom ett visst ämnesområde och därmed spetskompetens. Här 
handlar det om att kunna mycket om lite, snarare än lite om mycket, som på exempelvis 
folkbiblioteket och skolbiblioteket. En annan kompetens som nämns är kunskapsorganisation 
och då främst indexering och katalogisering. På sjukhusbiblioteket, som i det här fallet är 
synonymt med patientbibliotek, handlar det främst om att tillgängliggöra ett bestånd åt 
patienterna. Arbetsuppgifterna liknas vid de på ett folkbibliotek, dock i betydligt mindre i 
skala. 
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8 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 
 
I följande kapitel kommer några av de problem och funderingar som stötts på under 
uppsatsarbetets gång att tas upp. Här följer även förslag på andra tänkbara infallsvinklar på 
temat relationen mellan studier och yrkesliv för biblioteks- och informationsvetare. 
 
En stötesten under arbetet med uppsatsen har varit utformningen av enkätfrågorna. När 
insamlingen av enkäterna var klar och arbetet med att sammanställa svaren påbörjades, insåg 
vi att rangordningsfrågorna ställde till med oförutsedda problem. Flera av respondenterna 
menade att det var svårt att rangordna alternativen på de frågor där vi efterfrågade en 
rangordning av arbetsuppgifterna som förekommer på ett bibliotek (frågorna 7, 8, 10a och 
10b). Respondenterna menade att rangordningsalternativ som ”referenssamtal” och 
”informationssökning” ingår i samma process och att de därmed inte går att rangordna. Denna 
svårighet ledde till att flera av respondenterna avstod från att svara på dessa frågor eller gjorde 
sin egen rangordning, vilket resulterade i att rangordningsfrågorna har en lägre svarsfrekvens 
än övriga frågor. Med facit i hand kunde vi konstruerat dessa frågor på ett sätt som gjort dem 
mer lättgripliga, förslagsvis genom andra rangordningsalternativ. Samtidigt är 
rangordningsfrågor ofta svåra att besvara eftersom alternativen ofta är flytande. 
 
En respondent påpekade att enkätfrågorna var utformade ur ett folkbiblioteksperspektiv, trots 
att vi i vår inledande förfrågan uttalat formulerat att vi vill fokusera på andra bibliotekstyper. 
Så här i efterhand kan vi delvis hålla med om detta. En möjlig förklaring till 
folkbiblioteksperspektivet kan vara att vi under utbildningen mest har fokuserat på 
folkbibliotekssektorn och därmed blivit ”blinda” för ett annat perspektiv. Ett exempel på att 
vissa enkätfrågor är utformade utifrån folkbiblioteksperspektiv återfinns i fråga 10b där vi vill 
veta vilka av de nuvarande arbetsuppgifterna som tar mest tid. Ett av rangordningsalternativen 
är där ”Ansvara för en specifik avdelning, t ex barnavdelningen.” Detta att ansvara för olika 
avdelningar är ju något som förekommer på folkbiblioteket, medan exempelvis 
skolbibliotekarien har ansvar för hela verksamheten och kanske inte alls skulle känna igen sig 
i den uppdelningen. 
 
En annan aspekt som vi reflekterat över är att urvalet kan uppfattas som skevt då populationen 
utgörs av respondenter som själva anmält sitt intresse att delta i enkätundersökningen. En 
tanke är att den som är missnöjd med något, i det här fallet utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap, kanske känner ett större behov av att ventilera sina åsikter och därmed 
har mer att säga. Därigenom kan fler ”negativa” röster ha kommit fram än om urvalet gjorts 
på annat sätt. 
 
I efterhand har vi insett att vi i vår studie enbart fokuserat på helfartsstuderande, och därmed 
inte problematiserar kring de skillnader i utbildningen som gäller för distansstudenter. Ett 
exempel på detta är att den ämnesindelning som förekommer på utbildningen i Borås för de 
som studerar på helfart, inte finns på distansutbildningen. Samtidigt har det varit vår ambition 
att se utbildningen som enhetlig, oavsett studieort och det som står i studieplanen, och därmed 
skulle en variabel som distansutbildningen kunna betraktas som ovidkommande i 
sammanhanget. 
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Vi är medvetna om att resultatet kan vara svårt att generalisera eftersom populationen är 
relativt liten, men vi tycker ändå att det empiriska materialet visar på tydliga tendenser som är 
värda att ta fasta på.  
 
