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Abstract: The aim of this thesis is to examine librarians' view on the 

knowledge and competence required at a small public 
library and how they look upon their education in retrospect. 
Library education in the 1970's and 1980's was mainly 
practical, a vocational training, but since 1995 the education 
results in an academic degree in Library & Information 
Science. Due to this, we focus on the ongoing generation 
shift in Swedish libraries as an aspect of knowledge and 
education. The empirical study is based on interviews with 
librarians working in minor public libraries. The informants 
form two groups, based on their education; “old” ones and 
“new” ones. The interviews deal with questions concerning 
librarians' knowledge and competence, the library education 
and how small public libraries might be affected by the 
generation shift. Different concepts of knowledge and 
competence are applied to the empirical material in order to 
characterize the required knowledge.  

 
The result shows that four areas of knowledge are 
outstanding in importance to both groups of librarians, i.e. 
information retrieval, social skills, literary knowledge and 
general knowledge. The two groups differ in how they 
describe and value their education. Older education is valued 
as more relevant than the new one to these librarians. Whilst 
the newly educated librarians stress information as a theme 
for their education, the older generation was trained to 
mediate culture. In the future, information is supposed to be 
emphasized at the expense of literature exchange and 
outreach library activities. 
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1 Inledning 

Vem vill jobba på Hjo stadsbibliotek? Under den rubriken kunde man år 2000 i ett 
rekryteringsnummer av tidskriften Framsidan: aktuellt från regionbibliotek Västra 
Götaland, läsa om möjligheterna att rekrytera dugliga bibliotekarier till små kommuner 
(Chöler, 2000). Artikelförfattaren tror inte att den nya generationens experter på 
webbdesign och uppmärkningsspråk lockas av att ”skaka fram i bokbuss genom 
Skaraborgska tassemarker”. Vill de verkligen arbeta med läsfrämjande åtgärder till låg 
lön, och klarar de ens av det? Ungefär så tänkte även vi när det var dags att välja 
uppsatsämne. Under tiden vi utbildat oss till bibliotekarier har vi jobbat på relativt små 
folkbibliotek. Emellanåt har vi upplevt en klyfta mellan högskolans synsätt och 
arbetslivets, så vi funderade en del kring hur utbildningen skulle påverka utvecklingen 
på folkbiblioteken. 
 

1.1 Bakgrund 

Frågan om bibliotekariers kompetens och kunskaper har stötts och blötts under hela 
utbildningens historia. Inför varje förändring av utbildningen har olika intressenter haft 
åsikter om dess innehåll. Debatten har till stor del handlat om anpassningen till olika 
bibliotekstyper, det vill säga om utbildningen ska vara sammanhållen för alla 
bibliotekarier, oavsett vilken typ av bibliotek de har för avsikt att arbeta på. En annan 
skiljelinje har gällt inriktning mot yrket eller teori och forskning. Den tidigare mer 
praktiska yrkesutbildningen har ersatts av en teoretisk och akademisk utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Många har i debatten uttryckt farhågor om att 
denna utveckling särskilt missgynnar folkbiblioteken. Mot denna bakgrund vore det 
intressant att undersöka hur verksamma bibliotekarier med olika typer av utbildning ser 
på vilken kompetens och vilka kunskaper som behövs för att utföra arbetet på 
folkbibliotek, liksom hur de värderar sin egen utbildning, när de väl är ute i arbetslivet.  
 
Idag är folkbibliotekens roll komplex. Samhället förändras ständigt och utvecklingen 
inom IT går mycket fort. I samband med övergången till det så kallade kunskaps-
samhället har folkbiblioteken fått en mängd nya uppgifter. De ska fungera som informa-
tionscentraler och vägleda och stödja medborgarna i informationssökningsprocessen. 
”Det livslånga lärandet” är ett begrepp som betecknar förändringen inom utbildnings-
väsendet. Arbetslivet ställer krav på fortbildning och vidareutbildning, vilket leder till 
att allt fler i vuxen ålder ägnar sig åt studier. Det blir också allt vanligare att påbörja en 
akademisk utbildning senare i livet. Distansstudier förekommer i ökad utsträckning, 
vilket innebär att många numera bor kvar i sin hemkommun under studietiden. På alla 
stadier används ett mer undersökande arbetssätt i vilket folkbiblioteket kan fylla en 
viktig funktion. För bibliotekets del handlar det både om att tillhandahålla information 
och utgöra ett stöd för människor i situationer av lärande. Samtidigt som nya uppgifter 
tillkommer, finns de traditionella folkbiblioteksuppgifterna kvar. Folkbiblioteken ansva-
rar för de lokalhistoriska samlingarna och ägnar mycket tid åt utåtriktad verksamhet 
gentemot olika grupper bland barn och vuxna. Dessutom måste det fortfarande finnas 
tid för det inre arbetet; inköp, katalogisering, gallring, mm. 
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 Ungefär hälften av Sveriges kommuner har år 2005 färre än 15 000 invånare (SCB). En 
stor andel av Sveriges folkbibliotek ligger alltså i små kommuner. Hur ska de riktigt 
små biblioteken kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dem idag? De 
erbjuder en service som i många avseenden kan mäta sig med de stora bibliotekens. 
Besökare ska kunna låna dator med Internet, kunna söka i databaser som kräver licens, 
låna böcker, tidskrifter, CD och film. De ska kunna få hjälp med litteratursökning för 
högskolestudier, lokalhistorisk forskning och släktforskning. Detta ställer höga krav på 
en personalstyrka som består av några enstaka anställda. Det känns därför extra 
angeläget att studera utbildning, kunskap och kompetens ur detta perspektiv. 
 
Biblioteken befinner sig i en period av generationsväxling. Bibliotekarieförbundet/DIK 
genomförde under 2001 en enkätundersökning bland Sveriges folkbibliotek med 
anledning av 40-talisternas utträde från arbetslivet. Prognosen gör gällande att 40 % av 
bibliotekarierna på Sveriges folkbibliotek går i pension fram till 2010. DIK förutspår att 
generationsväxlingen blir särskilt utmanande för bibliotek i landsbygdskommuner och 
mindre städer, eftersom de nyutexaminerade antas söka sig till privata arbetsgivare och 
till storstadsregionerna. DIK:s undersökning visar dessutom att kommunerna som 
arbetsgivare inte använder lönen som lockbete utan hellre sänker ambitionsnivån genom 
att dra in tjänster eller anställa personal utan examen eller adekvat utbildning (Westas, 
2001). 
 
SCB:s arbetskraftsbarometer för åren som följer, 2002-2006, visar däremot att till-
gången på bibliotekarier är god. De stora pensionsavgångarna till trots förväntas över-
skottet på utbildad personal växa. DIK:s vision om den privata sektorn som alltmer 
lockande för bibliotekarierna har ännu inte realiserats. Den privata sektorns andel av 
arbetsmarknaden ligger konstant på 15% under åren 2001-2006, medan den kommunala 
sektorns andel utgör ca 63%. (Arbetskraftsbarometern ´06, 2006) 
 
Hur påverkar akademiseringen av utbildningen och generationsväxlingen folkbib-
lioteken och hur tacklar de små folkbiblioteken denna omställning? Klarar de av att 
upprätthålla all verksamhet? Nyutbildade magistrar i Biblioteks- och Informations-
vetenskap (B & I) har en akademisk teoretisk utbildning utan speciell inriktning på 
folkbibliotek. Kan och vill de ersätta folkbibliotekens pensionärer? Innebär det ett 
problem att de som är nyutbildade inte är specialutbildade för folkbibliotek? Kommer 
de att tillföra annan kompetens som nu saknas på dessa bibliotek? 
 
Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap bedrivs forskning på temat akademi 
och profession, d.v.s. relationen mellan utbildningens teoretiska förankring och 
arbetslivets krav på yrkeskunnande. I denna uppsats vill vi föra ner den diskussionen på 
gräsrotsnivå och vi menar att akademiseringen av utbildningen i kombination med den 
pågående generationsväxlingen gör ett sådant perspektiv extra intressant. Med hjälp av 
personalen på några av de allra minsta folkbiblioteken vill vi undersöka, dels vilka 
kunskaper som krävs i arbetet, dels om en förändrad utbildning har påverkat 
bibliotekariernas kompetens. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Utbildningen vid Bibliotekshögskolan i Borås har sedan starten 1972 förändrats vid 
flera tillfällen och den har ständigt kritiserats. En genomgripande förändring skedde 
1993 med den nya högskoleförordningen. Sedan dess får man inte längre en yrkes-
examen, varför vi har valt att studera två kategorier av bibliotekarier, nämligen sådana 
som fått sin examen antingen före eller efter 1995. Uppsatsens syfte är att med fokus på 
små folkbibliotek undersöka vilken kompetens som krävs och hur verksamma biblio-
tekarier ser på den utbildning de gått igenom i förhållande till sina arbetsuppgifter. Inför 
de stora pensionsavgångarna i bibliotekariekåren, vill vi också förmedla biblioteka-
riernas syn på hur generationsskiftet kan påverka dessa bibliotek.  
 
Vi har valt att lyfta fram de små folkbiblioteken. En av anledningarna till detta är att de 
hörs och syns minst i debatten och litteraturen. Vi anser också att förhållandena på de 
små folkbiblioteken i flera avseenden är speciella och förtjänar att belysas. Små 
folkbibliotek erbjuder i stort sett samma tjänster till allmänheten som stora, men med en 
liten personalstyrka och en liten budget. Vi anar också att dessa bibliotek får störst 
problem vid rekrytering av ny personal. Dels kan det vara svårt att få tag på nyutbildad 
personal som stannar kvar på ett litet bibliotek med kanske bara ett fåtal bibliotekarier, 
dels är dessa mer sårbara i fråga om att förlora kompetens. 
 

1.3 Våra frågeställningar  

1.  Vilka kunskaper upplevs som nödvändiga i arbetet på ett litet folkbibliotek och 
vilken karaktär har dessa kunskaper?  

 
2. Vilken betydelse anser bibliotekarier på små folkbibliotek att utbildningen på 

bibliotekshögskola har för hur de klarar av och förhåller sig till sitt yrke? 
 
3.  Vilka effekter kan generationsväxlingen få på dessa små folkbibliotek?  
 
När vi analyserar intervjuerna och diskuterar resultatet kommer vi att jämföra de båda 
grupperna som benämns yrkes- respektive nyutbildade. Vi vill se om, och i så fall hur, 
deras uppfattningar skiljer sig åt i fråga om nödvändiga kunskaper, utbildningens 
betydelse och generationsväxlingens effekter. 
 

1.4 Disposition  

Vår problemformulering rör bibliotekariens kunskap och utbildning varför uppsatsens 
teoretiska avsnitt först behandlar olika sätt att analysera kunskap och kompetens. Till 
den teoretiska bakgrunden hör även utvecklingen av bibliotekariens utbildning. Detta 
avsnitt ligger som en jämförelse till beskrivningarna av utbildningen i uppsatsens 
empiriska del, men vi tar även upp olika intressenters åsikter om vad bibliotekarien ska 
kunna och hur hon bäst utbildas. Vad gäller tidigare studier om bibliotekariens 



 

8 
 

utbildning och kompetens koncentrerar vi oss främst på att jämföra akademins och 
professionens perspektiv.  
 
Den empiriska studien, bestående av tretton intervjuer, utgör den mest omfattande delen 
av vår uppsats. Eftersom metodavsnittet till stor del behandlar hur vi tänkt och gått 
tillväga vid dessa intervjuer, liksom hur vi bearbetat materialet, ligger det som en 
introduktion till själva redovisningen av intervjuerna. I resultatredovisningen påbörjas 
analysen med att materialet kommenteras och presenteras i kategorier. I diskussionen 
går vi vidare genom att applicera de kunskapsteoretiska begreppen på intervjumaterialet 
och jämföra med tidigare studier. Diskussionen avslutas med förslag till fortsatta 
studier. Slutsatserna är formade som svar på inledningens frågeställningar.  
 

 

2 Kunskapens former 

För att kunna karaktärisera bibliotekariens kunskap och kompetens tar vi hjälp av 
teorier om olika kunskapstyper. Vår undersökning fokuserar på kunskap i relation till 
arbetsuppgifter varför vi ser det motiverat att även utreda kompetensbegreppet.   
 

2.1 Teoretisk och praktisk kunskap 

Kunskap betraktas ofta som antingen teoretisk eller praktisk till sin natur. Denna 
tudelning kan härledas till Aristoteles och är föremål för reflektioner i idé- och 
lärdomshistorikern Sven-Eric Liedmans bok Ett oändligt äventyr (2001). Theoria 
betecknade i antikens Grekland teori i betydelsen system, betraktande och kontemp-
lation, medan praxis betecknade handlingen och den praktiska skickligheten. En 
avgörande skillnad för Aristoteles var möjligheten att ingripa och förändra, vilken är 
knuten till handlingen, praxis. Teorin kan vi undersöka och förstå, men inte förändra. 
(Liedman, 2001, s. 83-84) 
 
Bernt Gustavsson, professor och forskare vid den pedagogiska institutionen vid Örebro 
universitet, har ägnat studier åt kunskapsbegreppet. I sin bok Kunskapsfilosofi (2000) 
diskuterar han begreppet kunskap i ett historiskt och filosofiskt perspektiv. Gustavsson 
bygger även han sin framställning på Aristoteles idé om olika former av kunskap. Han 
anger tre olika former av mänskliga aktiviteter som är knutna till olika vanor och 
färdigheter. 
 
För att förstå hur världen är uppbyggd och fungerar krävs en viss typ av kunskap. Det är 
den vetenskapliga kunskapen, episteme. Den diskuteras framför allt inom forskningens 
områden, knuten till universitet och högskolor. Denna sorts kunskap handlar om att 
bedriva vetenskap. Inom vårt område, biblioteks- och informationsvetenskap, kan 
episteme ses som ämnesområdets teoretiska kunskap, den teori som ligger bakom det 
praktiska arbetet.  
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Produktiv kunskap, techne, behövs för att kunna tillverka, skapa och producera. Techne 
diskuteras främst i samband med hantverk, yrkesutbildningar och kompetensutveckling 
i arbetslivet. Den anger hur handlingar utförs, hur man rent praktiskt går till väga. 
(Gustavsson, 2000, s. 28-34) Techne är knuten till resultatet av handlingen och inne-
fattade under antiken både konsten och hantverket. Idag betraktas konsten inte sällan 
som teknikens motsats. (Liedman, 2001, s. 85) 
 
En tredje form av kunskap är fronesis, vilken används för att kunna verka i samhället 
som goda medmänniskor. Den handlar om hur man ska förhålla sig och agera gentemot 
andra. Denna form av kunskap kallas också etisk kunskap. (Gustavsson, 2000, s. 32) 
 

Praktisk klokhet, fronesis, består alltså i förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och 
fantasi. Den kunskapen innefattar en god uppfattning om de konkreta och komplexa detaljer som 
ingår i situationen. För att göra en klok bedömning krävs ett slag av rådighet också i att välja de 
handlingar som är de bästa i förhållande till den konkreta situation vi befinner oss i. Det blir de 
praktiska omständigheterna och situationen som blir avgörande för vilka val som ska träffas och 
vilka beslut som ska fattas. (Gustavsson, 2000, s. 189-190) 
 

Kunskapens teoretiska aspekt, åskådningen, har historiskt tillmätts störst värde och 
under större delen av den västerländska historien har kunskap förknippats med 
medvetandet och intellektet. I antikens Grekland stod filosoferna högst på samhälls-
stegen. De var tillvarons åskådare och ägnade sig åt teorin; systemet av påståenden om 
verkligheten. Ju lägre status man hade i samhället, desto mer var man hänvisad till 
handlingens kunskap. Samtidigt fanns en insikt om att det krävs träning och praktiska 
färdigheter innan man är mogen att förstå teorin. Genom övning i de sju fria konsterna: 
grammatik, retorik, dialektik, aritmetik, geometri, astronomi och matematik efter-
strävades en upphöjd och befriad position med möjlighet att överblicka tillvaron. 
(Liedman, 2001, s. 86-121) 
 
En av pragmatismens främsta förespråkare, John Dewey, menar att motsättningen 
mellan teori och praktik bygger på en förlegad samhällssyn. Teorin lever endast i och 
genom praktiken. (Dewey enl. Liedman, 2001, s. 126) En liknande ståndpunkt intar 
Liedman själv som menar att all kunskap är praktisk. Förmågan att praktiskt utföra olika 
moment är grundläggande och utgör den personliga sidan av kunskapen, medan den 
opersonliga, teoretiska sidan av kunskapen gör det möjligt att överföra och lagra 
kunskap. Även om dagens kunskapsdiskussioner fortfarande präglas av tudelningen 
teori - praktik har intresset för handens och kroppens kunskap ökat. (ibid., s. 86-128) 
 

2.1.1 Påståendekunskap och förtrogenhetskunskap 

En yrkesutbildning som blivit alltmer teoretisk under senare år är sjuksköterske-
utbildningen. Ingela Josefsson, forskare vid Arbetslivscentrum, har i boken Kunskapens 
former (1991) skrivit om kunskaper och yrkeskunnande inom sjukvården. Även om 
utgångspunkten är sjuksköterskors arbete finns mycket allmängiltigt om teoretiska och 
praktiska kunskaper presenterat här. Hon använder sig av begreppen påståendekunskap 
och förtrogenhetskunskap.  
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Påståendekunskap är den teoretiska kunskap studenten får under sin utbildningstid.  
 

Denna kunskap är systematisk och generaliserad, men saknar liv innan den fylls med praktisk 
erfarenhet. Det man lär sig i utbildningen blir inte kunskap innan erfarenheten har givit den en 
innebörd (Josefsson, 1991, s. 27). 

 
Josefsson menar att förtrogenhetskunskap är den kunskap man inte kan läsa sig till utan 
den tillägnar man sig genom förtrogenhet med verksamhetens mångfald. Det kan t.ex. 
handla om hur man möter människor i olika situationer. Josefsson framhåller att dessa 
två aspekter av kunskap inte är två olika typer av kunskap. De är så nära förknippade 
med varandra att gränserna mellan dem är flytande. Josefsson menar att för att 
yrkeskunnandet ska kunna utvecklas måste det finnas utrymme för personalen på en 
arbetsplats att reflektera över och bearbeta sina erfarenheter. Teoretiska kunskaper bör 
finnas med i bakgrunden men utgångspunkten är praktiken. (ibid., s. 26-30) 
 
Filosofen Lars Hertzberg publicerade 1987 en uppsats i vilken han myntar termen 
yrkesvetenskaper för forskningsområden som bestäms av ett yrke och hit räknar han 
förutom vårdvetenskap, även biblioteksvetenskap och informationsvetenskap. För 
dessa, menar han, handlar det om ett yttre behov av vetenskaplighet och forskning. Det 
kan komma från yrkesorganisationerna som vill höja statusen för yrket eller från 
högskolorna. Hertzberg ställer sig kritisk till detta och menar att forskning inte kommer 
till stånd genom ett byråkratiskt beslut. Bibliotekarier och journalister är yrkesgrupper 
för vilka Hertzberg ser en fördel med universitetsutbildning, som han menar bör vara 
allmänbildande och vidga och fördjupa perspektiven. Däremot kan han inte se att vård- 
och förskoleutbildningar ska vara vetenskapliga. ”Den allmänna strävan i vår kultur att 
mer och mer teoretisera olika yrken leder till att man i utbildningen i allt högre grad 
betonar teoretiska aspekter” (Hertzberg, 1987, s. 574-575). 
 

2.1.2 Tyst kunskap 

Ett viktigt bidrag till diskussionen om praktisk och förkroppsligad kunskap svarade 
Michael Polanyi för när han på 1960-talet introducerade begreppet tacit knowledge. 
Polanyi reagerade på de moderna positivisternas kunskapssyn i vilken all kunskap kan 
formuleras som påståenden. Polanyi trodde inte att teoretisk kunskap existerar i den 
bemärkelsen att vi kan ställa oss som objektiva åskådare likt grekernas filosofer. 
(Polanyi enl. Liedman, 2001, s.115-117) 
 
Bengt Molander diskuterar begreppet tyst kunskap i boken Kunskap i handling (1996). 
Han ogillar uppdelningen i påståendekunskap och förtrogenhetskunskap, istället betrak-
tar han verbaliserad respektive tyst kunskap som olika aspekter av kunskap. All kunskap 
är i någon mån tyst eftersom språkliga satser i sig aldrig är kunskap. Det krävs kunskap 
om de ingående begreppen och därtill förmåga att använda dem för att de ska bli 
meningsfulla. Inom den praktiska kunskapstraditionen genereras kunskap genom 
föredöme, övning och personlig erfarenhet, men vi tar även hjälp av beskrivningar när 
vi vill förmedla kunskap i handling. (Molander, 1996, s. 40-42) 
 
I Sverige började man intressera sig för tyst kunskap vid 1980-talets början. I samband 
med datoriseringen inom arbetslivet pågick forskning om möjligheterna att skapa 
maskiner som kunde imitera tänkande och ersätta mänsklig arbetskraft. Man insåg att 
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mycket yrkeskunnande höll på att försvinna och att denna kunskap skulle bli svår eller 
omöjlig att ersätta. Man ägnade sig åt att dränera yrkeskunnigas hjärnor och skriva in 
kunskap i datorsystem. Förutsättningen var då att de som skulle ersättas kunde beskriva 
sitt yrkeskunnande rent språkligt. De rena faktakunskaperna utgjorde inget problem men 
däremot visade det sig svårt att sätta ord på den praktiska, tysta kunskap som man bl.a. 
genom erfarenhet hade skaffat sig. Redan när den nya högskolan startade 1977 fanns 
förhoppningar om att den skulle präglas av en syn på vetenskap som omfattade även 
praktiskt förmedlad kunskap, men istället betonades verbalisering och teoretisering mer 
än någonsin. (ibid., s. 36-37) 
 
Tyst kunskap kan vara tyst på minst tre olika sätt, enligt Molander. (ibid., s. 42-45) 
 

• Den sägs ibland vara obeskrivbar. Det man menar är förmodligen att kunskapen inte går att 
beskriva uttömmande, så att den helt förstås.  