Uppsatsen har relevans för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och den forskning 
som bedrivs inom ämnet. Utbildningen och dess utformning är ett ständigt angeläget ämne, 
både för nuvarande studenter och de som har gått utbildningen. Uppsatsen kan ge en insikt i 
hur yrkesverksamma biblioteks- och informationsvetare upplever sin utbildning när de ser 
tillbaka, samt hur de upplever sin kompetens i förhållande till arbetsuppgifterna. I 
förlängningen kan en sådan insikt leda till att nya rutiner kan utformas för att underlätta 
induktionsperioden, till exempel via någon form av mentorskap. 
 
Kopplingen mellan studier och yrkesliv har kommit upp till diskussion vid ett flertal tillfällen 
under vår studietid, både på seminarier och bland studenterna själva. Främst är det 
förhållandet mellan teori och praktik som ventilerats. Vissa moment under utbildningen har 
ibland varit svåra att koppla samman med den verklighet som flera av respondenterna i vår 
undersökning har talat om. Frågan blir då om all kunskap som inhämtas under en utbildning 
måste vara av instrumentell karaktär. Eftersom vi redan hade en viss insyn i hur ”snacket 
gick” bland studenterna, ville vi undersöka hur utbildningen upplevs retrospektivt, när 
studenterna kommit ut i arbetslivet. Således har det varit spännande att ta del av de 
synpunkter och upplevelser som respondenterna har tagit sig tid att dela med sig av.  
 
8.1 Förslag till vidare forskning 
 
Den här uppsatsen ger en övergripande bild av hur biblioteks- och informationsvetare 
retrospektivt upplever sin utbildning och övergången mellan densamma och yrkeslivet. En 
intressant vidareutveckling på temat skulle vara att ge en mer djuplodande bild av situationen 
genom att utföra en intervjustudie, exempelvis genom att intervjua ett antal bibliotekarier 
inom varje bibliotekstyp och jämföra deras upplevelser. Ett annat förslag vore att om några år 
undersöka hur väl Bolognaprocessen uppfyller kraven på anställningsbarhet för biblioteks- 
och informationsvetare. Ytterligare ett intressant område att undersöka närmare är hur 
arbetsgivarna hänger med i den akademisering som pågår inom utbildningsvärlden. Frågor att 
ställa sig i det sammanhanget skulle kunna vara om det fortfarande främst är praktisk 
erfarenhet och kunskap som efterfrågas, om praktiken är viktig för anställningsbarheten och i 
så fall på vilket sätt. 
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9 Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur övergången från studier till yrkesliv upplevs 
retrospektivt av den yrkesutövande bibliotekarien. Vi vill veta om bibliotekarien upplever att 
det finns något glapp mellan utbildningen och de faktiska arbetsuppgifterna i yrkeslivet, samt 
till vilken grad bibliotekarien upplever att hon eller han kan applicera sin akademiska 
utbildning i yrkesutövandet. Vi vill även bildas oss en uppfattning av den kontext som B&I-
utbildningen utformats i. 
 
För att uppnå syftet ställs följande delfrågor 
 

• Utifrån vilka förutsättningar har bibliotekarieutbildningen så som den sett ut mellan 
åren 1993-2007 formats?  

• Vilken kompetens anser yrkesutövande biblioteks- och informationsvetare vara den 
grundläggande för yrket/arbetsuppgifterna? 

• I vilken utsträckning upplever den yrkesutövande biblioteks- och 
informationsvetaren att de kunskaper hon eller han fått med sig från studierna täcker 
in de faktiska arbetsuppgifterna? I vilken utsträckning förekommer det 
arbetsmoment där kompetensen inte räcker till? 

• Vilka skillnader finns i arbetsuppgifterna vid olika bibliotekstyper? 
 

För att besvara dessa frågeställningar har en enkätundersökning utförts, där 94 
yrkesverksamma biblioteks- och informationsvetare ingår. Populationen är avgränsad till 
biblioteks- och informationsvetare som tagit sin examen under perioden 1993 och 2007. 
Denna avgränsning är gjord för att möjliggöra en jämförelse mellan deras upplevelser, samt 
för att utbildningen vid denna tid hade genomgått en akademiseringsprocess och därmed blivit 
mer teoretisk. Vi ville också att respondenterna skulle ha arbetat en tid, så att de hade hunnit 
bilda sig en uppfattning om utbildningen i relation till arbetslivet. Vi har uteslutit 
bibliotekarier verksamma vid folkbibliotek ur undersökningen eftersom vi funnit ett flertal 
andra studier med fokus på denna grupp. 
 
I kapitlet Bibliotekarieutbildningens särdrag och viktiga händelser tecknas en översiktsbild 
av bibliotekarieutbildningens utveckling under 1900-talet. Fokus ligger här på perioden efter 
1993, då högskolereformen kom att förändra B&I-utbildningen på flera olika sätt. 
Utbildningen gick då från att ha varit en yrkesförberedande utbildning till en ämnesutbildning 
med betoning på de teoretiska studierna. I detta kapitel undersöks även vad Högskolelagen 
säger om vilken kunskap utbildningen ska förmedla, samt vilken syn på studenterna den ger. I 
kapitlet fördjupar vi oss även i utbildningens akademisering och tar upp valda delar av 
debatten kring denna. För att ge en bild av den utbildning som respondenterna i 
enkätundersökningen genomgått redogörs här även för utbildningens upplägg mellan 1993-
2007. Därefter följer en redogörelse för den kvalitetsgranskning som Högskoleverket 
genomförde 2004. Sist i kapitlet berörs Bolognaprocessen, som är ett europeiskt samarbete 
som syftar till att främja rörlighet och anställningsbarhet genom att öka jämförbarheten inom 
den högre utbildningen. Bologna har och kommer att ha en stor inverkan på utformningen av 
B&I-utbildningen. 
 
I kapitlet Teori och relevant litteratur redogörs inledningsvis för de begrepp som senare 
används som instrument för att diskutera enkätundersökningens empiri. I detta kapitel följer 
även en forskningsöversikt. Här beskrivs kompetensbegreppet utifrån Bertil Rolf, teoretisk 
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filosof. Kunskapsbegreppet hämtas från pedagogen Bernt Gustafsson, medan pedagogen Per-
Erik Ellström utvecklar begreppen yrkeskunskap och kvalifikationer. I den forskningsöversikt 
som sedan följer i detta kapitel tas studier som bedömts som relevanta för vårt ämnesval upp 
och delas in i fyra teman: övergången mellan studier och yrkesliv, bibliotekariens kompetens, 
arbetsgivarens syn på bibliotekariens kompetens samt pågående forskning. Valda delar av de 
studier som här tas upp används sedan i diskussionen för att belysa eller kontrastera vårt eget 
resonemang. 
 
I kapitlet Resultatredovisning redovisas de svar som enkätundersökningen genererat. 
Redovisningen följer enkätfrågornas upplägg för att göras mer överskådlig. Siffrorna 
förtydligas med diagram och respondenternas redogörelser illustreras i flera fall med citat för 
att ge en fylligare bild av svaren. 
 
I kapitlet Diskussion diskuteras materialet från enkätundersökningen utifrån de begrepp som 
togs upp i teoriavsnittet, samt utifrån studierna i forskningsöversikten. De yttre 
omständigheter som vi kommit fram till främst format B&I-utbildningen, så som den såg ut 
under perioden 1993-2007, är 1993 års högskolereform, Högskolelagen och 
Bolognaprocessen, som innebär en internationalisering av utbildningen. 
 