 
• Den kan vara underförstådd. Trosföreställningar och vanor utgör tysta förutsättningar. Man talar 

om att fostras in i en viss kultur. 
 
• Den kan vara tystad. All kunskap ges inte erkännande. Sociala strukturer och hierarkier kan tysta 

vissa grupper. Krav på verbalisering kan uppfattas som ifrågasättande och kan leda till att en 
grupp slår vakt om sitt kunnande.  

 
Även Liedman menar att den praktiska kunskapen kan vara tyst i flera bemärkelser. När 
vi känner igen ett ansikte är det en kunskap förknippad med våra sinnesorgan som vi 
inte förmår formulera i ord, en tyst kunskap. Ett annat exempel på tyst kunskap är 
expertens. Den som lär sig spela piano är medveten om varje fingerrörelse och verbala 
anvisningar styr övningen, men för den skicklige pianisten har rörelserna blivit 
omedvetna. Att lära sig ett nytt språks grammatik tas av Liedman upp som ytterligare ett 
exempel på kunskap som till en början kräver en medveten ansträngning, men hos den 
språkkunnige har kunskapen tystnat och blivit förkroppsligad. (Liedman, 2001, s. 115-
117) 
 
Tyst kunskap kan vara ett laddat begrepp. Experten kan uttrycka sig på ett sätt som är 
otillräckligt för nybörjaren men fullt adekvat för den med likvärdiga kunskaper och 
erfarenheter. Detta kan uppfattas som en oförmåga eller rent av ovilja att formulera sitt 
kunnande. När tyst kunskap började diskuteras på 1980-talet uppstod en mottradition till 
den traditionella vetenskap som projektet med datorisering av kunskap var uttryck för. 
Det uppstod en polarisering. De som kände igen sig som tyst kunniga kunde känna 
stolthet i detta och behövde inte artikulera sina erfarenheter. (Molander, 1996, s. 35-38) 
 

2.2 Om kompetensbegreppet 

Vad ligger då i begreppet kompetens? Ordet används framför allt i sammanhang 
rörande arbetsliv och utbildning. Det talas mycket om kompetensutveckling och att ny 
kompetens måste tillföras. Begreppet social kompetens har på senare år fått en 
framträdande plats i platsannonser, utan att det alltid är så lätt att precisera vad det står 
för.  
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Per-Erik Ellström har ägnat tid åt forskning inom området kompetens- och utbildnings-
frågor. Han är professor i pedagogik vid universitetet i Linköping. I sin bok Kompetens, 
utbildning och lärande i arbetslivet (1992) presenterar han en allmän definition av 
begreppet kompetens, en definition som betonar kompetens som en relation mellan en 
individs förmåga i olika avseenden och en viss uppgift eller ett visst arbete.  

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

 
Ellström använder fem faktorer i sin analys av kompetensbegreppet. (ibid., s. 21) 
 

• Psykomotoriska faktorer avser t.ex. fingerfärdighet eller handlag. 
 

• Kognitiva faktorer avser dels olika typer av relevanta kunskaper, dels vad som kallas 
intellektuella färdigheter som t.ex. förmåga att lösa problem, fatta beslut och förmåga att se 
samband och mönster. 

 
• Affektiva faktorer, dvs. handlingsförutsättningar som styrs av vilja eller känslor t.ex. motivation, 

engagemang och värderingar.   
 

• Personlighetsfaktorer, dvs. förutsättningar relaterade till personlighetsdrag som t.ex. själv-
förtroende. 

 
• Sociala faktorer, dvs. sociala färdigheter som t.ex. samarbets- och kommunikationsförmåga.  

 
Enligt Ellström är det inte ovanligt med snävare definitioner av begreppet kompetens. 
Vissa innefattar endast kunskaper och motoriska färdigheter (kognitiva respektive 
psykomotoriska faktorer), men Ellström argumenterar för att inbegripa affektiva 
faktorer som bl.a. motivation och personlighetsfaktorer som t.ex. en individs 
förväntningar på sin egen förmåga. Oavsett om de påverkar arbetets utförande kan 
denna typ av kompetens efterfrågas av arbetsgivare för ideologisk styrning och kontroll 
inom en organisation. Ellström betonar också att den definition som han presenterar 
kompletterar ett anpassningsperspektiv med ett utvecklingsperspektiv. Med detta åsyftas 
förmågan att kunna påverka, utveckla och förändra sina arbets- och livsvillkor, vilket 
blivit allt viktigare i arbetslivet. (ibid., s. 26-28) 
 
Annika Lundmark, docent i pedagogik vid Uppsala universitet, specificerar fyra olika 
slags kompetenser som en individ kan ha i relation till en viss arbetsuppgift; strategisk, 
yrkesteknisk, personlig samt social kompetens. Dessa fyra områden är delar i en 
funktionell kompetens som en person har i en konkret situation. Strategisk kompetens 
handlar om att ha insikt i verksamheten och ha kunskap om verksamhetsmålen samt att 
förstå sin egen roll i organisationen. Den innebär också att verksamhetsmålen 
accepteras och att de påverkar handlandet i olika situationer. Yrkesteknisk kompetens är 
att ha de kunskaper och färdigheter som krävs för det aktuella yrket. Personlig 
kompetens innehåller de värderingar och attityder som individen har, vilket innefattar 
motivation, kreativitet, etik, etc.  Social kompetens är förmågan till lagarbete, socialt 
samspel och sociala kontakter. Den funktionella kompetensen är alltså alla dessa olika 
former av kompetens sammantaget. (Lundmark, 1998, s. 34-37) 
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 2.2.1 Social kompetens 

Begreppet social kompetens används numera flitigt och är något av ett modeord utan 
klar definition. Anders Persson, docent i sociologi vid Lunds universitet, har studerat 
fenomenet. Han ställer sig frågan vad det är vi anses sakna när vi påstås behöva mer 
social kompetens. Han menar att man kan koppla begreppet dels till sociologisk 
forskning om gruppen, dels till forskning om sociala relationer. Det finns redan mycket 
forskning om relationer mellan individ och grupp och om socialt samspel och även om 
begreppet social kompetens inte används så är det i mångt och mycket vad denna 
forskning handlar om. (Persson, 2000, s. 22) 
 
Persson anser att man kan se på social kompetens ur en gruppaspekt och ur en 
relationsaspekt. Gruppaspekten syftar på förmågan att smidigt kunna smälta in och 
anpassa sig i en grupp och kan illustreras med ord som samarbetsförmåga, flexibilitet, 
medspelare. Arbetslivet är idag alltmer organiserat i grupper och personer som har svårt 
att smälta in syns allt tydligare. Samtidigt kan en utbredd individualisering komma i 
konflikt med ett behov av samarbete i det dagliga arbetet. Relationsaspekten av social 
kompetens handlar om individens sätt att fungera i relationer med andra individer. Ett 
sätt att uttrycka det är en persons förmåga att ”ta folk”, hur personen kommunicerar 
med sin omgivning. Denna typ av social kompetens är särskilt viktig i mötet med 
kunder. Persson har studerat platsannonser och menar att alla de värdeladdade ord som 
används, t.ex. samarbetsförmåga, lojal, anpasslig, flexibel, serviceinriktad, bara är olika 
sätt att uttrycka vad social kompetens egentligen handlar om; förmåga att fungera i en 
grupp eller förmåga att fungera i relationer med andra individer eller kombinationer av 
båda. (ibid., s. 12-14) 
 
Inom utbildningssystemet kan begreppet social kompetens få en annan innebörd. 
Förhållandet mellan formell utbildning och kompetens diskuteras idag på ett annat sätt 
än tidigare. ”Är den formellt mest meriterade mest kompetent?” är en fråga som ställs 
idag. Förändringstakten är hög inom arbetslivet och därför har formell utbildning allt 
svårare att förse människor med rätt kompetens. Formell utbildning verkar inrikta sig på 
det generella och ”tidlösa” medan faktisk kompetens handlar om tillämpning just nu. 
Social kompetens kan därför uppfattas som ett slags grundläggande smidighet och 
förändringsbenägenhet. En annan aspekt är förhållandet mellan ”utbildningslivet” och 
”det verkliga livet ”. Utbildningen kan ha svårt att relatera till livet utanför och här 
handlar social kompetens om förankring i samhället. (ibid., s. 16-17) 
 
En viktig fråga för Persson är varför det har blivit angeläget att hänvisa till social 
kompetens och han söker förklaring i samhällets förändring från det moderna till det 
postmoderna samhället. Om modernismen kännetecknas av system, struktur och 
organisation kan man, enligt Persson, säga att det postmoderna kapitulerat inför kaos. 
Snabba samhällsförändringar gör att människor inte känner igen sig vilket föder 
otrygghet och rädsla. Samtidigt förändras och ifrågasätts formerna för samspel och 
kommunikation. (ibid., s. 149-150) 
 
Social kompetens kan också användas som urvalsfaktor i ett samhälle som präglas av 
högt ställda krav och hård konkurrens. Persson menar att det livslånga lärandet i dagens 
marknadsanpassade arbetsliv lika gärna kan betecknas ”den livslånga otillräcklighetens 
ångest” (ibid., s. 70). Människan är en social varelse och egentligen socialt kompetent 
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av naturen, men när det sociala klimatet är ogynnsamt och präglas av trängsel, 
konkurrens och konflikter kan vi uppleva en brist på social kompetens. Att öka 
densamma blir då ett korrektionsmedel som antas lösa en mängd problem på såväl 
individ- som samhällsnivå. (ibid., s. 71) 
 
En annan person som ägnat studier åt fenomenet social kompetens är antropologen och 
etnologen Gillis Herlitz. Liksom Persson, ställer han frågan varför social kompetens är 
så viktigt just nu. Han menar att en förklaring kan vara de stora förändringar som sker 
på arbetsplatserna. Förr gällde det att lyda auktoriteter och utföra det man var ålagd. 
Numera ska man vara engagerad och ha synpunkter. Arbetslivet kännetecknas också av 
hög förändringstakt, vilket leder till höjt tempo och mer stress. Denna situation minskar 
möjligheterna att skapa, bevara och fördjupa relationer. Herlitz menar att detta utgör ett 
problem såväl för individen som för verksamheten. Våra arbetssätt och organisationer 
har moderniserats. Arbetsgrupper som kräver samarbete är det vanliga och då är det 
naturligt att vid rekrytering söka efter personer med egenskaper som krävs för att arbeta 
på det sättet. (Herlitz, 2001, s. 8-11) 
 
Herlitz framhåller att mycket av det som ingår i begreppet social kompetens kan täckas 
av ”att vara klok”. Att vara klok har inget med utbildning att göra och till skillnad från 
begreppet intelligent innehåller begreppet klok också ett visst mått av värme. (ibid., s. 
12-13) 
 
Social kompetens är kulturbunden, tidsbunden och även miljöbunden. Man måste följa 
med i samhällsutvecklingen för att kunna handla på rätt sätt. Samma förhållningssätt 
och beteende gäller inte idag som för trettio år sedan. Att social kompetens är 
miljöbunden betyder att det krävs kompetens för att veta vilka regler och vilket 
beteende som krävs i olika miljöer. Begreppet social kompetens är därför svårdefinierat 
eftersom den kan innefatta olika komponenter för olika grupper, miljöer och kulturer. 
(ibid., s. 14-15) 
 
 

3 Bibliotekariens utbildning  

Detta avsnitt är tänkt att dels ge en tillbakablick på bibliotekarieutbildningen i Sverige, 
dels ge en bakgrund till de beskrivningar av utbildningen som bibliotekarierna kommer 
att ge i uppsatsens empiriska del, varför redogörelsen till största delen behandlar 70-, 
80- och 90-talen. Avsnittet innefattar en del kritik och utredningsförslag som rör 
utbildningen eftersom detta tillsammans med informanternas upplevelser ger flera 
perspektiv på vad en bibliotekarie bör kunna och hur hon ska utbildas. Avslutningsvis 
tar vi upp Bolognaprocessen och de effekter den fått på dagens utbildning av 
bibliotekarier. 
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 3.1 Utbildning i ständig förändring 

Sveriges första statliga bibliotekarieutbildning för folkbibliotek startade 1926 efter att 
den svenska bibliotekspionjären Valfrid Palmgren i ett par decennier engagerat sig i 
frågan. Hon förde idéer med sig från USA om betydelsen av utbildad personal för att 
utveckla det allmänna biblioteksväsendet. De antagna till första kursen hade student-
examen, en fil kand. eller examen från lärarinneseminarium. De hade också genomgått 
en bibliotekspraktik omfattande sex månader. I denna första bibliotekarieutbildning 
ägnades framför allt tid åt folkbibliotekets organisation samt åt katalogisering och 
klassificering. Skönlitteratur fick 20 % av timtalet och bok- respektive bibliotekshistoria 
fick vardera 7 %. (Torstensson, 1991, s. 106-107) 
 
1943 bestämde Skolöverstyrelsen (SÖ) att sökande till biblioteksskolan skulle ha 
akademisk examen eller kunna bevisa att de hade liknande kunskaper. Stockholms 
stadsbibliotek startade 1948 en egen utbildning för folkbibliotekarier vilken drevs 
jämsides med den statliga fram till 1977. (ibid., s. 107, 110) 
 
1972 inrättades en bibliotekshögskola i Borås (BHS), ett beslut som hade föregåtts av 
protester. Man var från bibliotekshåll framför allt kritisk till att det inte fanns något 
större bibliotek i närheten av högskolan. När utbildningen startade höstterminen 1972 
hade ännu inte alla praktiska problem lösts. Man saknade fast anställda lärare, det fanns 
inget bibliotek och dåligt med undervisningsmaterial. Redan 1975 tillsattes en 
arbetsgrupp för översyn av utbildningen, den s.k. Översynsgruppen. (Ducander 1999, s. 
25-26)  
 
Denna första utbildning på BHS omfattade fyra terminer och man antog vid starten 180 
sökande per termin. Antagningskrav var två års högskolestudier men det fanns också 
möjlighet att bli antagen på s.k. fri kvot för de som hade lång praktisk erfarenhet från 
biblioteksarbete (Torstensson, 1991, s. 114). Studenterna läste till en början tre terminer 
gemensamt. Den fjärde terminen kunde man välja inriktning mot folk- och skolbibliotek 
(FoS) eller inriktning mot forsknings- och företagsbibliotek (FoF). I utbildningen ingick 
också en praktik omfattande tio veckor fördelade på första och fjärde terminen. 
(Ducander, 1999, s. 25) 
 
När högskolereformen genomfördes den 1 juli 1977 innebar det att BHS blev en 
institution inom Högskolan i Borås, efter att mellan 1972 och 1977 sorterat direkt under 
universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). All utbildning sågs som yrkesförberedande 
och indelades i fem sektorer. Utbildningen vid BHS kom att höra till sektorn kultur- och 
informationsyrken. Översynsgruppen som tillsatts 1975 lade fram sitt förslag till ny 
studieplan i oktober 1977 och 1980 fastställde UHÄ den nya utbildningsplanen. Den 
nya utbildningen startade höstterminen 1981 och omfattade fyra terminer varav de två 
första var gemensamma för alla. Därefter kunde studenterna välja inriktning mot kultur-
information (KI) eller inriktning mot dokumentation-information (DI). (ibid., s. 25-26) 
Praktik ingick med 10 p och likaså ett specialarbete omfattande 5 p (se bil. 2). Inget i 
kursbeskrivningen pekar på forskningsförberedande studier utan snarare på en 
förberedelse för praktiska uppgifter i arbetslivet. (Kursplan, 1981) 
 
BHS fick under 1980-talet utstå fortsatt kritik mot undervisningen och tog intryck. 1987 
fick linjenämnden i uppdrag att reformera utbildningen. Linjenämndens förslag till 
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reformerad studieplan gick ut på remiss och omarbetades något efter remissvaren. 
Förslaget innebar endast en termin sammanhållen utbildning och detta genomfördes 
1988 trots att företrädare för såväl folkbibliotek som forskningsbibliotek uttryckt 
tveksamhet. (Ducander, 1999, s. 27)  
 
Höstterminen 1989 startade denna nya utbildning (se bil. 2). Efter en första gemensam 
termin valdes inriktning mot folk- och skolbibliotek eller mot forsknings- och 
företagsbibliotek. Inom inriktningen FoS ingick flera kurser med direkt koppling till det 
praktiska arbetet på folkbibliotek, t.ex. uppsökande verksamhet samt skönlitteratur för 
vuxna. Praktiken omfattade fortfarande 10 p och ett specialarbete ingick som en valbar 
kurs. (Förnyad bibliotekarieutbildning, 1991, s. 4-5)  
 

3.2 Utredningar & kritik 

För att belysa den debatt som präglat bibliotekarieutbildningen under årens lopp har vi 
valt att ta upp Folkbiblioteksutredningen 1980, Fb 80, och ytterligare ett par rapporter 
som, med olika utgångspunkter, diskuterar utbildningens form och innehåll. 
 

3.2.1 Folkbiblioteksutredningen 

Folkbiblioteksutredningen tillsattes med uppdraget att ge en grundlig nulägesbe-
skrivning av folkbibliotekens situation. En av anledningarna till detta var den diskussion 
som pågick om den statliga bibliotekspolitiken och ansvarsfördelningen på folk-
bibliotekens område. (Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 232) 
 
Folkbiblioteksutredningen särskiljer två funktioner i folkbibliotekens verksamhet: en 
kulturuppgift och en informationsuppgift.  
 
Kulturuppgiften 
Den ursprungliga kulturuppgiften för folkbiblioteken bestod i att möjliggöra mötet med 
god litteratur för att människor genom läsning skulle öka sin inlevelseförmåga och sin 
kunskap om andra människor, tider och miljöer. Bibliotekens kulturansvar har breddats, 
och detta gäller särskilt i mindre kommuner där folkbiblioteket är den enda kultur-
institutionen. Kärnan i folkbibliotekens kulturuppgift är dock fortfarande böcker och 
läsning. Folkbiblioteken uppmanas följa den tekniska utvecklingen på medieområdet, 
men utredningen betonar samtidigt att biblioteken har ett särskilt ansvar att hävda det 
tryckta ordet och göra tryckt material tillgängligt. Folkbiblioteken åläggs att öka 
tillgängligheten. Varje människa och i synnerhet varje barn måste ges möjlighet att söka 
kunskap, inlevelse och förståelse genom läsning, men framför allt betonas allas rätt till 
läsandets glädje. Biblioteken behöver kompletteras med bokbussar och uppsökande 
verksamhet. Lässtimulerande åtgärder ska prioriteras och kvalitetslitteraturen värnas. 
Visserligen ska folkbiblioteket vara lyhört för den enskildes läsupplevelser men utan att 
ge avkall på kvalitetskravet. Barnens läsning är i första hand skolans ansvar men 
biblioteket ska utgöra ett stöd i det arbetet. (ibid., s. 41-43) 
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Informationsuppgiften 
Folkbiblioteket ska som neutral institution förmedla sakupplysningar, främja opinions-
bildning och verka för att informations- och yttrandefriheten utnyttjas. Folkbiblioteken 
har också en pedagogisk uppgift i att lära kommuninvånarna att själva använda biblio-
tekets resurser. En annan viktig uppgift för folkbiblioteket består i att förmedla sam-
hällsinformation och i att kunna hänvisa till rätt instans. Informationsverksamheten ska 
syfta till att minska kunskapsklyftorna mellan olika grupper i samhället. Skolan åläggs 
att i samarbete med folkbiblioteket lära barn att använda biblioteket, som skall ses som 
ett komplement till skolans läromedel. Det är högskolans ansvar att ge högskolestude-
rande den biblioteksservice de behöver. Folkbiblioteket skall endast ses som ett kom-
plement. I de fall myndigheter och företag efterfrågar folkbibliotekens service bör 
kommunen avsätta medel för detta. Individens rätt till informationsservice har högre 
prioritet. (ibid., s. 43- 45) 
 
Folkbiblioteksutredningens syn på utbildning 
Trots att Folkbiblioteksutredningen inte hade fått i uppdrag att behandla biblioteksut-
bildningen lämnade de synpunkter på hur den skulle se ut, med motiveringen att 
personalen är den viktigaste resursen för att uppnå målen och genomföra uppgifterna 
(ibid., s. 209). 
 

Framför allt är vi måna om att ett folkbildande synsätt präglar utbildningen samt att de som arbetar i 
folkbiblioteken har en allmän kunskap om hela kulturområdet (ibid., s. 209). 

 
Bibliotekarieutbildningens dilemma är, enligt utredningen, dess bredd. Den täcker alla 
typer av bibliotek och ska dessutom kunna leda till arbete i andra yrken inom kultur- 
och informationssektorn.  
 
Utredningen anser att skönlitteratur och barnlitteratur ska ges stort utrymme, vidare 
betonar man folkbibliotekariens pedagogiska roll, i vilken ingår att lära biblioteks-
användare att själva söka kunskap och kulturella upplevelser. Folkbibliotekarien har 
också till uppgift att förmedla en medvetenhet om vad som är kvalitetslitteratur. 
Utredningen vill också att de som gått utbildningen ska föra ut sina kunskaper till 
personalen på folkbiblioteket, och även till förmedlare i den utåtriktade verksamheten. I 
yrket krävs god "kontaktförmåga". Folkbibliotekarierna bör visa öppenhet och sträva 
efter att nå nya användare. Arbetet på folkbibliotek kräver också goda kunskaper om 
hur kommunal förvaltning fungerar och om vad politisk styrning innebär. 
 