Resultatet visar att de flesta av respondenterna ansåg att informationssökning var den mest 
grundläggande kompetensen inom bibliotekarieyrket. Även kunskapsorganisation, som av 
flera respondenter benämndes ”bibliotekskunskap” hamnade högt upp i rangordningen, och 
två tredjedelar menar att pedagogiken utgör kärnan i bibliotekariens kunskap. En tydlig 
tendens bland svaren är att B&I-utbildningen upplevdes som alltför teoretisk och en stor andel 
respondenter skulle önskat att praktik ingått i utbildningen, eftersom det ofta var svårt att 
förankra de teoretiska kunskaperna. En mindre grupp menade dock att praktik inte hör hemma 
på en akademisk utbildning. De allra flesta av respondenterna upplevde att de äger den 
kompetens som behövs för yrkesutövandet, dock ej främst genom utbildningen utan via 
internutbildningar och från kollegor. En annan tendens som går att utläsa är att kunskaperna 
som förmedlas på utbildningen inte går tillräckligt mycket på djupet. Ett exempel på detta är 
kunskaper inom IT. En stor andel av respondenterna menar att pedagogiken utgör en viktig 
del i bibliotekariens kompetens, men flera upplever att utbildningen misslyckats med att 
förmedla denna kunskap. 
 
De flesta av respondenterna har arbetat vid fler än en bibliotekstyp. På universitets- och 
högskolebiblioteket har var och en sin specifika uppgift i den stora organisationen och 
användarundervisningen utgör en stor del av arbetsuppgifterna. Några upplever att de därmed 
får tillfälle att fördjupa sina redan befintliga kunskaper. Skolbibliotekarien arbetar, tvärtom, 
arbetar oftast ensam och har därmed hela ansvaret för verksamheten. Några saknar kollegor, 
medan andra upplever det som positivt variationen i arbetsuppgifter. På skolbiblioteket tar 
referenssamtal och informationssökning mest tid. De bibliotekarier som arbetar på 
forskningsbibliotek betonar den pedagogiska aspekten i det att det är viktigt att kunna 
förmedla informationskompetens till forskarna. Folkbiblioteket särskiljer sig mest från övriga 
bibliotekstyper i det att den sociala kompetensen lyfts fram som viktig. På företags- och 
specialbiblioteket ges goda möjligheter till fördjupning inom ett visst område, och arbetet på 
sjukhusbibliotek handlar om att tillgängliggöra ett bestånd åt patienterna. 
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Bilaga 1. 
 
Förfrågan om deltagande 
 
Hej! 
 
Vi befinner oss i startskedet på vår magisteruppsats på Bibliotekshögskolan 
i Borås. I vår uppsats vill vi undersöka glappet mellan utbildning och 
arbetsliv för bibliotekarier som gått samma utbildning som oss, alltså den 
som startade efter högskolereformen 1993, och har arbetat en tid (minst 
6 mån). Vi är intresserade av att komma i kontakt med yrkesverksamma 
bibliotekarier på vilken bibliotekstyp som helst, utom folkbibliotek, då vi 
har funnit en uppsjö av studier med fokus på just denna bibliotekstyp. 
 
Eftersom vi planerar att samla in vårt material via en elektronisk enkät, 
spelar det ingen roll var i landet ni befinner er! Givetvis är samtliga svar 
anonyma och enkäten kommer inte att kräva alltför mycket av er tid. Frågorna 
kommer att röra sig kring upplevelser av utbildningen i relation till 
faktiska arbetsuppgifter. 
 
Vi är tacksamma för svar så fort som möjligt. 
 
Med vänliga hälsningar Jenny Lövenius och Elin Hall, BHS 
 
Melja svaret om intresse finns till: epost@hotmail.com 
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Bilaga 2. 
 
Enkät om bibliotekariers syn på övergången mellan utbildning och 
yrkespraktik 
 
1. Kön? 

 Man 
 Kvinna 

 
2. Ålder? 
      
 
3. Vid vilken skola tog du din examen i biblioteks- och informationsvetenskap? 
  Borås 
  Uppsala 
  Lund 
  Växjö 
  Umeå 
 
4. Vilket år tog du din examen? 
      
 
5. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
      
 
6. Vilken typ av bibliotek arbetar du vid nu? 
       
 
7. Hurdana kunskaper fick du intrycket av att behövde för din yrkesverksamhet under dina 
studier? Rangordna följande alternativ där 1 står för det viktigaste, 2 för det näst viktiga osv. 
Om något alternativ saknas kan du lägga till det under ”Annat”. Om du finner något/några av 
alternativen oväsentliga, markera med en 0. 

   Referenssamtal 
   Informationssökning (databassökning mm.) 

   Kunskap om användare (informationsbehov, informationsbeteende, 
 bemötande mm.) 
   Litteraturkunskap 
   Kunskapsorganisation (katalogisering, klassificering, indexering mm.) 
   Biblioteket som organisation (ledning, marknadsföring, administration mm.) 
   Användarundervisning 
   Uppsats- och rapportskrivande 
 
Annat:      
Övriga kommentarer angående frågan eller alternativen:       
 
8. Hurdana kunskaper anser du nu, efter avslutad utbildning, att en bibliotekarie behöver? 
Rangordna följande alternativ där 1 står för det viktigaste, 2 för det näst viktiga osv. Om 
något alternativ saknas kan du lägga till det under ”Annat”. Om du finner något/några av 
alternativen oväsentliga, markera med en 0. 
   Referenssamtal 
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   Informationssökning (databassökning mm.) 
   Kunskap om användare (informationsbehov, informationsbeteende, 
 bemötande mm.) 
   Litteraturkunskap 
   Kunskapsorganisation (katalogisering, klassificering, indexering mm.) 
   Biblioteket som organisation (ledning, marknadsföring, administration mm.) 
   Användarundervisning 

   Uppsats- och rapportskrivande 
 
Annat:      
Övriga kommentarer angående frågan eller alternativen:       
 
9 A. Hade du praktik vid något bibliotek eller annan liknande verksamhet, under din 
utbildning? 
  Ja 
  Nej 
 
B. Om ja, hade du nytta av den? Utveckla gärna ditt svar! 
      
 
C. Om nej, kan du retrospektivt sakna att den möjligheten fanns? Motivera i så fall varför! 
      
 
10 A. Vilka arbetsuppgifter är du främst anställd för att sköta? Rangordna följande alternativ 
där 1 står för det viktigaste, 2 för det näst viktiga osv. Om något alternativ saknas kan du 
lägga till det under ”Annat”. Om du finner något/några av alternativen oväsentliga, markera 
med en 0. 
   Referenssamtal 
   Informationssökning (databassökning mm.) 
   Litteraturkunskap 
   Kunskapsorganisation (katalogisering, klassificering, indexering mm.) 
   Biblioteket som organisation (ledning, marknadsföring, administration mm.) 
   Användarundervisning 

   Organisering (inköp, sortering, uppställning, bokvård mm.) 
   Ansvara för en specifik avdelning, t.ex. barnavdelningen 
 

Annat:      
Övriga kommentarer angående frågan eller alternativen:       
 
B. Vilka av dina nuvarande arbetsuppgifter tycker du tar mest tid? Rangordna följande 
alternativ där 1 står för det viktigaste, 2 för det näst viktiga osv. Om något alternativ saknas 
kan du lägga till det under ”Annat”. Om du finner något/några av alternativen oväsentliga, 
markera med en 0. 
   Referenssamtal 
   Informationssökning (databassökning mm.) 
   Litteraturkunskap 
   Kunskapsorganisation (katalogisering, klassificering, indexering mm.) 
   Biblioteket som organisation (ledning, marknadsföring, administration mm.) 
   Användarundervisning 

   Organisering (inköp, sortering, uppställning, bokvård mm.) 
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   Ansvara för en specifik avdelning, t.ex. barnavdelningen 
 

Annat:      
Övriga kommentarer angående frågan eller alternativen:       
 
11 A. Har du tidigare arbetat vid någon annan typ av bibliotek? 
  Ja 
  Nej (Om nej, gå vidare till fråga 11) 
 
B. Om ja, vid vilket/vilka? 
      
 
C. Skiljde sig arbetsuppgifterna åt och i så fall hur? 
      
 
12 A. Vilka av de kunskaper du fick under utbildningen upplever du att du har du haft mest 
nytta av i ditt arbete? Utveckla gärna ditt svar! 
      