Den som har slutfört utbildningen ska kunna arbeta som barnbibliotekarie, inom upp-
sökande verksamhet, på ett stort huvudbibliotek, på filial, eller som biblioteks- eller 
kulturchef. Ett gemensamt studieår för folk- och forskningsbibliotekarier minskar möj-
ligheterna att tillgodose så vitt skilda krav. Folkbiblioteksutredningens slutsats blir att 
den sammanhållna utbildningen bör ifrågasättas. Vidare påpekas att möjligheterna för 
yrkesverksamma utan akademisk bakgrund att antas till utbildningen bör förbättras. 
(ibid., s. 209-212)  
 

3.2.2 Synpunkter från Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) 

1989 publicerar SAB: s specialgrupp för regionala biblioteksfrågor en rapport, Bättre 
utbildning för framtidens folkbibliotek, i vilken man på en rad punkter kritiserar biblio-
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tekarieutbildningen för att inte vara anpassad till folkbibliotekens behov. Åsikterna går 
igen från Fb80. Man påminner om att folkbiblioteken och kommunerna fortfarande är 
den allra största arbetsgivaren. Utvecklingen har visat att bibliotekstyperna inte närmat 
sig varandra utan fyller olika funktioner, vilket tydligt visar sig i folkbibliotekens stora 
andel uppsökande verksamhet. Specialgruppens skrift förespråkar större grad av specia-
lisering. Man menar att folkbiblioteken behöver folkbibliotekarier och på dem ställer 
specialgruppen stora krav. De ska vara politiskt medvetna, kulturarbetare, propagandis-
ter och folkbildare. Eftersom utbildningen sker i en akademisk miljö och lärarna rekry-
teras från den akademiska världen tenderar frågor rörande forskningsbibliotek att få 
större utrymme medan folkbiblioteksfrågor får stå tillbaka, menar Specialgruppen. 
(1989, s.12-27) Elever som kommer till tals i rapporten talar om att utbildningen vid 
BHS lider stor brist på verklighetsförankring (ibid., s. 41-43). 
 

3.2.3 Synpunkter från UHÄ 

Efter den kritik utbildningen fått utstå, dels från Folkbiblioteksutredningen, men framför 
allt från SAB:s specialgrupp fick UHÄ 1989 i uppdrag av regeringen att göra en 
uppföljning. Detta uppdrag resulterade i skriften Förnyad bibliotekarieutbildning: en 
fakta- och idéskrift. UHÄ-rapport 1991:1. I denna sammanfattas den kritik som riktats 
mot utbildningen, vilken främst gällt bristen på anpassning till folkbibliotek. 
Folkbiblioteksutredningen 1984 ansåg inte att utbildningen gav god förberedelse för 
folkbibliotekens folkbildande uppgifter. Från kommunalt håll har man ansett att 
utbildningen ger en felaktig bild av arbetet på folkbibliotek. För lite vikt läggs vid 
kulturförmedling och uppsökande verksamhet. De som söker jobb vill gärna arbeta i 
huvudbibliotekets informationsdisk, men inte gärna på filialer eller med barn-
verksamhet. Enligt kommunförbundet gör en otidsenlig föreställning om bibliotekarie-
rollen att utbildningen skapar bibliotekarier som ingen är nöjd med. Studenterna 
kritiserar utbildningen för att det saknas diskussion om kulturpolitik, bibliotekarierollen 
och framtiden. De tycker sig få bristfälliga kunskaper om bemötande, målgrupper, 
arbetsledning och administration. De saknar serviceperspektivet och anser att praktiken 
är för kort. (Förnyad bibliotekarieutbildning, 1991, s. 9-12) 
 
UHÄ:s översynsgrupp anser att utbildningen inte är högskolemässig. Få lärare har 
forskarutbildning, men det är heller inte många som har aktuella erfarenheter av 
praktiskt biblioteksarbete. Det saknas krav på examensarbete. Studieorten (Borås) utgör 
en begränsad kulturmiljö och saknar ”brett sammansatt högskolemiljö”. Revirtänkande 
inom BHS gör att en helhetssyn saknas. Inom utbildningen saknas dessutom 
”genomreflekterade begrepp” om vad ett bibliotek är och dess funktioner. (ibid., s.14-
15) 
 
Översynsgruppen redovisar sina slutsatser i Bibliotekarieutbildningen i framtiden: 
Slutrapport från gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen. UHÄ-rapport 
1991:17 och siktar på radikala förändringar. Utbildningen bör omfatta 160 poäng, varav 
80 poäng Biblioteks- och informationsvetenskap och leda till en examen på magister-
nivå. Den behöver en starkare forskningsanknytning och vara forskningsförberedande. 
Den bör snarare ge träning i att identifiera och lösa problem inom B & I, än vara av 
hantverksmässig karaktär. (s. 4-5) 
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Översynsgruppen vill se en sammanhållen utbildning och i rapporten anges en rad 
argument för detta; dels bör inte arbetsområdet begränsas för den som väljer bibliote-
karieyrket, dels bör förutsättningar skapas för samarbete mellan olika biblioteksformer. 
Dessutom befarar översynsgruppen att utbildningen kan förlora i attraktion och status 
om arbetsmarknaden begränsas till folkbibliotek. Enstaka kurser kan ha ett mer 
specialiserat perspektiv men ansvaret för specialisering i yrket bör i högre grad vila på 
fortbildning och vidareutbildning. (ibid., s.7-8) 
 
Bibliotekarieutbildning bör erbjudas vid tre till fyra orter med välutvecklad utbildnings- 
och forskningsmiljö, främst för att höja kvaliteten och ge bättre möjligheter till 
fortbildning men även för att underlätta rekrytering. (ibid., s. 19) 
 
Översynsgruppen menar att behovet av en yrkesidentitet är stort och betraktar den 
föreslagna utbildningen som identitetsskapande, däremot bör den inte vara ett 
"obligatoriskt behörighetskrav för alla tjänster". (ibid., s. 7-12) 
 
Trots att rapporten inte ledde fram till något politiskt beslut kan vi se att flera av 
förslagen fick genomslag i den nya bibliotekarieutbildningen 1993. 
 

3.3 Högskoleförordningen 1993 

1993 trädde en ny högskoleförordning i kraft (Nya högskolelagen, 1993). Den innebar 
att universitet och högskolor själva fick fatta beslut om vilka utbildningar de skulle 
erbjuda och vad de skulle innehålla. Linjesystemet avskaffades vilket för biblio-
tekarierna innebar att deras yrkesexamen försvann. I stället blev biblioteks- och 
informationsvetenskap huvudämnet i en kandidat- eller magisterexamen. (Ducander, 
1999, s. 35) 
 
Utbildning i B & I erbjöds mellan åren 1995 och 2003 på fyra orter: Borås, Lund, Umeå 
och Uppsala. Sedan 2003 finns även en utbildning i Växjö. Utbildningarna var olika i 
sin uppläggning och inriktning och hade olika antagningsförfaranden. Praktiken har 
försvunnit från utbildningen. I Uppsala var utbildningen tänkt att vara mer traditionellt 
yrkesinriktad och innehöll praktik, men den närmade sig snart övriga utbildningar för att 
inte förlora i status. (Stenlund, 2003) 
 
Magisterutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap som startade hösten 1993 
i Borås blev, helt enligt högskoleförordningens intentioner, mer akademisk och 
forskningsinriktad. Det var en sammanhållen utbildning men med möjlighet att välja 
specialisering i ett antal valfria kurser. Praktiken var borttagen och ett examensarbete, 
som också innebär specialisering, blev obligatoriskt (se bil. 2). 
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1999 skedde åter förändringar vid BHS i Borås. Studenterna fick då efter en första 
gemensam termin möjlighet att välja mellan fyra olika inriktningar, s.k. kollegier: 

 
1. Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv 
2. Kunskapsorganisationens grundläggande frågeställningar 
3. Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem 
4. Organisation, ledning strategisk planering och utveckling inom bibliotek och annan 

           informationsförmedlande verksamhet  
 
Utbildningen, inklusive examensarbetet, fullföljs inom det kollegium man valt. (Dawod 
& Gottberg, 2005, s. 12-13) 
 

3.4 Bolognaprocessen och Högskolereformen 2007 

Stora förändringar sker nu inom högre utbildning i Sverige och övriga Europa. Från 1 
juli 2007 tillämpas den nya högskolereformen vilket innebär att man från och med 
höstterminen 2007 återigen har en ny utbildning för blivande bibliotekarier vid BHS. 
Bakgrunden är den s.k. Bolognaprocessen som idag omfattar 45 europeiska länder. 
Bolognaprocessen är ett internationellt samarbetsprojekt inom högre utbildning och 
syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och att stärka Europas konkurrenskraft 
som utbildningskontinent. En förutsättning för att nå målen är att de olika länderna 
skapar jämförbara strukturer för högre utbildning. (Arbetsgruppen för Bolognapro-
cessen, 2006) 
 

Det har beslutats om ändringar i högskoleförordningen. Högre utbildning ska ges på tre 
nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Examina kan avläggas på någon av 
dessa nivåer. Ett nytt poängsystem införs, vilket är förenligt med ECTS (European 
Credit Transfer System), och ett läsår kommer att motsvara 60 högskolepoäng. 
(Högskolereformen, 2007) 
 

Grundnivå:  högskoleexamen 120 p (2 års studier) 
kandidatexamen 180 p (3 års studier)  

 
Avancerad nivå: magisterexamen 60 p (1 års studier) 

masterexamen 120 p (2 års studier), en ny examen i Sverige som får 
utfärdas av högskolor/universitet med tillstånd att examinera på forskar-
nivå 

 
Forskarnivå:  licentiatexamen 120 p (idag 80 p) 

doktorsexamen motsvarande fyra års studier 
(Högskolereformen, 2007) 
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De fem läroanstalter som tidigare utbildat landets bibliotekarier går olika vägar (Zorn, 
2007)  
 

Borås har från och med hösten 2007 tre olika grundutbildningar (180 p): bibliotekarie, informations-
specialist och informationsarkitekt. Därtill erbjuds ett masterprogram (120 p) i B & I.  
(För utbildningsbeskrivning se bil. 2) 
 
Växjö erbjuder från hösten 2008 en utbildning på grundnivå i B & I (180 p) 
 
Umeå har ett kandidatprogram i B & I (90 p) och ett magisterprogram (60 p) 
 
Uppsala behåller sin ABM-profil med tre inriktningar mot arkiv, B & I eller museologi på masternivå 
(120 p) 
 
Lund går samma väg som Uppsala, ABM på masternivå (120 p) 
 

 
När den svenska utbildningen för bibliotekarier nu åter förändras ganska radikalt kan 
vår studie ses som en utvärdering i liten skala av hur tidigare varianter har uppfattats 
och fungerat i arbetslivet. 
 
 

4 Tidigare studier 

Många har försökt ringa in den centrala kunskapen i bibliotekarieyrket. Harry Järv 
menar att bibliotekariens yrkesroll i stort sett fortfarande ser ut som för 4 500 år sedan. 
Grunden ligger i att samla, organisera och göra dokument tillgängliga (Järv, 1991, s. 
32). Detta är delar som alltid har ingått i yrket och fortfarande är en viktig del.  
 
Att fastställa vad en bibliotekarie bör kunna eller vad som är kärnan i bibliotekariens 
kunskap har visat sig problematiskt. Företrädare för utbildning, arbetsgivare, studenter 
och andra med intresse för området som diskuterar frågan kommer fram till delvis olika 
resultat. Ofta går en skiljelinje mellan professionens och akademins synsätt. I denna 
uppsats empiriska del, där verksamma bibliotekarier kommer till tals, kan vi förvänta 
oss att professionens perspektiv dominerar. Andra som diskuterat frågan om biblio-
tekariens kunskap med arbetslivet i fokus är företrädare för biblioteksväsendet, arbets-
givarna och de fackliga organisationerna.  
 

4.1 Professionens perspektiv 

Bibliotekariernas fackliga organisationer i Norge, Island, Finland och Sverige 
genomförde en undersökning av bibliotekariers egen bild av yrkesrollen, under hösten 
1997 och våren 1998.  Projektet kallades Bibliotekariemeningar. Denna undersökning är 
professionsinitierad och ej utförd i forskningsmiljö, men är nog så väsentlig i sökandet 
efter kärnan i bibliotekariers kunskap. Resultatet av undersökningen redovisas i 
Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från fyra nordiska länder, 
författad av Peter Almerud (2000). Bibliotekarier i de fyra länderna fick fritt berätta om 
erfarenheter från sitt yrkesliv, sina värderingar och uppfattningar om yrket och 
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yrkesrollen. Bibliotekarier i olika åldrar och verksamma vid olika typer av bibliotek 
deltog i undersökningen. För att täcka in vissa områden hade de deltagande biblio-
tekarierna fått en frågelista att hålla sig till. Utan att kunna få fram jämförbara svar 
kunde man ändå dra vissa slutsatser ur materialet genom att man vid bearbetningen 
kunde urskilja värderingar och åsikter som återkom ofta, förhållanden som fästs stor 
vikt vid, osv. Vad gäller just bibliotekariers utbildning och kompetens så framträder en 
bild av bibliotekarier som är positiva till sin grundutbildning, som de upplever som 
relevant till arbetsuppgifterna. Utbildningen gav en professionell skolning, ett 
förhållningssätt och en grundläggande förståelse för vad ett bibliotek är. Åsikter om att 
utbildningen var för teoretisk förekom också. Bland de svenska bidragen betonade 
påfallande många praktikdelens betydelse och det kunde också utläsas att man i 
grundutbildningen saknat kurser inom administration och personalledning. Många 
efterfrågade uppdateringar och komplettering, främst inom data, ekonomi och 
administration eftersom det gått lång tid sedan de fick sin grundutbildning. (Almerud, 
2000, s. 40-48) 
 
En professionsanknuten definition av bibliotekariers kompetens har fackförbundet DIK 
(Dokumentation, Information, Kultur) försökt formulera. DIK-förbundets styrelse fick i 
uppdrag av Bibliotekarieförbundets förbundsmöte år 2000 att försöka komma fram till 
en definition. Det utkast som presenterades i DIK-forum, nr 17, 2002, ska ses om ett 
underlag för fortsatt diskussion: 
 

Grunden i bibliotekariens kompetens är förmågan att identifiera eller välja ut, samla, kvalitets-
värdera och strukturera medier och information på ett systematiskt sätt, så att materialet lätt kan 
återfinnas. I kompetensen ingår också goda kunskaper i informationssökning samt insikter om 
olika informationskällors relevans och karaktär. Bibliotekarien måste alltså ha förmåga att snabbt 
återfinna efterfrågat material och veta vilken informationskälla som är bäst till vilken fråga. Denna 
grundkompetens kompletteras med pedagogiskt och tekniskt kunnande, etisk medvetenhet och 
litteraturkännedom. (Eskelin, 2002:17, s. 20) 

 
Med anledning av Bolognaprocessen och den då planerade förändringen av utbild-
ningen i B & I genomförde Jakob Harnesk 2006 en intervjuundersökning, på uppdrag 
av institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Hög-
skolan i Borås. Syftet var att undersöka biblioteks och arbetsgivares krav och förvänt-
ningar på de studenter som i framtiden avlägger examen inom B & I vid Högskolan i 
Borås. Därutöver syftar också undersökningen till att kartlägga uppfattningar om dagens 
B & I-utbildning, professionens syn på kärnkompetens, relationen mellan arbetsliv och 
forskning, mm. Intervjupersonerna representerar många olika sektorer såsom universi-
tets- och högskolebibliotek, folkbibliotek i kommuner av olika storlek, sjukhusbibliotek, 
skolbibliotek samt företags- och specialbibliotek. Även en relativt nyutexaminerad stu-
dent med magisterexamen i B & I-vetenskap intervjuades. (Harnesk, 2006, s. 3-5) 
 
Harnesk ställde bl.a. frågan om det finns en kärnkompetens inom B & I-området och 
vad den i så fall består i. Många svar var färgade av verksamheten i den organisation 
som informanten befann sig i. Endast en svarade att det inte finns någon kärn-
kompetens. De dominerande svaren strukturerades i tre grupper; kunskapsorganisation, 
bemötande och kommunikation samt bibliotekens omvärld. 
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Kunskapsorganisation 
Kompetens inom området kunskapsorganisation är något som alla bör behärska, det är 
detta som är specifikt för B & I-området. Intervjupersonerna formulerade sig på olika 
sätt men Harnesk sammanfattar kompetensen som ”… förmåga att samla in, organisera 
och beskriva samt tillgängliggöra information och kunskap” (Harnesk, 2006, s. 13). 
Användarperspektivet kom också in här och betydelsen av att ha kunskaper om biblio-
tekens användare och deras behov. Skillnader i åsikter om ämnen som katalogisering, 
klassifikation kom fram, men uppfattningen att dessa ämnen tillhör kärnkompetensen 
dominerade. Många framhöll att utbildningen bör sträva mot övergripande kunskaper i 
dessa ämnen och inte bedrivas på en alltför praktisk detaljnivå.  
 
Bemötande och kommunikation 
En annan kärnkompetens handlar om mötet mellan bibliotekarier och andra människor. 
Flera av informanterna menade att det kanske snarare är fråga om en egenskap. Det 
handlar om kommunikation och servicekänsla men också om en djupare förståelse av 
olika människors behov och sätt att agera. Även inom organisationen är dessa egen-
skaper viktiga. Kompetenser som att kunna göra muntliga presentationer inför grupper 
och uttrycka sig skriftligt togs upp av några. 
 
Bibliotekens omvärld 
Kunskaper om bibliotekens närmaste omvärld bedöms vara en kärnkompetens. Det blir 
allt viktigare att ha goda kunskaper om den egna organisationen. För personer 
verksamma inom folkbibliotek kan det handla om att ha kunskaper om den kommunala 
nämnd- och förvaltningsorganisationen och vad det innebär att arbeta i politiskt styrda 
organisationer. Flera av de intervjuade uppfattar en brist på kompetens inom detta 
område hos nyutexaminerade personer. Inte lika dominerande men ändå områden som 
bedöms som kärnkompetenser av flera intervjuade är kompetens inom områdena 
pedagogik och IT-kunskaper. Att ha ett ”pedagogiskt förhållningssätt” uppgavs av flera 
som en kärnkompetens. Någon menade att det inte handlar om att kunna undervisa men 
att ha kunskaper i inlärningsprocesser och barns läs- och språkutveckling. Flera menade 
att vad gäller IT-kunskaper handlar det mest om att kunna handha de olika redskapen på 
ett bra sätt samt ha mer övergripande kunskap om vad tekniken kan åstadkomma. (ibid., 
11-15) 
 

4.2 Akademins perspektiv 

Bibliotekariers kunskap och kompetens bör också speglas i vad som ingår i ämnet 
Biblioteks- och informationsvetenskap (på engelska LIS – Library and Information 
Science). Som akademiskt ämne har det inte funnits så länge i Sverige. Den första 
professuren i bok- och bibliotekshistoria tillsattes vid Lunds universitet 1990. Lars 
Höglund blev 1994 Sveriges förste professor i Biblioteks- och informationsvetenskap. 
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I ett bidrag i Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen (1995) redogör han för 
ämnets innehåll. Det beskrivs ofta som ett tvärvetenskapligt ämne med tyngdpunkt på 
samhällsvetenskap och humaniora men det har också en teknisk aspekt. Ämnet har sin 
bakgrund i flera fenomen som folkbildningen, biblioteksväsendet, informations-
tillväxten och inte minst informationsteknologin. Forskningsrådsnämndens formella 
definition lyder:  

 
 … ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur som är 
lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, som beroende på syfte och 
innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling samt bibliotek och andra 
institutioner med likartad funktion som medverkar i denna process. Ämnet anknyter till en rad 
andra discipliner inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik. (FRN enl. Höglund, 1995, 
s. 40) 

 
Höglund pekar på den samhällsrelevans som ämnet har med tanke på samhällets ut-
veckling med kraftig informations- och kunskapstillväxt, förändrad arbetsmarknad mot 
ett tjänste- eller informationssamhälle liksom spridningen av informationsteknologin 
som ger nya möjligheter för lagring, återvinning och spridning.  Få andra ämnen 
studerar kunskapsorganisation och lagring och sökning av dokument, vilket ger ämnet 
en teoretisk relevans. Viktiga frågor som också anknyter till andra ämnen är kunskaps-
bildning, aspekter på mänskligt beteende, interaktionen mellan människor och tekniska 
system. (Höglund, 1995, s. 40) 
 
Högskoleverket genomförde 2004 en utvärdering av grund- och forskarutbildningarna i 
bl.a. B & I-vetenskap i syfte att kvalitetsgranska utbildningen. En utgångspunkt för 
utvärderingen var vad som konstituerar ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap. 
Ämnessakkunniga i utvärderingsgruppen ringar in kärnkompetensen inom området 
genom att peka på fyra olika områden som bör vara representerade i alla B & I-
utbildningar.  
 

• Form (A) – Kunskapsorganisation och informationssökning utgör ämnets kärna.  
Till kunskapsorganisation hör bibliografisk beskrivning, klassifikation och 
indexering av poster i bibliotekskataloger men också i en vidare bemärkelse 
även ämnesbibliografiska databaser, citationsindex och fulltextdatabaser. Till 
informationssökning hör rutiner och metoder för återvinning av information och 
studier i bl. a. förmedling och behov av information. 

 
• Innehåll (B) – Kunskaper inom något område inom den kulturella eller veten-

skapliga sfären. Antingen kombinerar man en B & I-utbildning med studier i 
andra ämnen, eller också får B & I-studenterna möjlighet till fördjupning i 
speciella ämnesområden.  

 
• Samband (C) – Hur vi arbetar med kunskapsorganisation och informations-

sökning hänger nära samman med de kunskaper vi har i ämnet i fråga. Form och 
innehåll hänger samman. För att kunna studera dessa ämnen på en djupare 
teoretisk nivå krävs att de relateras till ett kunskapsteoriskt perspektiv.  
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• Kontext (D) – Relationen mellan det omgivande samhället och B & I-
institutioner. Det kan gälla bl. a. kulturpolitik, samt frågor om bibliotekets 
uppdrag. 

 

 
 

Figur 1. Samspel mellan form, innehåll, kunskapsteori och kontext 
(Utvärdering..., 2004, s. 42-44) 

 
Även i andra länder debatteras och diskuteras vad ämnet egentligen består i, vad som är 
kärnan i ämnet. Detta är en alltför stor fråga för oss att fördjupa oss i, men eftersom 
Biblioteks- och Informationsvetenskap utgör basen för dagens bibliotekarier återger vi 
några ståndpunkter som rör relationen mellan teori och praktik inom utbildning och 
forskning. Richard E. Rubin ägnar ett avsnitt av sin bok Foundations of Library and 
Information Science åt att diskutera frågan vad som är väsentliga kunskaper och 
färdigheter för bibliotekarier. Han hänvisar i sin bok till andra forskare i ämnet och visar 
på två olika ståndpunkter. Eftersom ämnet LIS fortfarande utvecklas och expanderar, 
ökar också det ämnesinnehåll som kan anses platsa inom utbildningen. Därför är det 
viktigt att identifiera vad som är själva kärnan i ämnet så att studenter kan få en bas att 
stå på i sitt framtida arbete. (s. 458-459) En forskare menar att det är dags att minska på 
de teoretiska inslagen i utbildningen och satsa mer på praktiska tillämpningar. 

 
…there is no longer a need to be concerned with theoretical and philosophical issues. What we 
must be concerned with is what enables us to survive in a competitive world, namely information 
technology. And information technology is a practical discipline (Main 1990 enl. Rubin, s. 458-
459). 

 
Andra menar däremot att just de utmaningar man ställs inför tack vare informations-
teknologin ökar kraven på teoretisk insikt. Det finns ett behov av att öka bibliotekariers 
teoretiska förståelse för att de ska kunna verka i en dynamisk miljö med snabba 
förändringar. Rubin pekar också på att det handlar om viljan att professionalisera 
bibliotekarieyrket. För att ett yrke ska anses vara en profession krävs att den praktiska 
kunskapen baseras på en teoretisk grund. (Rubin, 2004, s. 458-459) 
 
John Budd framför i sin bok Knowledge and knowing in library and information science 
(2001) en del kritik mot forskningstraditionen inom B & I. Naturvetenskapliga forsk-
ningsideal inom samhällsvetenskaperna, dit han räknar B & I, har lett till ett alltför 
svagt intresse för mentala fenomen och deras särart. Inom B & I studeras människor och 
deras handlingar varför kunskap om det mentala är central och denna kunskap skiljer 
sig, enligt Budd, från kunskap om det fysiska. ’Knowledge’ betraktas inom den 
deterministiska forskningstraditionen som ett objekt utanför oss, den är något man 
finner och äger. Budd vill hellre tala om ”knowing” som en process där både forskaren 
och det han studerar är medvetna deltagare. (Budd, 2001, s. 203-222) 
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Ämnet B & I har tidigare kritiserats för att ha dålig anknytning till praktiken. Alltmer 
forskning ägnas idag åt områdets tillämpningar, men istället för att välja mellan teori 
och praktik bör vi reflektera bortom det rent instrumentella och söka meningen i det vi 
gör, anser Budd. Han talar vidare om att söka yrkeskunnandets essens eller idé. Fokus 
bör inte ligga på specifika, tidsberoende, enbart empiriska faktorer inom yrket. Som 
exempel tar Budd upp relevansstudier baserade på begreppen precision och recall. 
Dessa emanerar ur en endimensionell syn på kunskap och informationsökning som inte 
tar hänsyn till kontexten. Vi kan inte inskränka informationssökning till techne, proces-
sen innefattar även episteme och fronesis, menar Budd. (ibid. s. 258-295)  
 
Budd använder gärna begreppet praxis som utöver den tekniska aspekten hos begreppet 
praktik innefattar en social och etisk aspekt. Det vi gör har social betydelse och teknisk 
tillämpning; mål och medel. Enligt Budd finns ingen motsättning mellan teori och 
praktik eftersom handlingen är grundad i teorin. (ibid. s. 244-281) 
 

4.3 Studier med jämförande perspektiv 

Bibliotekariers kompetens och utbildning har intresserat många uppsatsskrivande 
studenter. Vi presenterar här några uppsatser som på olika sätt granskar relationen aka-
demi – profession. Den undersökning vi lutar oss mest emot är Mats Sjölins diskurs-
analys Bibliotekariens kunskap (2002). Genom att analysera diskursen i två centrala 
texter som båda behandlar bibliotekarieutbildningens utformning söker han kärnan i 
bibliotekariens kunskap. Den ena texten är Bättre utbildning för framtidens bibliotek 
(1989), en skrivelse från Specialgruppen för regionala biblioteksfrågor, SAB. I denna 
framförs kritik mot bibliotekarieutbildningen. Den andra texten, Bibliotekarieutbild-
ningen i framtiden: slutrapport från gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen 
(1991) är resultatet av den översyn av utbildningen som UHÄ gjorde. Dessa båda texter 
speglar den debatt som förekommit om utbildningens utformning och innehåll (se även 
3.2). 
 
Texterna tar upp frågan om bibliotekariekåren bör ha en gemensam kunskapskärna, 
oavsett arbetsplats och arbetsuppgifter. Analysen visar på ett antagonistiskt förhållande 
mellan texterna. De båda grupperna uttrycker sig på olika sätt om kunskaps- och kom-
petenskrav. Medan Specialgruppen oftast gör skillnad på olika typer av bibliotekarier 
t.ex. folkbibliotekarie, barnbibliotekarie, skolbibliotekarie, forskningsbibliotekarie, och 
därmed ser mer till hur kunskaper varierar beroende på bibliotekstyp, använder sig 
Översynsgruppen av ett enhetligt begrepp, bibliotekarie, vilket kan tolkas som att de ser 
bibliotekariers kunskap som gemensam. Specialgruppen förespråkar en mer speciali-
serad utbildning för att tillgodose folkbibliotekens speciella krav medan Översyns-
gruppen förespråkar en sammanhållen utbildning med viss möjlighet till specialisering. 
Även vad gäller utbildningens vetenskaplighet står de båda texterna i ett motsatsför-
hållande. Specialgruppen menar att den tilltagande akademiseringen av bibliotekarie- 
utbildningen leder till att forsknings- och specialbiblioteksfrågor får en mer fram-
trädande plats på bekostnad av folkbiblioteksfrågor. Översynsgruppen förespråkar en 
”högskolemässig” utbildning. Man använder sig av begrepp som vetenskap, professurer, 
forskning. (Sjölin, 2002, s.20-25) 
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I analysen av texterna utifrån kunskapens innehåll har Sjölin delat upp materialet i ett 
antal teman och sett hur de olika texterna språkligt förhåller sig till dessa. De teman som 
Sjölin valt är: Information, Kunskapsorganisation, Kultur, Språk, Samhällskunskap, 
Litteratur och Övriga teman vilka omfattar ämnen som inte är att betrakta som 
kunskaper; ideologi respektive personliga egenskaper. Kortfattat kan sägas att Sjölins 
analys visar på stora skillnader i synsätt mellan de båda grupperna. Sjölin kopplar sina 
valda teman till olika typer av kunskap. Han utgår från två kunskapsteoretiska verk 
Knowledge and Knowing in Library and Information Science: A philosophical 
Framework av John M. Budd och Wahrheit und methode av Hans Georg Gadamer. 
Dessa texter behandlar de tre olika formerna av kunskap, som vi tagit upp i avsnittet om 
kunskap; episteme, techne, fronesis (se 2.1). Sjölin undersöker hur bibliotekariens 
kunskap kan sägas representera dessa tre former av kunskap i den valda diskursen. 
(ibid., s.13-19) 
 
Diskursanalysen avslöjar att information och kunskapsorganisation som teman 
behandlar kunskap i handling, techne. Kultur och samhällskunskap kategoriseras som 
teoretisk kunskap, episteme. Litteraturkunskap betraktas i första hand som episteme, 
men i samband med litteraturförmedling även som techne. Språkkunskaper tar Sjölin 
upp som exempel på Budds tes, att praktiken är grundad i teorin, genom att de i sig är 
teoretiska men motiveras i diskursen rent instrumentellt som en förutsättning för t.ex. 
katalogarbete. I fråga om den tredje kunskapstypen, fronesis, kommer Sjölin fram till att 
den inte finns representerad. Visserligen talas en hel del om ideologi, personlighet och 
egenskaper, men detta kan inte betraktas som kunskap enligt Sjölin. Den ideologi som 
kommer till uttryck i diskursen är redan formulerad och kan därför inte ses som en etisk 
kunskapsform. (ibid., s. 26-42) 
 
Sjölin studerar texter om utbildningen, medan vi intresserar oss för synen på kunskap 
och utbildning ute på arbetsplatsen. Vi återkommer till Sjölins studie både när vi 
diskuterar vilka delkunskaper som kan urskiljas i vår undersökning och när vi försöker 
karaktärisera dessa. 
 
Folkbibliotekariens yrkesidentitet (Kappelin Rääf, & Lundgren, 2004) är en magister-
uppsats i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap vars syfte är att ta reda på vad 
som formar yrkesidentiteten och vad den byggs upp av. För vår undersökning är denna 
uppsats särskilt intressant beroende på att författarnas undersökning, förutom 
textstudier, bygger på intervjuer med bibliotekarier med utbildning från olika årtionden. 
Bibliotekarier med utbildning från 70-talet, 80-talet respektive 90-talet har fått ge sin 
syn på yrket och sin yrkesidentitet. Här framkommer på vilket sätt utbildningen har 
påverkat yrkesidentiteten. Uppsatsen tar också upp vilken kompetens som anses 
utmärkande för yrket.  
 
I undersökningen var alla intervjuade överens om att informationskompetens, god 
kommunikationsförmåga och social kompetens är det mest centrala för en bibliotekarie. 
Katalogisering är en grundläggande kompetens för yrket även om flera respondenter 
menar att det är ett rutinarbete. Oavsett yrkesgeneration betonade respondenterna 
kontakten med användarna som kvalificerat arbete. Traditionellt sett har det inre arbetet 
haft högre status och bland de intervjuade i gruppen med utbildning från 70-talet fanns 
en medvetenhet kvar om denna syn. Det framkom också att de båda äldre yrkes-
generationerna tenderar att betona yrkets praktiska karaktär. 90-talsgenerationen 
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beskriver sin utbildning som att man fick med sig ett sätt att tänka. Utbildningen gav 
mer teoretisk kunskap om bibliotek och information i ett samhälleligt perspektiv. Alla 
bibliotekarierna i undersökningen ansåg att yrket fått ökad status tack vare den 
informationstekniska utvecklingen. (ibid., s. 71, 78) 
 
Magisteruppsatsen Akademiker bland bokhyllorna (2005), författad av Nino Dawod och 
Maria Gottberg, har som utgångspunkt den förändrade utbildningen för bibliotekarier, 
från att ha varit en praktisk yrkesutbildning till att bli en akademisk utbildning, och 
undersöker övergången från studier till yrkesliv för biblioteks- och informationsvetare. 
De söker svar på frågor som vilka problem den nyanställde stöter på i arbetslivet och 
vilken nytta den nyanställde upplever sig ha av sin akademiska utbildning. För vår del 
är uppsatsen intressant som jämförelse med den grupp nyutbildade biblioteks- och 
informationsvetare som vi har intervjuat. Författarna har intervjuat åtta folk-
bibliotekarier anställda efter år 2000. 
 
Alla upplevde det som ett problem att de inte kunde sättas i arbete direkt. Några 
informanter uttalade en osäkerhet över sin kompetens något som författarna förklarar 
med att de teoretiska kunskaperna inhämtade under studietiden inte har prövats 
tillräckligt mot praktiken. Författarna menar också att de olika sätten att lära påverkar 
de nyanställdas syn på sin kompetens. Under studierna har studenterna lärt sig enligt ett 
utvecklingsinriktat lärandesätt som bygger på ifrågasättande, medan de i arbets-
situationen hamnar i ett anpassningsinriktat lärandesätt, där den nyanställde fått godta 
mål och förutsättningar utan att ifrågasätta. Denna skillnad kan göra att den nyanställde 
börjar tvivla på sin kompetens. (ibid., s. 60-61) 
 
Dessutom pekar resultaten i undersökningen på att kvalifikationskraven ofta är otydligt 
formulerade vilket också skapar en osäkerhet om kompetensen räcker till. 
Informanterna anser att utbildningen lägger en bra grund, den ger god kompetens att 
intellektuellt kunna värdera bibliotekens uppgifter och mål. Det framkommer att de 
praktiska kurser som kan ingå i utbildningen har varit dem till nytta, det gäller framför 
allt katalogisering och klassificering. Även informationssökningskursen var högt 
värderad av informanterna. Författarna bedömer att utbildningen gett en intellektuell 
kompetens. De anser att informanterna har god förmåga att kunna reflektera över sin 
yrkesroll och sin arbetssituation. Några informanter saknar en mer praktiskt inriktad 
utbildning. Några saknar kunskap om mötet med användarna och kunskap i budget-
planering och arbetsledning. Litteraturkunskaper är eftersträvansvärda eftersom det ger 
en ökad säkerhet i mötet med användare. Flera informanter visar på en osäkerhet om 
referensarbete, framför allt i tryckta källor. (ibid., s. 61-62) 
 
Fler än vi har sökt kärnan i bibliotekariens kunskap och frågat sig hur utbildningen 
förhåller sig till arbetslivet. Vår undersökning skiljer sig från tidigare arbeten, dels 
genom att koncentrera sig på några av de allra minsta biblioteken, dels genom att blicka 
framåt och ta upp generationsväxlingen inom yrkeskåren som ytterligare en aspekt av 
bibliotekariens utbildning och kompetens.  
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5 Metod 

Stommen i vår undersökning utgörs av tretton intervjuer med bibliotekarier som arbetar 
på små folkbibliotek. De huvudteman som tas upp i dessa intervjuer är: utbildning, 
kompetens och generationsväxling. Som bakgrund till denna empiriska del har vi valt 
att redogöra för hur utbildningen för bibliotekarier har förändrats genom åren, dels för 
att bättre kunna förstå bibliotekariernas berättelser om den utbildning de fått, dels för att 
utbildningens utformning och innehåll säger mycket om vilka kunskaper en biblio-
tekarie förväntas besitta. Förutom denna historiska bakgrund använder vi i analysen av 
det empiriska materialet kunskapsteoretiska texter som behandlar olika aspekter av 
kunskapsbegreppet. Dessutom tar vi till vår hjälp några texter som mer specifikt under-
söker arbetslivets och bibliotekarieprofessionens krav på kompetens. 
 

Vi som skriver denna uppsats är distansstudenter på BHS och är båda, sedan många år, 
verksamma på folkbibliotek. Detta är värt att notera eftersom vi, medvetet eller 
omedvetet, redan från början bar på föreställningar om hur resultatet kunde bli. Dessa 
handlade om små biblioteks problem att rekrytera personal, att kunna skicka iväg 
medarbetare på utbildning, deras sårbarhet ifråga om att förlora erfaren personal, deras 
knappa ekonomiska resurser och bibliotekens status i små kommuner. Tolkningarna av 
det som framkommit i intervjuerna kan ha färgats av våra egna erfarenheter i och med 
att vi har praktisk kunskap om och viss förtrogenhet med de verksamheter som våra 
informanter berättar om. När det gäller kvalitativa studier brukar det ses som en fördel 
med ett nära förhållande till det man studerar ( Repstad, 2007, s. 15). Kanske finns det 
ändå en risk att intervjuerna har upplevts som kollegiala, även om vi inte personligen 
kände någon av informanterna tidigare. Konsekvenser av det kan å ena sidan vara att vi 
förutsatts känna till en del om bibliotekens verksamhet och att somligt därigenom inte 
uttalats i klartext. Å andra sidan kan en barriär mellan yrkeslivets perspektiv och 
akademins ha brutits genom att vi inte enbart representerar den högskola där vi studerar 
utan även är väl förtrogna med folkbibliotekens villkor. Om informanten upplever sig 
granskad av en student med främst akademiska förkunskaper tror vi att hon kan anpassa 
sin berättelse efter detta. 
 
Åtskilliga uppsatser inom B & I har redan behandlat bibliotekariens utbildning och 
kompetens. Vi har gått till många av dem i vårt materialinsamlande genom att studera 
den litteratur som använts tidigare, men vi refererar i texten endast till ett fåtal av dessa 
uppsatser som liksom vår tar sin utgångspunkt i bibliotekarieutbildningens utveckling 
och inriktning, med fokus på akademi och profession. När vi har sökt litteratur till vår 
studie har vi alltså i hög grad utgått från referenser i sådant som skrivits tidigare om 
bibliotekariens kunskap och utbildning. Sökbegrepp som använts vid ytterligare sök-
ningar har varit: kunskapsteori, kunskapssyn, tyst kunskap, kompetens, social kom-
petens, bibliotek, folkbibliotek, bibliotekspersonal, bibliotekarier och bibliotekarie-
utbildning.  
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5.1 Intervjuer 

Eftersom vårt intresse ligger i att försöka förstå och förmedla bibliotekariers tankar 
kring kunskap, kompetens och utbildning utifrån deras yrkeserfarenhet har vi valt att 
göra intervjuer där de får berätta om sina upplevelser. Intervjuerna har varit halvstruktu-
rerade med öppna frågor för att ge berättande svar. 
 

5.1.1 Urval och avgränsningar 

Som tidigare redovisats vill vi sätta de små folkbiblioteken i fokus. Vårt urval har skett 
på så vis att vi i första skedet valde ut kommuner med färre än 10 000 invånare inom 
rimligt reseavstånd. Några av de tillfrågade biblioteken valde att inte delta i under-
sökningen, med motiveringen; tidsbrist, sjukskrivning eller omorganisation, varför vi 
vände oss till några lite större kommuner. Den största kommunen i materialet har 
knappt 13 000 invånare. Totalt ingår tio bibliotek i undersökningen och vid några 
bibliotek gjordes två intervjuer. Antalet intervjuer är tretton, sju stycken i gruppen 
yrkesutbildade och sex stycken från gruppen nyutbildade. Vi ansåg att ett så pass stort 
intervjumaterial skulle ge oss en stor bredd och en god möjlighet att finna intressanta 
synpunkter att analysera vidare. 
 
Våra intervjuer riktas enbart till bibliotekarier verksamma på folkbibliotek. Vi intres-
serar oss för deras uppfattningar om kunskap satt i relation till den dagliga 
verksamheten och den utbildning de genomgått. Eftersom denna har förändrats sökte vi 
dels bibliotekarier med examen från bibliotekshögskola, dels yrkesverksamma med 
examen i Biblioteks- och informationsvetenskap. Dessa formade två grupper som vi 
benämner yrkesutbildade respektive nyutbildade. Våra informanter har tjänster som 
barnbibliotekarier och socialbibliotekarier och ytterligare några är bibliotekschef eller 
kulturchef. Alla arbetar dock som bibliotekarier i bibliotekets verksamhet. Vår avsikt 
var först att vända oss till bibliotekarier i vuxenverksamheten, för att underlätta jäm-
förelser, men eftersom det finns få tjänster på små folkbibliotek blev det svårt att göra 
en sådan inskränkning och vi valde att istället lyfta fram fler perspektiv. 
 
Biblioteken som ingår i undersökningen har öppet mellan 24 och 46 timmar per vecka 
på huvudbiblioteket. I Sverige ligger medeltalet på 43 tim/v. Antalet besökare på 
biblioteken varierar mellan 28 000/år och 94 000/år, eller annorlunda uttryckt, mellan 
4,1 besök/inv. och 8,8 besök/inv., för riket i helhet 8,1 besök/inv. Vad gäller antal lån 
ligger våra bibliotek mellan 5,8 lån/inv. och 10,3 lån/ inv. Denna siffra är 7,9 för hela 
riket. Endast ett av de bibliotek som ingår i undersökningen är ett integrerat folk– och 
gymnasiebibliotek. (Folkbiblioteken 2004 ; Se även bil. 3 för statistiska uppgifter om de 
tio biblioteken som ingår i undersökningen) 
 

5.1.2 Genomförande  

Första kontakten med informanterna togs via e-post till de utvalda biblioteken. Vi 
presenterade då kortfattat ämnet för undersökningen och frågade om de kunde tänka sig 
att delta i en intervju. Efter positivt svar kontaktade vi bibliotekarierna per telefon och 
avtalade tid och plats för intervju. Vid varje intervjutillfälle var bara en av oss 
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närvarande. Vi tror att informanten lättare upplever sig vara i underläge om hon möter 
flera personer i en intervjusituation. 
 