 
B. Var det något du läste under din utbildning som du aldrig har upplevt som relevant för dina 
arbetsuppgifter, idag eller under tidigare biblioteksarbete? Utveckla gärna ditt svar! 
      
 
C. Saknade du någonting under din utbildning som du idag anser att du skulle ha haft nytta av 
i ditt arbete? Utveckla gärna ditt svar! 
      
 
13. Upplever du att din nuvarande kunskap räcker till för dina nuvarande arbetsuppgifter? 
  Ja, mycket bra 
  Ja, bra 
  Vet ej 
  Nej, dåligt 
  Nej, inte alls 
 
Motivera ditt svar:      
 
14. Hur skulle du benämna din yrkeskompetens grunddelar? Alltså vad tycker du är själva 
kärnan i ditt yrkeskunnande? 
      
  
15. Om någon i dagsläget bad dig att utforma en utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap, vilka delmoment skulle du vilja ingick då? Försök att ge så konkreta 
förslag som möjligt!  
      
 
16. Har du ytterligare synpunkter kring övergången mellan utbildning och yrkesliv, skriv dem 
här:       
 
Tack för din medverkan! Glöm inte att spara enkäten (se följebrev för 
instruktioner). 
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Bilaga 3. 
 
Följebrev 
 
Hej!           
     Borås, 2007-03-19 
 
Tack för att du vill medverka som respondent i vår enkätundersökning. Din medverkan 
kommer att vara en stor hjälp i vårt uppsatsarbete. 
 
Vi heter Elin och Jenny och studerar sista terminen på Bibliotekshögskolan i Borås, där vi 
skriver vår magisteruppsats under våren. Vår uppsats kommer att handla om bibliotekariers 
upplevelser av övergången mellan utbildning och yrkesliv. 
 
Givetvis är du som respondent anonym och vi kommer inte att koppla ihop dina svar med din 
person på något sätt. 
 
Vi beräknar att det tar ca 20 minuter att fylla i enkäten och vi är tacksamma för så utvecklade 
svar som möjligt. 
 
Det är viktigt att du när du sparar dina svar gör det genom att under Arkivmenyn välja 
”Spara som”, spara enkäten var du vill och skicka den sedan till någon av våra 
mejladresser nedan.  
 
Om det skulle uppstå några problem med att öppna dokumentet med enkäten, fylla i den, 
spara, skicka tillbaka den, om något är oklart i frågeställningarna eller liknande, tveka inte att 
höra av dig till oss! 
 
Svara gärna så fort som möjligt, men senast måndagen den 2 april. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jenny Lövenius, epost@hotmail.com 
Telenr: XXX-XX XX XX  
 
och  
 
Elin Hall, epost@hotmail.com 
Telenr: XXX-XX XX XX 
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Bilaga 4. 
 
Påminnelse 
 
Hej!      
     Borås, 2007-03-30
  
För en tid sedan fick du en enkät via mejl. Enkätundersökningen ingår i den magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap som vi under våren skriver vid Borås högskola. 
Frågorna i enkäten kretsar kring övergången mellan utbildning och yrkespraktik för 
bibliotekarier. 
 
Enligt våra uppgifter har du inte skickat tillbaka den ifyllda enkäten, varför vi gärna vill 
påminna dig om att svarstiden snart går ut. Din medverkan betyder mycket för vår 
undersökning och vi sätter stort värde på ditt deltagande. 
 
Ditt svar vill vi ha senast torsdagen den 5:e april. 
 
Glad påsk! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Hall & Jenny Lövenius, BHS 
 
 
 
 
 