Vi hade sammanställt en intervjuguide med frågor om kunskap, utbildning och 
generationsväxling. Utöver dessa teman från frågeställningarna fanns frågor som 
syftade till att ge en bild av dessa biblioteks förutsättningar. (se bil.1) Intervjuerna 
genomfördes på respektive bibliotekaries arbetsplats, i ett ostört rum, och de spelades in 
på band, vilket informanterna blivit informerade om i förväg. Vi eftersträvade samtal 
där informanten stod i centrum och där vi intervjuare tog så liten plats som möjligt. Alla 
intervjuer upptog samma teman men frågorna varierade något eftersom både utbildning 
och erfarenheter från arbetslivet skilde grupperna åt. Detta gällde främst området 
rekrytering och kunskapsöverföring. Bland de nyutbildade hade flera nyss påbörjat en 
anställning och de fick berätta om rekrytering och introduktion. Intervjuguiderna 
modifierades något efter de första intervjuerna, men dessa var ändå så givande att vi inte 
fann anledning att betrakta dem som provintervjuer. Att man utnyttjar erfarenheter som 
görs under studiens gång för att gå vidare på ett nytt sätt är naturligt vid kvalitativa 
studier (Repstad, 2007, s. 86-87). Intervjuerna blev rätt olika till sin karaktär, vilket inte 
heller är ovanligt när man vill komma åt informanternas egna upplevelser (ibid., s. 16-
17). En del var mycket engagerade i frågan om de små folkbibliotekens villkor och 
delade öppenhjärtigt med sig av sina tankar, medan andra höll sig till mer kortfattade 
svar på våra frågor. Bibliotekariernas egna berättelser stod visserligen i centrum men 
samma teman behandlades i alla intervjuer, varför de ändå var möjliga att jämföra. 
 
Från början presenterades inte frågorna skriftligt för informanterna under intervjun, men 
efter att en av dem uttryckligen bett om detta tyckte vi att det underlättade för båda 
parter. Även om vi gick miste om en viss spontanitet fick vi istället utförligare svar. 
Dessutom fick informanterna bättre överblick och kunde även gå tillbaka till tidigare 
frågor. Vi upplevde att de hade lättare att reflektera över frågan när de hade den i skrift 
och uppehöll sig längre vid samma fråga. Några informanter var ändå mycket spontana 
och associerade fritt kring våra teman, andra höll sig mer till våra formuleringar och 
lämnade färre kommentarer. Vi är medvetna om att spontaniteten ger ökad trovärdighet 
(Repstad, 2007 s. 153), men graden av spontanitet tycktes bero mer på informantens 
inställning och intresse för frågan än på hur hon använde intervjuguiden. Vissa frågor 
var svåra att få svar på eftersom inte alla informanterna upplevde att de ställts inför de 
situationerna någon gång. Det gällde framför allt frågor som rörde rekrytering och 
kunskapsöverföring. I fråga om utbildningstemat var vi hänvisade till retrospektiva 
redogörelser vilket utgör ett metodiskt problem. Informantens berättelse blir lätt färgad 
av vad hon tillägnat sig sedan dess (Repstad, 2007, s. 105-106). Vi har detta i åtanke 
och försöker att främst ta fasta på konkreta minnen och upplevelser. Efteråt har 
intervjuerna skrivits ner, i stort sett ordagrant. Felsägningar och upprepningar har 
utelämnats. Utifrån dessa utskrifter har sedan intervjumaterialet sammanfattats. 
 
Intervjuerna i denna studie utfördes under 2004 och det har nu gått fyra år sedan dess, 
men det empiriska materialet bearbetades omedelbart och analysen påbörjades också i 
detta skede. Berättelserna om bibliotekariens utbildning och dess relation till yrkeslivet 
spänner över flera decennier eftersom några informanter gick sin utbildning på 1970-
talet. Det som sägs i intervjuerna om bibliotekariens kunskap har knappast förlorat i 
relevans. Dessutom blickar avsnittet om generationsväxlingen framåt och på så sätt 
fångar vi upp åsikter om förändringar inom detta område. 
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5.2 Analys 

Utskrifterna av våra intervjuer har sammanställts och bearbetats i flera steg. Vi inledde 
intervjuerna med frågor om biblioteket; dess roll i kommunen, dess verksamhet och 
personal. Dessa frågor ligger till grund för resultatredovisningens inledning (6.1) som 
främst är tänkt att ge en bild av arbetsvillkoren på dessa bibliotek. Även om vi i 
undersökningen som helhet har betraktat bibliotekarierna som tillhörande antingen den 
yrkesutbildade eller den nyutbildade gruppen, har vi valt att inte göra någon sådan 
uppdelning i avsnitt 6.1. 
 
I avsnittet om utbildning (6.2) följer redovisningen ganska väl de frågor vi ställde. Här 
är jämförelsen mellan grupperna central och vi frågar oss i analysen om och i så fall hur 
utbildningens omdaning syns i berättelserna. Till stöd i den analysen används utbild-
ningbeskrivningarna i kapitel tre. 
 
När vi sammanställt bibliotekariernas svar på frågan om vilka kunskaper som krävs i 
arbetet på ett litet folkbibliotek kunde vi först urskilja en mängd delkunskaper. Utifrån 
dessa formade vi de kategorier som utgör grunden för resultatredovisning och analys. 
Vissa kunskaper nämndes spontant av alla informanter och motsvarande kategorier har 
sin grund i vår egen empiriska undersökning. Andra nämndes först efter följdfrågor och 
bedömdes därför vara mindre centrala, varför några av kategorierna i högre grad är 
formade av vår förförståelse och våra förväntningar. Svaren viktades på så sätt att de 
kunskaper som nämndes först, spontant och uttryckligen sades vara viktigast gavs extra 
tyngd. Vi har även jämfört grupperna utifrån dessa kategorier. Tar de upp samma ämnen 
och får de samma tyngd? I diskussionen applicerar vi teorins kunskaps- och kompetens-
begrepp på de delkunskaper som tas upp i intervjuerna. De analytiska kategorierna ger 
tillsammans en bild av bibliotekariens nödvändiga yrkeskunskaper i den valda kon-
texten och vi återkommer till dem i avsnitt 6.3 när vi redogör för resultatet av 
undersökningen. 
 
Avsnittet om generationsväxlingen (6.4) är tänkt att belysa hur en ny generation 
bibliotekarier kan komma att forma framtidens folkbibliotek. Eftersom förutsättningar 
och erfarenheter skilde sig väsentligt åt för de båda grupperna just i fråga om 
rekrytering och kunskapsöverföring, har de svarat på olika frågor. De yrkesutbildade har 
fått rollen som aktiva rekryterare, de nyutbildade rollen som objekt för rekrytering. 
Denna skillnad gör en jämförelse extra intressant. Informanternas svar i detta avsnitt 
säger också mycket om vilken typ av kompetens man söker hos blivande bibliotekarier, 
vilket relateras till teoridelens olika kompetensbegrepp. 
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6 Intervjuer: redovisning i analytiska kategorier 

Intervjusvaren i de avsnitt som handlar om utbildning och kompetens redovisas i kate-
gorier vilka vi redogjort för i metodavsnittet. (se 5.2) Inom varje kategori redovisas de 
båda gruppernas svar var för sig och för att binda samman svaren följer i slutet av varje 
kategori en kort kommentar där vi pekar på skillnader och överensstämmelser mellan de 
båda grupperna. Här noterar vi sådant som vi senare återkommer till i diskussions-
avsnittet. Avsnitten om rekrytering har av naturliga skäl en något annan utformning 
eftersom de båda grupperna har så olika erfarenheter av detta. Intervjufrågorna var 
heller inte identiska inom detta område. (se bil. 1) 
 

6.1 Introduktion till undersökningen 

Vi inleder med en presentation av våra informanter och de bibliotek som ingår i under-
sökningen, för att ge en bild av de speciella förutsättningar som råder på dessa små 
bibliotek.  
 

6.1.1 Våra informanter 

Våra informanter har delats in i två grupper, en grupp som har en äldre yrkesinriktad 
utbildning på BHS och en grupp som har gått en senare utbildning och har examen i 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekarierna i gruppen med äldre utbildning 
har tagit examen mellan åren 1979 och 1993. De flesta har gått enligt 1981 års kursplan 
med inriktning KI (se bil. 2). De nyutbildade bibliotekarierna har alla studerat vid BHS i 
Borås och tagit sin examen mellan 2000 och 2002 (se bil. 2). En av dessa har magister-
uppsatsen kvar att göra, ytterligare en har valt att ta ut en högskoleexamen i Biblioteks- 
och informationsvetenskap. Alla arbetar på folkbibliotek i kommuner med mellan 7000 
och 13000 invånare. 
 
För våra informanter har yrkesvalet inte varit helt självklart. Gemensamt för alla är att 
de vittnar om ett stort läsintresse. Flera tar upp att de alltid vistats mycket på bibliotek 
och trivts där. Det är ett roligt och omväxlande yrke, där man får möjlighet att träffa 
mycket människor. En synpunkt som kom fram var att om man vill syssla med litteratur 
så är arbetsmarknaden inte så stor och då faller sig bibliotek naturligt. I materialet kan 
vi se de två vägar in i yrket som tidigare stod till buds. Av våra informanter med 
yrkesutbildning blev två antagna på sin arbetserfarenhet som biblioteksassistenter och 
de hade ingen akademisk utbildning när de började på BHS. De övriga fem har alla 
akademiska studier inom litteraturvetenskap, språk, historia, samhällsvetenskap och 
andra humanistiska ämnen. 
 
Bland bibliotekarierna med nyare utbildning är det två som jobbat länge inom andra 
yrken, med akademisk examen. Av olika skäl har de velat byta yrke. En annan har 
jobbat några år inom turism och sedan sökt vidare till BHS. Två av våra informanter 
med nyare utbildning har läst enstaka kurser i bl.a. historia, litteraturvetenskap och 
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sociologi och så småningom föll det sig naturligt att söka till BHS. En av dessa två hade 
då viss erfarenhet av sommarjobb på bibliotek och skolbibliotekscentral. 
 

6.1.2 Biblioteken i undersökningen 

För att få en uppfattning om arbetsvillkoren och förutsättningarna på de små biblioteken 
bad vi våra informanter berätta om hur de ser på bibliotekets roll i kommunen, hur 
verksamheten har förändrats sedan de började arbeta (gäller de som varit ute i 
arbetslivet länge) och hur personalen resonerar kring prioriteringar. De berättade också 
om bibliotekens ekonomiska situation och olika sätt att samarbeta. 
 
Alla informanter menar att biblioteket fyller en viktig funktion. Det spelar dels en aktiv 
roll i informationsförsörjningen, dels är det en neutral samlingsplats som är anspråkslös 
och gratis. De som bor på en liten ort ska ha samma möjligheter som i större städer. 
Biblioteket ska vara ett stöd för alla som studerar på olika nivåer från förskola till 
högskola. ”Vi har en större roll än andra tillskriver oss”, uttrycker en av de yrkes-
utbildade bibliotekarierna. Informanterna återkommer ständigt till problemen med den 
okunskap om bibliotekens verksamhet som finns hos de styrande i kommunen. 
Bibliotekens anställda är entusiastiska, de aktiva låntagarna är oftast mycket nöjda, men 
politiker och ansvariga visar litet intresse. ”De har inte insett den dragningskraft ett 
livligt bibliotek skulle kunna ha för att få folk att flytta in i en kommun”, säger en av de 
nyutbildade. 
 
Alla som arbetat länge pekar på att datoriseringen har medfört stora förändringar i 
arbetet på bibliotek. Informationssökning sker idag på annat sätt, rutinerna vid utlån och 
återlämning är smidigare. Men en följd är också att mycket tid går åt till att hålla 
ordning rent praktiskt på datorer som krånglar. Sett ur ett annat perspektiv är skillnaden 
från förr inte är så stor: ”… det här med datorerna … det har ju inte ändrat så mycket, 
mer än själva registreringen... annars så tycker jag att jag bär ju mina böcker lika 
mycket och jag plockar ju dem för hand lika mycket och kontakten måste man ju ha. 
Det är inte så stor skillnad.”, säger en bibliotekarie som jobbar mycket med talböcker 
och service till synskadade. Till förändringarna hör också att nya grupper strömmar till 
biblioteket. Många studerande som läser på distans, på Komvux eller genomgår annan 
utbildning utnyttjar i hög grad sitt lokala bibliotek. Efterfrågan på kurslitteratur har ökat 
även på de små folkbiblioteken och antalet fjärrlån ökade under några år markant. 
 
Alla är överens om att det är barn och ungdomsverksamhet som prioriteras. Även 
insatser riktade till äldre och funktionshindrade väger tungt. Några bibliotek har väl 
etablerad service med talböcker till äldre, medan andra har upphört med socialt 
uppsökande verksamhet, dels p.g.a. små resurser, dels p.g.a. svårigheter att etablera 
kontakter med personalen inom omsorgen. På ett bibliotek har man slutat med 
sagostunder, i detta fall mest beroende på bristande underlag. En bibliotekarie pekar på 
att de prioriterar service till asylsökande, utan att få extra ekonomiskt tillskott, vare sig 
från kommunen eller från Migrationsverket. 
 
Bibliotekarierna i undersökningen upplever att de får stöd från sitt läns- eller 
regionbibliotek. Det handlar om gemensamma avtal på databaser samt träffar och 
utbildningar för olika personalgrupper. Detta kan dock föra med sig merarbete och 
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andra problem. Det är omfattande enkäter som ska fyllas i och det är svårt att kunna ta 
sig tid att åka iväg på träffar och utbildningar. Verksamheten på hemmaplan blir då 
lidande. På statlig och regional nivå borde mer hänsyn tas till små bibliotek, eftersom 
förutsättningarna är så väldigt olika mellan olika stora bibliotek. Ett exempel som tas 
upp är de distributionsstödda böckerna från Kulturrådet, vilka tar mycket tid att göra i 
ordning. 
 
Flera berättar om samarbetsprojekt mellan mindre kommuner. Några arbetar med att 
utveckla och effektivisera biblioteksverksamheten, bland annat genom gemensamma 
inköp och att kunna samsas om specialistkompetens. Man satsar också på mer skräddar-
sydda utbildningar som inte förutsätter långa resor. Några kommuner samarbetar genom 
att ha gemensam katalog och lånekort som fungerar i flera kommuner. Man försöker 
också att i mediaplaner komma överens om att de olika kommunerna ansvarar för inköp 
inom olika ämnesområden. Utöver regionens ordinarie transporter körs extra turer 
mellan samarbetande bibliotek.  
 
Det märks en skillnad i ekonomisk situation bland de medverkande kommunerna. Flera 
talar om sparbeting år efter år, andra har en mindre besvärlig situation även om man inte 
är nöjd med anslagen. Någon hävdar att de ”... har skurit i allt som går. Nu är det bara 
att överleva för varje dag på något vis”. Någon påpekar att även om hon inte kan peka 
på att man slutat med någon verksamhet så får de nya arbetsuppgifter hela tiden, men 
inga extra resurser för att klara av det. Som en sista utväg diskuteras i några kommuner 
förändringar i öppethållande för att kunna uppehålla den verksamhet de har idag. Det 
finns inte längre något annat att dra ner på. Ett par informanter berättar om kraftiga 
besparingar på 90-talet då filialer och utlåningsstationer stängdes.  
 
Båda grupperna ser bristen på personal och resurser som ett problem. Är någon sjuk är 
det svårt att klara bemanning och öppethållande. ”Att hinna med, det här att vi inte tar 
in vikarier utan får täcka upp för varandra hela tiden, så att man blir av med egen 
arbetstid”, det tycker en informant är svårt. Representanter för båda grupperna uttrycker 
att det är frustrerande att tänka på allt som skulle kunna utvecklas, på alla möjligheter 
som finns om man bara hade lite mer resurser, t.ex. ytterligare en anställd. På dessa små 
bibliotek har man oftast en kombinerad utlånings- och informationsdisk där man arbetar 
ensam. 
 
De bibliotekschefer som intervjuades tar upp svårigheter med att marknadsföra 
biblioteket, att prata för verksamheten inför de kommunala makthavarna och bedriva 
lobbyverksamhet. En chef menar att det är svårt att nå fram till de som faktiskt kan 
bestämma och förändra någonting. Hon tycker också att det är ett problem att låntagarna 
är så nöjda med sina bibliotek. Om ingen klagar är det svårt att kräva mer resurser. 
 

Men om jag ska vara allvarlig så innebär det här jobbet väldigt mycket att kämpa … för kulturen 
och alltihop det här. Kämpa emot folks okunnighet, ointresse, jag vet inte vad jag ska kalla det. 
Och just det där att alltid förklara och försvara den här verksamheten. Det tycker jag nästan är 
jobbigast, att övertyga andra om att det här är viktigt. 

 
 
 
 



 

36 
 

Bland de yrkesutbildade bibliotekarierna var det cheferna som upplevde svårigheter att 
marknadsföra biblioteket. Ingen av de nyutbildade arbetar som chef men flera tog upp 
problem med att få gehör för biblioteks- och kulturfrågor hos andra enhetschefer och 
politiker i kommunen.  
 

Det finns så mycket som kommunledningen tycker är viktigare, visst man ska ha ett bibliotek och 
helst ska det vara bra men det kommer i andra hand. Det är svårt att förklara vad som är så viktigt 
med oss. Det är kanske en form av pedagogisk kompetens, att argumentera för och marknadsföra 
biblioteket. Det tycker jag att regionbiblioteket skulle hjälpa oss med, samlad marknadsföring, en 
enad biblioteksfront, en tydlig bild av biblioteket.  

 
Kommentar 
På några bibliotek har man så liten personalstyrka att man helt fått upphöra med socialt 
uppsökande verksamhet, på andra bibliotek har man stängt filialer och utlånings-
stationer. När man är så få är också möjligheterna att åka iväg på möten och utbild-
ningar begränsade. Ändå har man uppfattningen att storleken på kommunen och biblio-
teket inte ska vara något hinder för invånarna. De ska erbjudas samma möjligheter som 
på större orter, vilket måste ses som en hög ambition. Ett sätt att tackla små resurser är 
samarbete med andra kommuner och bibliotek. 
 

6.2 Om utbildning 

För våra informanter i gruppen med tidig utbildning ligger utbildningen på BHS långt 
tillbaka i tiden, mellan 26 och 12 år. Vi bad dem berätta om den bild de har av den 
utbildning de gick och självklart är det svårt att efter så lång tid komma ihåg precis vad 
man gjorde. Vi tror inte heller att det är viktigt att exakt kunna redogöra för alla kurser 
och delmoment. Det vi söker är just hur de själva värderar sin utbildning i förhållande 
till de arbetsuppgifter de senare fått. Informanterna i gruppen som studerat Biblioteks- 
och informationsvetenskap har sin utbildning i färskare minne. De gick ut BHS mellan 
1999 och 2002. En av dem läste på distans. I materialet har vi försökt urskilja olika 
teman som vi bygger vår presentation på. Svaren har delats upp i fyra avsnitt: 
 
• Beskrivningar av utbildningen 
• Relevans 
• Syn på biblioteksverksamhet  
• Värdet av annan utbildning 

 

6.2.1 Beskrivningar av utbildningen 

Yrkesutbildade 
Alla bibliotekarier med en äldre utbildning är eniga om att utbildningen var praktisk och 
yrkesinriktad. Av våra sju informanter med äldre utbildning har endast en valt inrikt-
ningen mot information/dokumentation, alla de andra valde folkbiblioteksinriktning. 
Flertalet minns en trevlig tid och bra sammanhållning mellan eleverna. Några hävdar att 
kraven var rätt så låga och att tempot var ganska långsamt. Det var mycket grupparbeten 
och redovisningar i form av seminarier. Studenterna fick praktiskt träna sig i att bok-
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prata och framträda inför grupp. Många nämnde just referensarbete som ett viktigt 
moment. ”... det var ju referensverk och statliga riksdagstrycket, det var ju i bokform då. 
Vi slog hit och dit och fram och tillbaka.” Man fick lära sig att bygga upp ett 
referensbibliotek.  

 
Det var mycket rabblande av titlar som man inte kunde klara sig utan i ett bra referensbibliotek. 
Och det var ju ingen urskiljning på små och stora bibliotek.  Jag hade ett tjockt kompendium med 
alla böcker som absolut måste finnas och så kommer man ut i verkligheten och tänker - det här 
stämmer ju inte. Många av lärarna levde inte alls i den praktiska verkligheten. 

 
Tid ägnades också åt att rent praktiskt tillverka trycksaker. Det fanns inte så mycket 
tekniska hjälpmedel då. En av informanterna minns: ”… vi satt mycket med pyssel och 
papp.” Flera kommer särskilt ihåg de valbara kurserna, i flera fall i litteratur, som 
givande.  
 
Praktikens betydelse betonas ofta. De som inte hade jobbat på bibliotek fick chansen att 
tillämpa sina kunskaper och få en bild av biblioteken inifrån. En av bibliotekarierna 
gjorde sin praktik på ett gymnasiebibliotek och hävdar att det var mycket nyttigt, främst 
tack vare en mycket engagerad handledare som kastade ut henne i verkligheten och lät 
henne ta eget ansvar, med bl.a. bibliotekskunskap för grupper. En annan av bibliote-
karierna tycker att den s.k. kommunpraktiken gav henne mycket värdefulla kunskaper 
om hur en kommun sköts och fungerar. Just att det var praktik på olika typer av biblio-
tek gjorde att man fick många bibliotek att referera till. En bibliotekarie som hade lång 
erfarenhet av att arbeta på bibliotek redan före sin utbildning på BHS tycker inte att 
utbildningen gav särskilt mycket. Hon kunde SAB och katalogisering sedan tidigare och 
menar att hon mest satt av föreläsningarna. Däremot ser hon den långa praktiken som 
mycket värdefull.  

Nyutbildade 
De nya bibliotekarierna ger en annan bild av utbildningen vid BHS. Den ger en allmän 
grundläggande kunskap om vad bibliotek är för någonting och hur det är att arbeta som 
bibliotekarie. Det var mycket inriktat på informationsteorier och informationsvetenskap. 
Flera ansåg att utbildningen lade stor vikt vid informationssökning i databaser. 

 
Vi skulle leta i databaser hit och dit och såna som ett vanligt folkbibliotek aldrig kommer i 
närheten av, Dialog och dom här amerikanska databaserna, som ett sånt här bibliotek aldrig 
kommer ha råd att prenumerera på. 

 
Jag har en känsla av att det här med böcker och litteratur det var väl inte så… ja det kändes som 
om det var en lite för stor förskjutning åt det tekniska hållet. 
 
På den tekniska sidan var det väldigt mycket hantverk, väldigt mycket sitta och leta reda på saker... 

 
Någon beskriver utbildningen som mycket teoretisk och akademiserad: ”Jag tyckte 
väldigt mycket gick ut på att man skulle lära sig skriva akademiska skrifter av olika slag 
och att det inte var innehållet som räknades utan formen.” 

Kommentar 
Här syns klara skillnader mellan grupperna. Att de gått olika typer av utbildning märks 
tydligt. Den äldre utbildningen beskrivs främst som praktisk med tydlig förankring i 
yrkesutövningen. Särskilt framhålls praktik på olika bibliotek, kommunpraktik och 
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valbara kurser. Men det framkommer också att för den som hamnade på ett litet 
bibliotek kunde vissa moment i utbildningen kännas verklighetsfrämmande.  
 
B & I-utbildningen beskrivs dels som teoretisk och akademisk, del som teknisk och 
hantverksmässig, och den framstår som helt inriktad på information. Även i gruppen 
nyutbildade påpekas att det finns ett glapp mellan utbildningens inriktning och villkoren 
på ett vanligt folkbibliotek. 
 

6.2.2 Relevans 

Yrkesutbildade 
Alla anser att utbildningen på BHS i stort sett var relevant. Den var i hög grad anpassad 
till hur det såg ut på biblioteken och till de arbetsuppgifter man fick. Många kände sig 
redo när de började arbeta. En av de biblioteksassistenter som utbildade sig på BHS, 
och redan hade lång erfarenhet från att arbeta på bibliotek säger: ”… när det gäller 
litteratur och kultur och så … så känns det som om man har lite mera på fötterna ... man 
är lite säkrare i sig själv eller i sin yrkesroll kan jag tycka.”  
 
Vi ställde en fråga om vad de upplevde som mest värdefullt i utbildningen. Flertalet 
bedömer praktiken och de praktiska inslagen som det mest givande: ” ... där ingick 
saker som är nödvändiga för en bibliotekarie, som man inte kan vara utan, som 
klassificering och katalogisering och informationssökning.” 
 
Många pekar på betydelsen av att få träna sig i att bokprata och att få framträda inför en 
grupp. Detta var också situationer som många hamnade i ute på biblioteken. De tar även 
upp vikten av att lära sig hur en kommun styrs och fungerar. De valbara kurserna 
värderades också högt. Någon minns särskilt en valbar kurs i Allmänkultur, som var 
mycket värdefull när hon senare fick jobb på ett bibliotek och skulle arrangera 
kvällsprogram för allmänheten t.ex. En annan nämner en valbar kurs i skönlitteratur: 
”Vi läste skönlitteratur genrevis, fick chans att nosa på många olika litteraturgenrer, 
jättebra när man sen kom ut och skulle ge folk boktips.” 

Nyutbildade 
De bibliotekarier som inte arbetat så länge har delade meningar om utbildningens 
relevans. Generellt beskriver de en vilsenhet när de först kommer ut men ganska snart 
faller bitarna på plats. Några uttrycker att de i efterhand ser att de har nytta av så gott 
som alla moment som ingick i utbildningen även om de inte praktiskt arbetar med det i 
vardagen.  
 

Jag tycker nu efteråt att även det informationsteoretiska har jag väldigt stor nytta av. Utan den 
skulle jag vara väldigt vilsen … vad som händer i biblioteksvärlden idag. Man pratar om samma 
saker utanför skolan som på utbildningen. 
 

En bibliotekarie menar att man kan lära sig det praktiska arbetet på sin arbetsplats, 
medan däremot teorierna bör ingå i utbildningen: ”Det är lättare att skaffa sig den här 
färdighetsträningen i jobbet än att skaffa sig den teoretiska delen för det hinner man inte 
med.” 
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Ett par av informanterna menar dock att väldigt lite i utbildningen egentligen är relevant 
för deras arbete idag. Båda karaktäriserar utbildningen som flummig: ”Den är så uppe i 
molnen så det är arbetskamraterna som lär en det som behövs.” En annan av informan-
terna uttrycker sig på följande sätt: ”I början efter utbildningen var det ett stort avstånd 
mellan utbildningen och vardagen man möter. Det finns liksom ingen brygga över…” 
 
De nya bibliotekarierna har skilda uppfattningar om vad som var mest värdefullt i 
utbildningen. Flera nämner informationssökning och att det är bra att känna till olika 
sökstrategier även om man inte använder det i vardagen. Studiebesöken på olika typer 
av bibliotek anses betydelsefulla eftersom de gav inblick i olika slags verksamheter. 
Någon nämner klassificering och katalogisering som matnyttiga delar att lära sig. Flera 
av informanterna i denna grupp tycker att det är synd att praktiken har försvunnit från 
utbildningen.  

Kommentar 
Grupperna skiljer sig åt i sin syn på utbildningens relevans. De yrkesutbildade tar upp 
många exempel på moment med konkret anknytning till vardagsarbetet, medan de som 
gått den nya utbildningen pekar på ett avstånd mellan akademi och yrkespraktik. Den 
teoretiska inriktningen på utbildningen anses ändå nödvändig av en del. De nyutbildade 
uttrycker en vilsenhet, vilket är naturligt eftersom B & I-utbildningen inte innehåller så 
mycket av praktiskt applicerbara element. De flesta av dem är ganska nya på sin 
arbetsplats och det är möjligt att skillnaden mellan grupperna förstärks av de olika 
tidsperspektiven. Kanske är man som mest kritisk till sin utbildning när man är 
nyutexaminerad. Svårigheter i början av en anställning har nog en tendens att glömmas 
bort eller bagatelliseras efter en tid.  
 

6.2.3 Syn på biblioteksverksamhet 

Yrkesutbildade 
Våra informanter vill inte påstå att de direkt präglats av sin utbildning. En bibliotekarie 
menar att hon mer präglats av de olika arbetsplatser hon haft efter utbildningen. Utbild-
ningen var mera en grund att stå på som kunde leda till många olika bibliotekarie-
arbeten. Det kommer ändå fram vissa synpunkter på vilken syn på biblioteksverksamhet 
som genomsyrade utbildningen. Det fanns rester kvar av folkbildningsideologin, menar 
några, men samtidigt var det något man tog lite avstånd från. ”En sån bibliotekarie 
kommer jag aldrig att bli!” 
 
En informant ser att hon gått BHS just i skarven mellan det gamla och det nya. Det 
handlade om att styra låntagare mot bra litteratur. Det fanns kurser i skräplitteratur bl.a. 
”Så vi hade kurser i att inte rekommendera Fem-böcker osv.”, säger en av våra infor-
manter. ”Utbildningen har gjort mig trist och pedagogisk, det här att tala om för folk 
vad de bör läsa... ”, menar en annan. 
 
Betoningen på barnverksamhet är något som många lyfter fram i sammanhanget. Vikten 
av att nå barnen, är något som de fått med sig från BHS. En bibliotekarie nämner 
utåtriktad verksamhet som ett område det lades stor vikt vid: ”Vi hade ju Greta 
Rehnborg och det var mycket det här med utåtriktad verksamhet, det tror jag att jag har 
präglats av, att försöka ta ett steg framåt och försöka visa Här är vi.” 
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En av våra informanter menar att man talade mycket om de kulturpolitiska målen på 
den tiden. En annan minns att det handlade en hel del om allmänkultur, att lära sig hur 
man bedömer om en barnteater är bra eller dålig. Flera sa att utbildningen gick ut på att 
de skulle bli bra bibliotekarier, dvs. lära sig sköta ett bibliotek; ekonomi, katalogisering, 
hålla bokprat och bygga upp ett referensbibliotek. Utbildningen gick ut på att förbereda 
studenterna på att på bästa sätt möta olika behov ute på biblioteken. Det var mer riktat 
mot vanliga läsare än mot studenter, som nu, säger en av informanterna. 

Nyutbildade 
De nya bibliotekarierna hade svårt att formulera någon särskild syn på biblioteksverk-
samhet som präglade utbildningen. De pekar dock på att folkbildningstankarna kom 
fram i den del av utbildningen som historiskt tar upp folkbibliotekens utveckling men 
att de inte alls genomsyrar utbildningen i övrigt. Flera menar att tyngdpunkten låg på 
informationssökning, informationsteorier, informationsteknologi och service till stu-
denter på bibliotek av typen högskolebibliotek. ”Jag hade en känsla av att dom små 
folkbiblioteken fanns ju liksom inte med i den synen utan det var större bibliotek som 
hade de här möjligheterna med teknik, IT. Det var lite mera storvulet.” 

Kommentar 
Yrkesutbildningen fokuserade på kulturuppgiften. Barnverksamhet, utåtriktad verk-
samhet och allmänkultur nämns som viktiga inslag. Folkbildningsideologin tycks ha 
genomsyrat utbildningen men den ifrågasattes också av studenterna. De nyutbildade 
vittnar om att utbildningen var inriktad på information, studenter och högskolebibliotek. 
När denna grupp talar om sin utbildning berörs inte alls de moment i utbildningen som 
handlar om barnverksamhet och utåtriktad verksamhet. 
 

6.2.4 Värdet av annan utbildning 

Yrkesutbildade 
Av våra sju informanter i denna grupp har fyra läst litteraturvetenskap. Någon betonar 
att det är kunskapen om litteratur som är viktig, inte att man har akademiska betyg i 
ämnet. Flera pekar också på nyttan av de kortare litteraturkurser de haft på BHS. 
Kulturadministration har en av våra informanter läst och det har givit värdefulla kun-
skaper i att strukturera och organisera arbetet. Hon har nu en tjänst som bibliotekschef, 
där kunskapen kommer väl till pass. En bibliotekarie har studerat språk utomlands och 
har i vardagen nytta av sin känsla för språk. Nu tar kommunen emot flyktingar och i 
kontakten med dem har hon god nytta av sina språkkunskaper. 
 
Alla har under åren gått olika fortbildningskurser. Några har gått längre kurser på BHS, 
bl. a. en så kallad informationsteknologisk kompletteringskurs, som var mycket 
givande. Man kan sammanfatta synpunkterna som kommer fram i intervjuerna att man 
anser att all den kunskap man skaffat sig är bra att ha, oavsett om man har tillägnat sig 
den genom universitetskurser eller av eget allmänt intresse och erfarenhet. Andra 
studier har inte varit avgörande för att få arbete som bibliotekarie. 

Nyutbildade 
En av de nyutbildade tycker sig ha stor nytta av sina studier i sociologi. Det underlättar 
att känna till begrepp och namn på teoretiker då studenter kommer och söker litteratur. 
Han anser däremot inte att litteraturvetenskapen som han läst varit till mycket nytta. Det 
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finns många genvägar till skönlitteraturen, menar han. Information om böcker och 
författare är lätt att söka fram. En annan av bibliotekarierna har läst historia men anser 
inte att han har någon nytta av sina studier i historia just nu. Det är mer om han skulle 
söka som bibliotekarie till en historisk institution eller ett museum som han skulle ha 
nytta av de studierna. Språkstudier, däremot, värderas högt i gruppen.  
 
Två av de nyutbildade har examen inom andra yrken. I det ena fallet gäller det en 
socionombakgrund som är till stor nytta i arbetet som socialbibliotekarie. Både på 
biblioteket och i den uppsökande verksamheten kommer informanten i kontakt med 
många olika typer av människor och hon tror att hennes bakgrund kan bidra till ökad 
förståelse för andras situation. En annan av våra informanter har lång erfarenhet som 
lärare och menar att den erfarenheten är guld värd i arbetet som barnbibliotekarie. Hon 
har god beredskap att ta emot skolklasser och känner en trygghet i att veta hur barn 
fungerar, som individer och i grupp. Hon anser också att hon har en god inblick i hur 
lärarna tänker och lägger upp arbetsområden. Det har hon nytta av när gymnasieelever 
kommer med oprecisa frågor om böcker och information till en arbetsuppgift de fått av 
sin lärare. ”Jag vet hur tänket går”, säger hon. 

Kommentar 
De yrkesutbildade bibliotekarierna tycks värdera sina akademiska studier högre, men 
eftersom de tar upp utbildning de gått under ett helt yrkesliv blir det svårt att jämföra 
grupperna. När det gäller de nyutbildade med annan examen låter det som yrkes-
erfarenheten varit mer värdefull än själva utbildningen. 
 

6.3 Om kompetens 

Informanterna har fått svara på vad en bibliotekarie behöver kunna för att klara jobbet 
bra. De delkunskaper som togs upp i svaren har sammanfattats och viktats. Fyra teman 
framstår som centrala och bildar i vår framställning kategorierna: informationssökning, 
social kompetens, litteraturkännedom och allmänbildning. Valet av termer är i hög grad 
styrt av informanterna själva. De talade sällan om information eller informations-
kompetens utan nämnde just informationssökning vilket vi betraktar som en mer konkret 
och handgriplig term. Innan vi ställde frågan om vilken kompetens som krävs i yrket 
hade bibliotekarierna fått berätta om sina arbetsuppgifter, just med tanke på att 
kunskaperna skulle gälla det dagliga arbetet. Uttrycket social kompetens användes flitigt 
av våra informanter, medan litteraturkännedom är en mer sammanfattande rubrik som 
innefattar litteraturförmedling, beläsenhet, kunskap om böcker och bokmarknad, samt i 
någon mån litteraturvetenskap. Informanterna nämnde ofta allmänbildning i inter-
vjuerna men de talade nästan lika ofta om kunskapsbredd, både hos individen och på 
arbetsplatsen som helhet. 
 
Följande teman togs mer sällan upp spontant utan först efter följdfrågor, men ansågs 
ändå viktiga av informanterna: traditionella bibliotekstekniska kunskaper, teknik samt 
pedagogik. Eftersom det ofta krävdes följdfrågor är dessa kategorier i högre grad 
formade av oss. Vi var på förhand inställda på att dessa kunskaper skulle betraktas som 
viktiga. Traditionella bibliotekstekniska kunskaper innefattar katalogisering och 
kunskaper om SAB-systemet. Teknik innebär i detta sammanhang kunskaper om 
datorer, IT och Internet. Pedagogik nämndes främst i samband med studier, skola och 
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skolklasser. Som avslutning på avsnittet om kompetens tar vi upp vilka svårigheter 
bibliotekarierna upplever i arbetet och vid vilka tillfällen de märker att de saknar 
kompetens. 
 

6.3.1 Informationssökning 

Yrkesutbildade 
Informationssökning är det som är allra viktigast att kunna, enligt flera av de yrkes-
utbildade bibliotekarierna. Man måste veta sökvägarna, veta var man hittar svaren, 
säger de. Någon påpekar också att när det gäller äldre material, när de elektroniska sök-
vägarna inte fungerar, då har den som jobbat ett tag lärt sig andra vägar. Erfarenheten 
ger en form av intuition. Det är ingen kompetens man får i en utbildning utan något man 
förvärvar med åren. 
 
Annars framhåller flera av informanterna vikten av fortlöpande utbildning i informa-
tionssökning. De säger att man måste förbättra sig hela tiden och att det är helt nöd-
vändigt med vidareutbildning för dem som gått den gamla utbildningen. Tre av de 
intervjuade i denna grupp har på BHS läst kompletterande kurser inom informations-
teknologi på 20 p., för att hålla sig uppdaterade på området. En av bibliotekarierna 
menar att man kanske inte behöver en bibliotekarieutbildning, kanske mer en informa-
tionsutbildning. En annan synpunkt är att man visserligen behöver kunna söka i data-
baser men eftersom biblioteken har olika system är det något man kan lära sig på plats. 

Nyutbildade 
När informanterna talar om informationssökning avser de sökning på Internet och i 
elektroniska databaser. Denna kompetens är väldigt viktig även enligt de nyutbildade, 
och de upplever sig på det området vara väl förberedda från BHS, så att de kan ligga lite 
före arbetskamrater med mer erfarenhet. Kunskaper om referenssamtal och deras 
betydelse betonas också i intervjumaterialet. 

Kommentar 
Båda grupperna framhåller vikten av kompetens inom informationssökning och det var 
ofta den form av kunskap som nämndes först. Den framstår som så självklar att man 
inte går in så mycket på vad det innebär. I synnerhet gäller detta den nyutbildade 
gruppen vars utbildning varit mycket fokuserad på informationssökning. 

 

6.3.2 Social kompetens 

Yrkesutbildade 
Den sociala kompetensens betydelse poängteras av alla informanter. De påpekar att det 
här är ett servicejobb och att när man utbildar folk till bibliotekarier måste man ha klart 
för sig att det är ett serviceyrke. Många exempel ges på vad den sociala kompetensen 
innefattar:  
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Att drivas av en vilja att hjälpa till - krävs för att komma fram till rätt material. 
Att ta sig tid när det behövs - för detta krävs människokännedom, alla behöver inte 
lika mycket hjälp. 
Att bemöta alla med respekt - särskilt viktigt hur man bemöter barn. 
Att kunna ta alla sorter: ”gamla religiösa, unga våldsamma, bråkiga småungar, 
besvärliga föräldrar” 
Att ta varje låntagare för vad de är - viktigt på litet bibliotek. 
Att kunna prata med alla på deras nivå, inte höja sig över dem. 
Att tycka om sina låntagare, att tycka om människor. 
Att tycka att det är roligt att möta människor är en förutsättning för att man ska trivas 
med folkbibliotekarieyrket. 
Att vilja prata med människor, så att man kan bena upp en frågeställning t.ex. 

 
Ofta handlar beskrivningarna om egenskaper som är värdefulla för bibliotekarien: 
utåtriktad, öppen, tolerant, empatisk, serviceinriktad, tålmodig, stresstålig, snäll, trevlig, 
uppmärksam. 
 

En egenskap som man nog behöver ha på ett litet bibliotek är öppenhet och tolerans, att man tar 
varje låntagare för vad dom är, även om man inte kan… man kan inte älska alla, men man får ha en 
professionell attityd till det. 

 
En informant berättar om en kurs i kundpedagogik för hela personalen vilken fick dem 
att reflektera över vilket förhållande man har till låntagaren och hur lätt det är att göra 
fel och övertramp. 

Nyutbildade 
Bibliotekarien arbetar inom ett serviceyrke poängterar flera av informanterna. Att vara 
serviceinriktad och att vara en positiv person, det är nästan det viktigaste, tycker en av 
bibliotekarierna, och det var inget man fick med sig från BHS. En av de nyutbildade har 
arbetat inom damkonfektion tidigare och upplever att hon är alltför serviceinriktad: ”Så 
serviceinriktad som jag är får man inte vara, säger hon. Då får man kritik av sina kol-
legor”. En annan av informanterna menar att ”det är som i vilken kundrelaterad verk-
samhet som helst, som om jag skulle gå och jobba i affär”. 
 
Bemötandet anses vara mycket viktigt. Det gäller att kunna möta människor och få dem 
att känna sig välkomna. I det sammanhanget nämns omplaceringar och arbetsträning på 
bibliotek som ett problem. Det finns en utbredd uppfattning i kommunerna att det är 
lugnt på bibliotek så där kan man placera personer som drabbats av t.ex. utbrändhet, men 
bibliotekarierna betonar hur viktigt det personliga mötet med besökarna är. Människo-
kännedom, i meningen att kunna anpassa sig beroende på vem man möter, ses som en 
viktig kompetens liksom att kunna lyssna. 
 
När informanterna beskriver den sociala kompetensen sker det i hög grad i termer av 
egenskaper: stresstålig, öppen, trevlig, glad, ett gott humör. På våra informanters 
bibliotek arbetar man vanligtvis ensam i en kombinerad utlånings- och informations-
disk. Det kan bli stressigt även på ett litet bibliotek. En bibliotekarie talar om att det är 
viktigt att kunna hålla sig lugn när besökare blir upprörda och det blir kö. Man måste 
kunna hantera en kort tids kaos, kunna strukturera upp situationen och koncentrera sig 
på en låntagare i taget.  
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Kommentar 
Även om informationssökning är det första bibliotekarierna tar upp som nödvändigt för 
yrket säger de ofta om social kompetens att det är allra viktigast. Båda grupperna är 
överens om att bibliotekarieyrket för dem är ett utpräglat serviceyrke, och att det borde 
synas mer i utbildningen. Den sociala kompetensen är mycket viktig. Detta visar sig inte 
minst vid referenssamtal då det gäller att kunna möta varje låntagare på rätt sätt. Det är 
viktigt att man har ett genuint intresse för människor och att bemöta alla på ett bra sätt. 
Social kompetens är ett begrepp som innefattar mycket, men ofta hamnar man i upp-
räkning av egenskaper som bibliotekarien bör besitta. 
 

6.3.3 Litteraturkännedom 

Yrkesutbildade 
Kunskap om och intresse för litteratur anses vara en förutsättning för att klara jobbet. 
 
 Grundkompetensen är densamma som tidigare, kunskap om och intresse för litteratur. 
 

Det går ju jättemycket ut på att lotsa folk bland böckerna, det måste man kunna, hitta en bra bok 
som passar den låntagaren. Frågar de efter Sandemo, gäller det att hitta något annat som de kan 
tycka är lika intressant. 

 
Det gäller att följa med i bokutgivningen och det är viktigt att läsa mycket och blandat. 
Det är den breda litteraturkännedomen som anses mest väsentlig. ”Klassikerna är inte så 
viktiga, det kan man alltid slå upp”, menar en av informanterna. Men det finns också 
exempel i intervjuerna på att erfarna bibliotekarier förundras över bristande kunskaper 
hos nyutbildade just vad gäller "klassiker". En bibliotekarie berättade om personalens 
bokprat på personalmöten, som ett sätt att öka kompetensen hos hela gruppen. 

Nyutbildade 
Liksom sina yrkesutbildade kollegor betonar de nyutbildade bibliotekarierna den breda 
litteraturkännedomen. Det är nödvändigt att läsa mycket, och olika genrer.  

 
Just på ett litet folkbibliotek blir det ju mycket skönlitteratur, man måste hitta böcker som man 
normalt inte skulle läsa, det är ett ansvar att sätta sig in i, att läsa Elstad t.ex. 
 

Även om litteraturintresse och litteraturkännedom ses som en förutsättning för att klara 
jobbet på ett litet folkbibliotek råder det delade meningar om den litteraturvetenskapliga 
utbildningen. ”Man behöver inte vara litteraturvetare, då kanske man är för hårt skolad”, 
säger en av de nyutbildade och berättar om en lärare på BHS som sa: "Låt folk läsa vad 
de vill, det är bra lästräning i alla fall". Hon säger själv att hon under en period läste 
Harlequin-böcker och Sagan om isfolket och att hon kan förstå folk som kommer in och 
frågar. Man ska ha ett öppet sinne, menar hon. 
 
En annan informant anser att man nog egentligen bör ha läst litteraturvetenskap, men 
han tycker själv att han klarar sig bra utan. ”Det räcker att följa med vad som ges ut, att 
läsa recensioner”, menar han. En som läst litteraturvetenskap däremot anser att det inte 
är kunskaper som kommer till användning i yrket. När man får frågor om klassiker är 
det sådant som lätt går att slå upp, eller ta fram via Internet. En informant uttrycker att 
det är bra att ha kunskap om skönlitteratur, men att det är något man kan lära sig undan 
för undan. 
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När informanterna talar om litteraturkännedom innefattar det även att hänga med i 
bokutgivningen och helst ligga steget före låntagarna. Flera av de nyutbildade biblio-
tekarierna tar också upp att detta är kunskaper man förväntas tillägna sig på sin fritid. 
 

Vi har ju ingen tid i våra tjänster för att läsa litteratur, inte ens barn - och ungdomslitteraturen. 
 
Det är väldigt svårt att ha bokprat för en klass om man inte har läst boken, men det får jag lov att 
läsa på min fritid.  
 
Listorna är ju till stor hjälp men jag försöker även läsa en hel del tidskrifter och även på TV får 
man reda på mycket om nya populära böcker. 
 
Sambindningslistan läser jag på jobbet, där går gränsen. 

Kommentar 
Kunskap och intresse för litteratur är grunden i en bibliotekaries kompetens. Båda 
grupperna är eniga om att det är viktigt att läsa mycket och att hänga med i bok-
utgivningen. Det gäller att vara lyhörd för vad låntagaren vill ha och kunna ge tips om 
bra böcker.  
 
Alla bibliotekarier har inte läst litteraturvetenskap och det är inte heller den typ av 
kunskap som krävs för detta arbete. Några av de som har läst litteraturvetenskap 
upplever inte ens att de har någon nytta av detta i sitt jobb. Det anses lätt och tillräckligt 
att kunna hitta information om klassiker och författare i olika databaser. Uttalandet att 
man bör ha läst litteraturvetenskap tyder dock på att det finns outtalade förväntningar på 
ett stort litteraturkunnande. Det mesta av den litteraturkännedom som krävs skaffar man 
sig utanför utbildningen och arbetet. 
 

6.3.4 Allmänbildning 

Yrkesutbildade  
På ett litet bibliotek krävs allmänbildning och bred kompetens. Arbetet är omväxlande, 
man får hålla på med allting och måste kunna litet av varje, menar bibliotekarierna. 
Nyfikenhet är en bra egenskap hos bibliotekarier. Det krävs att man är villig att ta till sig 
och lära sig nya saker hela tiden. ”Det går ju på ett litet bibliotek att ha överblicken över 
det mesta, även om det ibland känns för mycket så går det ju”, uttrycker en av 
bibliotekarierna. I sammanhanget nämns också att man ändå behöver en bibliotekariebas, 
att allting utgår från den traditionella bibliotekarierollen. 
 
När vi frågade om det finns ämneskunskaper som är särskilt betydelsefulla i yrket 
nämndes visserligen litteraturkunskaper, men allmänbildningen betonades åter. Någon 
menade att man som bibliotekarie behöver ha ett intresse för samhälls- och utbild-
ningsfrågor. Flera påpekar också vikten av att ha kunskap om hur en kommun fungerar. 
En uppfattning var också att särskilda ämneskunskaper kanske inte är nödvändiga på 
den här nivån, att det mest är när man gör mer avancerade sökningar som det är en stor 
fördel. Söktekniken är densamma, men man kan göra en annan värdering av sitt 
sökresultat när man har en ämneskompetens. ”Ibland kan man sakna detta, det skulle 
vara roligt att kunna fördjupa sig i något och bli riktigt bra på det”, uttrycker sig en 
bibliotekarie. ”Ibland funderar jag på om de på de stora biblioteken fattar vad vi gör på 
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småbiblioteken”, menar en bibliotekarie och tänker på den variation av arbetsuppgifter 
som förekommer på ett litet bibliotek och den breda kompetens som detta kräver. 

Nyutbildade 
Allmänbildningens betydelse tas upp gång på gång. Även på ett litet bibliotek kan man 
få frågor om precis vad som helst. Informanterna anser att man ska kunna lite om 
mycket. Det gäller också att hänga med, att ha kunskaper om aktuella händelser. 
Bibliotekarien måste veta vad som händer, vad folk pratar om, hur mediaflödet går. Det 
anses också viktigt att kunna se biblioteket i ett vidare sammanhang. Det krävs kunskap 
om hur biblioteksvärlden fungerar och kunskap om hur samhället fungerar. ”Vi kan inte 
se biblioteket som våran lilla lugna vrå” menar en bibliotekarie. En av informanterna 
påpekar att det är ytterst värdefullt om man kan ta tillvara all den kompetens som finns 
inom personalgruppen. Ofta är det så att man har olika specialområden som man är 
intresserad av och har stor kunskap om.  
 
En bibliotekarie berättar om vilka ämneskunskaper han ser som mest betydelsefulla: 

 
Jag läste samhällsinformation som en valbar kurs, det har jag haft väldigt mycket nytta av, att 
hitta lagtexter och ta reda på vad folk har för rättigheter. Allmänheten tycker att det är svårt, 
och det är inte bara att skicka vidare heller, de undviker kanske att gå till socialen, litar inte på 
sin assistent utan vill veta vad de har rätt till egentligen. Vi har haft många asylsökande som ser 
Migrationsverket som sin fiende. De vill absolut inte diskutera med dem då kommer de hit 
istället.  
 

Språkkunskaper anses också värdefulla, men annars talar informanterna gärna om 
kollektivets kunskaper. Det är bra om man har vissa intresseområden, så att man får en 
bredd på kunskapen gemensamt. Man måste ha en personalstyrka totalt sett som 
kompletterar varandra, man kan inte kunna allt. Att stava rätt och kunna söka är det som 
gäller, man måste inte ha akademisk ämneskompetens i något visst ämne, säger en 
bibliotekarie. En synpunkt är också att på ett litet bibliotek handlar det mest om äldre 
människor som vill låna skönlitteratur. Man får inga komplicerade frågor. 

Kommentar 
Båda grupperna är eniga om att allmänbildning är en viktig del i kompetensen. Att 
kunna lite om mycket är viktigt, men man betonar särskilt ett intresse för samhälls-
frågor. Man behöver kunskaper om bibliotekets omvärld: kommunen och biblioteks-
världen. En annan term som används är kunskapsbredd och då handlar det ofta om 
kollektivets kompetens. Det krävs att alla på arbetsplatsen bidrar med sina intresse-
områden och specialkunskaper.  
 

6.3.5 Traditionellt bibliotekstekniskt kunnande  

Yrkesutbildade 
Informanterna menade med detta kunskaper om SAB-systemet och katalogisering. Å ena 
sidan tycker de flesta att detta ska man kunna. Det utgör grunden och ger en sorts 
struktur för att använda och återvinna information, vilket väldigt mycket i yrket bygger 
på. En annan synpunkt är att man måste ha traditionell biblioteksteknisk kompetens för 
att ”… hålla ordning på böckerna”.  
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Å andra sidan verkar det inte leda till några större bekymmer när kompetensen saknas. 
En chef talar om en sommarvikarie som gått ut BHS utan att kunna använda SAB-
systemet ”Man blir förvånad…men hon lärde sig snabbt.” En annan informant menar att 
kunskaper i katalogisering inte är så viktigt längre, nu när katalogerna är datoriserade. 
”Jag har aldrig varit så intresserad av sånt där pillimojs, men man måste vara nog-
grann”, säger hon.  
 
Nyutbildade 
Framför allt talar bibliotekarierna om SAB-systemet och katalogisering men någon tar 
upp ett vidare område och menar att man måste veta hur man sätter upp böckerna, hur 
böckerna och all information är ordnad. Man måste kunna hantera flödet av böcker från 
inköp till gallring. Somliga är övertygade om att dessa kunskaper fortfarande är 
nödvändiga och menar att SAB och katalogisering är något man ska kunna. ”Vi har ju 
SAB-systemet, då ska man veta hur det är uppbyggt”, säger en informant. ”Även om 
man importerar poster behöver man veta hur det fungerar, känna till marc-formatet och 
alla fält”, menar en annan. De som gått dessa kurser tycker att det var något som var 
väldigt bra med utbildningen. Någon menar att SAB och katalogisering är något vi går 
ifrån allt mer, men att man ändå inte kan vara utan det. En av de nyutbildade säger att 
det inte alls är nödvändigt att kunna katalogisering. ”Jag gick ju inte katalogiserings-
perspektivet så det hade jag inte lärt mig en gnutta av på skolan, men fick ändå ansvaret 
för att katalogisera lokal litteratur på mitt första jobb, och det gick ju på nåt vis, man lär 
sig på vägen”, menar hon. 

Kommentar 
Trots stora skillnader i utbildningen har grupperna i stort sett samma inställning till de 
traditionella bibliotekskunskaperna, katalogisering och klassifikation. De allra flesta 
anser att detta är grundläggande och viktiga delar i bibliotekariens kunnande, men i 
praktiken tycks det gå bra att klara jobbet utan några särskilda förkunskaper inom dessa 
områden. 
 

6.3.6 Teknik 

Yrkesutbildade  
I det här sammanhanget talar informanterna om datorteknisk kompetens, inte sökteknik i 
databaser och på Internet. 

 
Den rent tekniska kompetensen ska kommunen kanske ha centralt, men på ett litet bibliotek är man 
systemansvarig vare sig man har förutsättningar för det eller ej. Det gäller att ha bra support från 
bibliotekssystemen.  
 

Detta yttrande sammanfattar väl bibliotekariernas situation. Det krävs mycket tekniskt 
kunnande av bibliotekarierna på dessa små bibliotek. Visserligen tar de kommunala IT-
teknikerna hand om en del men de kan inte bibliotekssystemen, och biblioteks-
verksamheten har inte högsta prioritet i dessa kommuner. Det skulle orsaka stopp och 
förseningar i verksamheten om inte bibliotekarierna själva tog hand om installationer 
och datorproblem. 
 
En informant tar upp kunskaper om Internet. ”Vi skriker alltid vi bibliotekarier att vi 
kan det men så är det inte”, menar hon. En bibliotekarie som inte har så många år kvar 
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som yrkesverksam upplever att hon inte kan ta till sig riktigt allt om den nya tekniken, 
men hon har möjlighet att lämna över till andra. Samarbete är viktigt. Alla kan inte vara 
bra på allt och oftast finns det någon som är mer kunnig och då ska man inte vara rädd 
för att fråga om hjälp. 

Nyutbildade 
Viss teknisk kompetens är visserligen bra att ha, man måste behärska de arbetsredskap 
som finns på biblioteket, men man lär sig det man behöver kunna. Det är inget man 
behöver lära sig på skolan, tycker dessa bibliotekarier. ”Datateknikerna i kommunen vet 
inget om vår verksamhet och vi vet inte vad de pratar om, man skulle behöva någon 
som kan båda bitarna även på ett litet bibliotek”, menar en informant och de åsikterna 
går igen. De som har systemansvar har fått utbildning så att de kan biblioteks-
datasystemet och även om det tar mycket tid, upplever de att de kan lära sig det de 
behöver utan att ha teknisk bakgrund. Biblioteken är beroende av skolornas och 
kommunernas IT-avdelningar och av bibliotekssystemens support och någon påpekar 
just att det finns andra som har IT-tekniken som sin huvuduppgift. 

Kommentar 
Vad gäller tekniken är det kommunens IT-avdelning som har ansvaret men för att 
verksamheten ska fungera i praktiken krävs ändå en viss teknisk kompetens. Det tycks 
inte upplevas som något stort problem. Man inser att man inte kan kunna allt och man 
lär sig det man behöver kunna efterhand. Oftast finns någon i personalen som har denna 
kompetens. 
 

6.3.7 Pedagogik 

Yrkesutbildade 
”Visst skulle det vara bra med lite pedagogisk kompetens, fast när man har hållit på ett 
tag märker man ju också vad som fungerar och vad som inte fungerar”, säger en 
bibliotekarie som undervisar lärare och studenter på gymnasie- och komvuxnivå. 
Pedagogisk kompetens anses viktig för den som har ansvar för rundvandringar, 
studiebesök och undervisning. På flera bibliotek har någon eller flera gått utbildning i 
bibliotekspedagogik. På ett bibliotek har hela personalen gått en kurs i kundpedagogik, 
vilket resulterade i en öppnare och mer professionell attityd hos personalen.  

Nyutbildade 
Åsikterna går isär om den pedagogiska kompetensens betydelse. ”Nej jag ser mig inte 
som en pedagog, det pratas mycket om bibliotekspedagogik och användarundervisning 
men det behöver konkretiseras, jag begriper inte riktigt vad det är”, anser en av 
informanterna. En omskolad lärare uttrycker sig på följande sätt om pedagogisk 
kompetens:  
 

Den pedagogiska kompetensen som jag har med mig från arbetet som lärare är guld värd för jag 
vet hur det funkar i den världen, men det handlar nog mer om erfarenhet än om utbildning. Jag vet 
hur både lärare och elever tänker. Men jag vill inte säga att alla bibliotekarier behöver läsa 
pedagogik, vad de behöver däremot är lite sunt förnuft när det gäller förhållandet till elever. 

 
”Pedagogisk kompetens är något jag saknar”, säger en annan bibliotekarie. ”Det borde 
verkligen vara självklart i bibliotekarieutbildningen, vi jobbar ju mycket med skolan 
t.ex. men även pedagogik gentemot olika låntagargrupper, t.ex. funktionshindrade. 
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”Man behöver kunna visa Daisy för någon som är synskadad”, fortsätter han. En annan 
intressant åsikt är det muntliga framförandets roll i arbetet. ”Det är en kompetens man 
behöver i det här jobbet, det är något jag har fått lära mig”, poängterar en informant. 
 
Barnbibliotekarierna tar upp svårigheter att prata på föräldramöten och att ta emot stora 
barngrupper, särskilt svårt om läraren inte är med. ”När man får tjänst som barnbiblio-
tekarie förväntas man plötsligt kunna bokprata som om man aldrig gjort annat”, påtalar 
en barnbibliotekarie. ”I utbildningen ingår ju inget sånt och ingen praktik och det 
klagade vi på. Jag hade bokpratat ett år innan jag gick en kurs i bokpratsteknik”. De 
talar också om utmaningen att nå de som inte kan, inte vill eller som har svårt att läsa. 
"Hitta böcker på rätt nivå är svårare än jag trodde, att hitta en bok till en 10-åring som 
inte kan läsa, en som ser häftig ut, inte är för barnslig men samtidigt lättläst. Det finns 
hjälp att få men jag tycker mer och mer att jag skaffar den bokbanken själv", säger en 
informant. ”Det kan vara svårt som bokslukare att sätta sig in i hur det är för dem som 
inte har så lätt att läsa”, tycker en annan barnbibliotekarie.  

Kommentar 
Det finns en stor osäkerhet i användandet av denna term. De yrkesutbildade menar 
främst att kunna planera och ta hand om studiebesök och utbildningar. Pedagogisk 
kompetens är något som behövs i vissa situationer och den som behöver kan gå särskild 
utbildning. De nyutbildade verkar se nyttan av pedagogik i fler sammanhang och saknar 
pedagogisk träning i utbildningen. 
 

6.3.8 Svårigheter 

Yrkesutbildade 
Flera av de yrkesutbildade menar att de inte upplever några direkta svårigheter efter 
många år i yrket. ”Visst är det mycket man inte hinner med, många högar, men det är ju 
ingen akutmottagning. Låntagarna är prioriterade”, säger en av dem. En bibliotekarie 
upplever att den breda kompetensen inte alltid räcker till, ibland krävs spetskompetens. 
Hon säger också att man ju inte kan ge den service som man kan på ett stort bibliotek 
när det gäller utbudet på titlar och databaser.  
 
En bibliotekschef tar upp "den eviga konflikten mellan bibliotekarier och assistenter" 
som hon upplevt på alla bibliotek där hon arbetat. Hon nämner skillnaden i lön, och 
menar att bibliotekarierna gärna hävdar sin utbildning och kompetens. Det borde finnas 
rejäla utbildningar även för assistenter, menar hon. Flera av bibliotekarierna i arbets-
ledande funktion har liknande upplevelser. 
 
Många tar upp problemet med okunskapen om bibliotekets verksamhet bland politiker 
och makthavare. Det upplevs som mycket svårt att nå ut till dem som kan påverka. Man 
måste hela tiden argumentera för nyttan med bibliotek. 

Nyutbildade 
I gruppen med nyutbildade bibliotekarier tas lokalhistoria och släktforskning upp som 
områden där kunskaper saknas, men oftast finns det någon på biblioteket som är bra på 
det. Vissa resurser används inte så ofta på ett litet bibliotek, det kan gå ett år emellan. 
Även om man klarar av att på egen hand lära sig det man behöver, tar det tid. 
Daisyspelare nämns som ett exempel. Det krävs också språkkunskaper på ett bibliotek. 
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"Vi har en flyktingförläggning här och ibland förstår inte jag vad de säger och de förstår 
inte mig, då är det lite klurigt", säger en bibliotekarie. Även denna grupp tar upp 
svårigheter med att marknadsföra biblioteket gentemot makthavare.  

Kommentar 
De svårigheter som tas upp har mer med resurser och de små bibliotekens förutsätt-
ningar att göra än med den egna kompetensen. 
 

6.4 Generationsväxling  

Frågorna i detta avsnitt rör rekrytering och kunskapsöverföring. De yrkesutbildade 
bibliotekarierna har alla arbetat mer än tio år på folkbibliotek och fick därför berätta om 
sina erfarenheter av att anställa och lära upp ny personal. I fråga om de nyutbildade, 
som i undersökningen kan betraktas som nyanställda med färska minnen från 
anställningsintervjuer och introduktion, är vi mer intresserade av deras upplevelser som 
noviser och objekt för rekrytering. Båda grupperna har också svarat på om de tror att 
viss kunskap kommer att gå förlorad i samband med generationsväxlingen på 
folkbiblioteken. 
 

6.4.1 Rekrytering 

Trots att så få tjänster annonseras ut upplever flera av bibliotekarierna i undersökningen 
att det är svårt att få bra sökande till riktigt små orter. Ett problem som tas upp är den 
låga lönenivån. Den man helst skulle vilja anställa accepterar inte lönen. En uppfattning 
är att det är särskilt svårt att få barnbibliotekarier eftersom det i dessa fall ofta är fråga 
om deltidstjänster. Dessutom förväntas man göra mycket av jobbet på sin fritid. Enligt 
några av informanterna får man till dessa små bibliotek många sökanden utan 
bibliotekarieutbildning. En chef som bekymrar sig över detta anser att det speglar en 
spridd uppfattning att inga särskilda kunskaper krävs för att arbeta på bibliotek. På 
andra bibliotek har man däremot haft många kvalificerade sökande till de tjänster som 
har annonserats ut. 
 
Den generation som går i pension har ansvar och möjlighet att påverka vem som 
anställs, menar en chef. Hon tycker att man måste vara medveten om detta och se till att 
man har olika erfarenheter, åldrar och kön i personalen. Det visar sig i både kompetens, 
attityder, inköp och bestånd. Hon nämner som exempel att de tidigare varit omedvetna 
om hur många män som faktiskt kom till biblioteket och läste tidningar och tidskrifter. 
Medelålders kvinnor i lånedisken träffade medelålders kvinnor som lånade böcker. 
Upptäckten ledde till att de korrigerade sitt bestånd av böcker och tidskrifter. Helst bör 
arbetsgruppen också rymma olika personligheter, någon med idéer och någon som kan 
bromsa. 
 
En synpunkt i undersökningen är att personalomsättningen på biblioteken är för liten, att 
det skulle vara bra om bibliotekspersonal var mer benägen att byta arbetsplats eftersom 
den som är ny alltid har något att tillföra.  
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Krav vid anställning 
Den som anställs ska ha gått på bibliotekshögskola, men alla kräver inte examen. 
Arbetsgivaren intresserar sig föga för hur utbildningen ser ut och vilka ämnen som 
ingår. 
 

Det skulle krävas utbildning, men ingen av dem som fattar beslut om anställning har en aning om 
hur den ser ut, att den kan vara ny eller gammal, att det ingår andra ämnen än biblioteks- & 
informationsvetenskap. 

 
Utöver kravet på utbildning värderas social kompetens högt. 
 

Det har aldrig varit aktuellt att anställa någon som inte har gjort klart utbildningen, men vad 
utbildningen innehåller är det svårt att ha någon idé om…vid intervjun skapar man sig en 
uppfattning om det är en person som det går att samarbeta med, som har en social kompetens, som 
det går att släppa ut på biblioteket. Det är inget som utbildningen garanterar. 
 

Många bibliotek har en hög medelålder och rekryterar därför medvetet unga, nyut-
bildade hellre än äldre med erfarenhet. Unga män välkomnas särskilt varmt. De anses 
inte ha några problem med Internet eller att lära sig nya program och databaser. Man 
vill ha en motvikt till de medelålders damerna. En bibliotekschef menar att detta med IT 
fortfarande är känsloladdat för många på biblioteken, och att det därför är extra ange-
läget att släppa in den generation som vuxit upp med datorer. De yngre, både tjejer och 
killar, upplevs också ha en annorlunda kontakt med barn genom att de är insatta i 
ungdomskulturen. De pratar musik och fantasy med barnen. De nyanställda ska också 
ha egna idéer och vara självgående från början. 
 
En bibliotekarie berättar att kommunen har en policy vid anställning, enligt vilken nästa 
anställning vid biblioteket borde vara en ung kille, helst med utländsk bakgrund. Hon 
ställer sig frågande till att man ska välja mellan män och kvinnor på det viset. 

Omplaceringar 
Ett problem vid biblioteken är omplaceringar, dvs. då personer från andra kommunala 
verksamheter placeras på biblioteket för någon slags rehabilitering eller p.g.a. över-
talighet. Det är svårt att introducera personal som inte kommer från biblioteksvärlden. 
En chef säger att hon absolut inte tar emot någon mer från skolans värld eftersom det tar 
många år för dem att ändra attityd. Flera av informanterna vittnar om att biblioteket är 
en populär arbetsplats vid omplacering och att det bottnar i en nedlåtande attityd och 
dåliga kunskaper om vilken kompetens som krävs. När biblioteksassistenter med mång-
årig erfarenhet och stora kunskaper om såväl bibliotekssystem och litteratur slutar, är 
risken stor att de ersätts av omplaceringar.  
 
 
Att få anställning 
Ingen av de nyutbildade uttrycker att de har haft svårt att få jobb. Deras uppfattning är 
dock att det generellt är många sökande även till jobb på små orter. Den ena barn-
bibliotekarien konkurrerade med 60 sökanden när hon fick sin första fasta anställning på 
ett litet folkbibliotek. Flera av bibliotekarierna uttrycker förvåning över att de fått jobb 
så fort och menar att de haft tur, men de berättar också att det första steget ut på arbets-
marknaden kan vara svårt. Man får jobba själv för att få praktik efter utbildningen i 
form av sommarjobb eller vikariat.  
 



 

52 
 

I flera fall har dessa bibliotekarier haft någon anknytning sedan tidigare till de bibliotek 
där de nu har fast anställning. En omskolad lärare hade arbetstränat på biblioteket innan 
hon sökte till BHS. Andra hade haft praktik eller vikariat på biblioteket. I ett par fall har 
informanterna inte behövt söka tjänsten utan har blivit tillfrågade. En tveksamhet till att 
ta tjänster som barnbibliotekarie kommer till uttryck i undersökningen, men det var i 
dessa fall viktigare att snabbt komma ut på arbetsmarknaden än att vänta på en tjänst 
som man tror sig mer lämpad för. De informanter som har blivit barnbibliotekarier utan 
att egentligen ha tänkt sig det hade inte erfarenheter av arbete med barn sedan tidigare 
och trodde inte att de skulle passa för det arbetet. Även om de fick ägna en stor del av 
sin fritid åt att läsa barn- och ungdomsböcker under sin första tid, uppskattar de arbetet 
och tycker att de klarar av det.  

Kvalifikationer 
Alla bibliotek krävde bibliotekarieutbildning vid anställning men hälften av de 
nyutbildade i vår undersökning har fått jobb utan att ha en magisterexamen. Två av 
informanterna hade inte gjort klart sina magisteruppsatser när de erbjöds nuvarande 
anställning och en hade tagit ut en högskoleexamen.  
 
Arbetsgivaren intresserar sig inte alls för vilka ämnen som ingår i bibliotekariernas 
examen, förmodligen vet inte de som anställer att det ingår andra ämnen än biblioteks- 
och informationsvetenskap, menar en av informanterna. Vad som däremot är viktigt vid 
anställning är anknytning till biblioteket eller orten. En av informanterna berättar att hon 
fick sitt första jobb bland många sökande innan hon var färdig med sin utbildning just 
för att hon ville flytta till kommunen, det var nästan ett krav. I ett annat fall hade 
bibliotekarien släkt på orten och hade tillbringat mycket tid där vilket han menar hade 
en avgörande betydelse för att han fick jobbet. Det kan vara svårt att få någon som 
stannar kvar på en liten ort, tror han.  
 
Tidigare erfarenheter behöver inte vara avgörande. ”Jag var ung, nyutbildad och glad 
och det var vad de ville ha”, säger en bibliotekarie. Flera vittnar om att arbetsgivarens 
önskemål ofta handlar om egenskaper och personlighet. Man ska vara social, utåtriktad, 
flexibel, serviceinriktad och ha egna idéer. När erfarenhet väger tungt behöver den inte 
härröra från bibliotek. Bakgrund som socionom hade betydelse för en tjänst som 
innefattade uppsökande verksamhet. En bibliotekarie som varit au pair trodde att det 
hade betydelse när de sökte någon som kunde jobba ensam på en filial. De ville ha 
någon som var självständig. Löneanspråk kan också vara avgörande. Den som kräver 
över 20 000 kr (2004) kan bli bortsållad. 
 
 
Om att stanna kvar på ett litet bibliotek  
För några är idealet att kunna arbeta just på den ort där de nu är. Någon pendlar och kan 
även tänka sig att jobba på bostadsorten. De som är tveksamma till att stanna kvar 
resonerar så här:  
 

Man jobbar några år och söker sig vidare. Det är nyttigt att vara på olika ställen, men sen beror det 
mycket ju på familjesituationen. 



 

53 
 

Efter några år här känns det som jag borde göra något mer. Det jag kan kommer inte vara mycket värt 
om 15 år. Får man inte betalt av arbetsgivaren för att utbilda sig kommer man tappa kompetens i 
biblioteksyrket för att man inte hänger med i utvecklingen. Det kan jag bli lite rädd för, så jag vet inte 
om jag jobbar kvar, men det gäller ju även i större städer att det inte finns pengar till utbildning. Det 
krävs kontinuerlig utbildning och det krävs att man anställer fler, eller tar in vikarier. Ska jag vara 
borta måste någon jobba i mitt ställe. Man behöver den teoretiska basen i grundutbildningen. Den 
behövs men räcker inte långt. 

Kommentar 
Vissa svårigheter att rekrytera lämplig personal framkommer, men endast på några av 
biblioteken. I övrigt ger grupperna en samstämmig bild. Den som anställs ska ha 
”utbildning”, men hur lång den är och vad den innehåller är inte viktigt. Att vara 
barnbibliotekarie är inte vad man i första hand tänkt sig. Man får sänka sina löneanspråk 
när man söker sig till en liten kommun. Social kompetens är avgörande enligt båda 
grupperna. Anknytning till orten är viktig på dessa små bibliotek, annars antas man söka 
sig vidare. Biblioteken tycks inte ha några specifika kunskapskrav när de anställer. 
Egenskaper är viktigare än kunskaper.  
 

6.4.2 Kunskapsöverföring 

En bibliotekschef tror att de unga har en bra utbildning och lätt att lära. Därför tycker 
hon inte man ska tänka så, att viss kunskap behöver överföras. När det uppstår problem 
med nyanställda är de av individuell natur, att någon är inåtvänd eller svår att samarbeta 
med. En annan chef tycker att den äldre generationen har ett ansvar att dela med sig av 
sina kunskaper, inte bara till nyanställda utan även till varandra. Men de nya måste 
också fråga. De unga anses ha friska ögon och verkar se biblioteket mer ur brukarnas 
perspektiv. De ifrågasätter och kommer med idéer. Den äldre generationen lämnar gärna 
över arbetsuppgifter och ansvar som har med IT att göra till de unga. Det är sådant som 
de förutsätts och har visat sig kunna. 

Om introduktion 
Introduktion anses viktig, men är man sällan i den sitsen att man behöver anställa har 
man inget särskilt program för detta. Den som är ny får gå bredvid en till två veckor, 
även om det antas vara för kort tid. Sedan är det upp till den nyanställde att fråga. På 
något bibliotek räknar man upplärningstiden längre, flera månader. Introduktionen 
handlar mest om att lära sig rutiner och det poängteras att på ett litet bibliotek får man 
göra allt. Det finns sällan någon skarp gräns mellan assistent- och bibliotekariearbete. 
Den som är ny kan också få gå runt i kommunen och träffa bra kontaktpersoner. 
 
En bibliotekschef anser att det är ett konstigt synsätt att den som är ny och grön får vara 
i disken, för att sedan avancera till t.ex. katalogavdelningen. Istället borde man göra 
tvärtom, börja bakom och när man känner säkerhet släppas ut till låntagarna, eftersom 
den utåtriktade verksamheten är viktigast.  

Att introduceras 
Två av bibliotekarierna hade praktiserat på biblioteket innan och behövde ingen intro-
duktion alls. Deras företrädare fanns dessutom kvar på arbetsplatsen. För de övriga har 
introduktionen varit en till två veckor, vilket anses vara för lite. ”Det var nervöst första 
gången man jobbade ensam i utlåningen, mycket hade man inte en aning om”, säger en 
av informanterna. Introduktionen handlar främst om att lära sig rutiner. Bättre 
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introduktion i kommunen efterlyses eftersom man i arbetet har kontakt med många 
utanför biblioteket. Det råder stor enighet om att praktik behövs och man ifrågasätter att 
den försvunnit helt från utbildningen. 

De nyutbildades kompetens 
De flesta upplever att deras kompetens från utbildningen tas tillvara. ”Just IT och 
informationssökning kan jag bättre än de andra så jag får ofta frågor om det. Det var ju 
vad jag tog med mig, resten har de fått lära mig”, säger en av informanterna. En annan 
menar att de generellt har ett sådant klimat och arbetssätt på biblioteket att de vill lära 
sig nytt och delar med sig av sina kunskaper, både assistenter och bibliotekarier. 

Kommentar 
Grupperna är ense. De nya kan IT och det är precis vad dessa bibliotek önskar sig. Att 
lära sig det dagliga arbetet på ett litet folkbibliotek förefaller inte vara något problem, 
men alla nyutbildade säger samtidigt att de saknar praktiken. Det anses inte självklart att 
den äldre generationens kunskaper bör överföras till de färska bibliotekarierna.  
 

6.4.3 Framtidens kompetens 

Prognos enligt de yrkesutbildade 
Den bok- och litteraturkunskap som många äldre bibliotekarier besitter antas försvinna. 
En av bibliotekarierna, som beskriver sig själv som en litteraturförmedlare, menar att 
det visserligen kan kännas otäckt att ens egna kunskaper inte kommer att värderas i 
framtiden, men ser det samtidigt som en naturlig utveckling. Skönlitteraturen har en 
kortare livslängd idag och de som är intresserade skaffar sig kunskaper på egen hand, 
genom tidningar, tidskrifter, Internet och TV. Bibliotek kommer att handla mer om IT 
och information, mindre om litteratur. Informationssökning blir i allt högre grad 
synonymt med att söka i elektroniska databaser varför kunskap om alternativa sökvägar 
och källor antas falla i glömska. Det finns också en oro att fokuseringen på utbildning 
och information sker på bekostnad av social- och läsfrämjande biblioteksverksamhet. 
Vikten av att bibliotekarier även i fortsättningen skapar läslust och grundlägger läsvanor 
poängteras, liksom att de ger alla i samhället tillgång till bibliotekets resurser. Folk-
bildningsidealet som fanns i botten på utbildningen tidigare antas försvinna med den 
äldre generationen. 
 
En uppfattning är att de medelålders kvinnor som går i pension visserligen har massor 
av kunskaper och erfarenheter men det innebär ändå inte att kompetens går förlorad 
eftersom de nyutbildade tillför sådant som är mer aktuellt. Generationsväxlingen är 
enligt den uppfattningen inget att oroas över utan enbart värd att applådera. 
 
Prognos enligt de nyutbildade 
Nästan alla nämner lokalhistoria, lokalkännedom och släktforskning som områden där 
kompetens saknas och där man idag kan lämna över till erfaren personal. Om många i 
den äldre generationen slutar jobba samtidigt ser informanterna en risk att sådana 
kunskaper försvinner från folkbiblioteken. En av de nyutbildade har på sin fritid gått 
kurs i släktforskning för att kunna ta hand om det på biblioteket. Några tar upp att 
kunskap saknas om hur man gjorde före Internet. ”Vid elavbrott står jag handfallen, jag 
har ju inte det här i skallen som de äldre, för mig är det datorer” säger en av dem.  
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En uppfattning är att man inte ska se det som att viss kunskap går förlorad utan att det 
behövs friska vindar i biblioteksvärlden. Däremot efterlyses mer praktisk inriktning på 
BHS, som träning i litteraturförmedling och bokprat.  
 
En bibliotekarie säger om framtiden att det kommer att handla mer om att lyfta fram 
nyttan med bibliotek, mer service till skolor och studenter. Utlåning av skönlitteratur 
kommer att hamna mer i skymundan, särskilt om kunskapen om litteratur minskar. Hon 
tror att man kommer att kompensera detta genom boktips på Internet. Biblioteket 
kommer inte att få finnas kvar bara för att det är mysigt, säger hon, men påpekar också 
att det kanske är just det som är nytta, att det finns en lugn plats där man kan sitta ner ett 
slag i vårt stressade samhälle. 

Kommentar 
De nyutbildade bekräftar i hög grad den äldre generationens farhågor. Litteratur-
kunskaperna antas bli sämre liksom kunskapen om informationssökning bortom 
Internet. Det är anmärkningsvärt att litteraturkunskaper värderas så högt som kompetens 
idag, men ändå förväntas komma i skymundan i framtiden. Det finns en attityd att det 
nya ska in, och det gamla bort och man kan undra om det är vad man vill på 
folkbiblioteken, att informationsservice tar över och kunskaper om äldre litteratur faller 
i glömska.  
 
 

7 Diskussion 

I teoridelen redovisade vi några olika sätt att närma sig kunskapsbegreppet. Den första 
distinktion som görs är den mellan teori och praktik, men få vill egentligen tala om 
olika typer av kunskap. De flesta som kommit till tals i vår sammanfattning menar att 
det snarare handlar om olika aspekter av kunskap. Nedan rekapitulerar vi de begrepp vi 
ämnar använda oss av i diskussionen (se även 2.1). 
 
Med Aristoteles terminologi motsvaras den verksamhet där man betraktar och i tanken 
undersöker tillvaron episteme. Denna rent teoretiska kunskap föregås av handling, 
praktisk träning i praxis. Handlingens kunskap är dels resultatinriktad, skapande till sin 
natur, techne, dels etisk, fronesis. (Liedman, 2001) 
 
Moderna kunskapsteoretiker som Ingela Josefsson (1991) beskriver teorin snarare som 
sammanflätad med praktiken. En påståendekunskap i botten kan tillsammans med 
färdigheter, erfarenhet och reflektion ge den förtrogenhetskunskap som utmärker den 
yrkesskicklige.  
 
Medan det hos Aristoteles var ett mål att få ägna sig enbart åt den språkligt formulerade 
kunskapen i teorin, kan man enligt Josefssons och Liedmans kunskapsmodeller börja 
med kunskap i form av påståenden, för att efter lång tids yrkesutövning eller övning nå 
ett stadium där en stor del av det man kan är förkroppsligat. Man kan då tala om tyst 
kunskap som i denna bemärkelse innebär att endast en del av kunskapen är medveten 
och möjlig att formulera i ord. Liedman nämner även några yrken som är intimt 
förknippade med språk, t.ex. lärare och journalister. (Liedman, 2001, s. 20) Kanske hör 
även bibliotekarier till denna kategori där det är svårt att tala om tyst kunskap.  
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Vår fråga till bibliotekarierna i undersökningen var vad man behöver kunna för att klara 
jobbet bra. När man talar om vad som krävs av en individ för att utföra vissa uppgifter i 
arbetslivet används begreppet kompetens. Som vi sett i avsnitt 2.2 måste även detta 
begrepp delas upp i ett flertal komponenter för att bli hanterligt. En del är specifikt 
yrkesrelaterad och kan i sin tur ses som dels kognitiv, dels psykomotorisk. Dessa delar 
svarar ganska väl mot kunskapsindelningens episteme och techne. Den totala kom-
petensens övriga faktorer är knutna till personlighet, engagemang och förhållningssätt 
och omtalas i termer som personlig, social och strategisk kompetens.  
 

7.1 Bibliotekariens kompetens 

I följande avsnitt diskuterar vi med hjälp av dessa kunskaps- och kompetensbegrepp, 
dels vilka kunskaper som krävs i arbetet på ett litet folkbibliotek, dels vilken karaktär 
denna kunskap har.  
 
Liksom det ofta påpekas i litteraturen visar även resultaten av våra intervjuer att det inte 
är helt lätt att sätta ord på vad en bibliotekarie bör kunna, att ringa in kompetensen. 
Formuleringarna blir ganska vaga och oprecisa. När man jämför resultatet av vår 
undersökning om bibliotekariens kompetens med den diskursanalys som gjordes av 
Mats Sjölin (2002) ser man att kunskapen delas upp i liknande kategorier. Även om 
båda undersökningarna behandlar bibliotekariens kunskap skiljer de sig väsentligt ifrån 
varandra ifråga om metod och kontext. Sjölin, som studerade texter om utbildningen 
kunde urskilja följande teman: information, kunskapsorganisation, kultur, samhälls-
kunskap, litteratur, språk och övriga teman, där ideologi och egenskaper ingick. När 
våra informanter berättar om kunskapen i praktiken ges områdena information och 
litteratur stor tyngd. Det Sjölin benämner kunskapsorganisation har hos oss fått rubriken 
traditionellt bibliotekstekniskt kunnande, eftersom informanterna främst talar om 
katalogisering och klassifikation. Samhällskunskap och språk nämns som nyttiga 
kunskaper i intervjuerna, men har inte fått en egen kategori i redovisningen utan har 
underordnats begreppet allmänbildning, som informanterna lade stor vikt vid i vår 
undersökning. Kultur kunde vi inte urskilja som en egen kunskapskategori i intervjuerna 
men i avsnittet om utbildning tar de yrkesutbildade bibliotekarierna upp de 
kulturpolitiska målen och en valbar kurs i allmänkultur som mycket värdefull. Att 
kulturuppgiften får större tyngd för de yrkesutbildade stämmer väl med den bild av 
utbildningen som ges i avsnitt 3. Ett tema som ägnades stort utrymme i våra intervjuer 
var den sociala kompetensen. Hos Sjölin motsvaras detta närmast av egenskaper. 
Pedagogisk kompetens nämns inte av Sjölin och en anledning skulle kunna vara att de 
texter han utgår från skrevs redan 1989 respektive 1991, och möjligen hade inte 
bibliotekariens nya roll som handledare i informationssökningsprocessen slagit igenom 
då. När nu studenter och andra själva kan söka i databaser och på Internet har 
efterfrågan på pedagogisk kompetens ökat hos bibliotekarierna. Detta är förstås bara en 
aspekt av pedagogisk kompetens, men den som ofta åsyftas med begreppet. Behovet av 
pedagogisk kompetens i meningen att kunna möta skolklasser och studenter såväl som 
andra grupper på ett pedagogiskt sätt har alltid funnits. 



 

57 
 

7.1.1 Informationssökning 

Den kunskap som får störst betoning bland de yrkesutbildade bibliotekarierna är 
informationssökning och med detta menar de främst att kunna söka i databaser och på 
Internet och att veta vilka sökvägar som finns. Gruppen nyutbildade går inte så mycket 
in på detta, kanske beroende på att de ser denna kompetens som självklar eftersom 
utbildningen lade störst tonvikt på information och informationssökning. När de berättar 
om sin utbildning är det många som pekar på att mycket tid ägnats åt just detta, både 
praktiskt och teoretiskt. Vi anar att det var detta de nyutbildade förväntade sig av arbetet 
som bibliotekarie. Våra bibliotekarier med äldre utbildning har inte haft med sig denna 
kompetens från BHS, (inte på det sätt som informationssökning går till idag), och det är 
något som de har fått ägna tid och kraft åt att inhämta genom fortbildning. Vi tror också 
att det kan vara så att de yrkesutbildade har en ganska vag uppfattning om hur 
utbildningen ser ut idag, men att de flesta är av åsikten att de nya bibliotekarierna är 
mycket väl utbildade inom informationssökning och informationsteorier. Därför kan det 
falla sig naturligt i ett samtal med oss, som i deras ögon står som representanter för 
utbildningen, att särskilt lyfta fram detta.  
 
Våra informanter valde genomgående termen informationssökning, däremot talade de 
inte om informationsförsörjning eller informationsförmedling. De använde sällan 
begreppet informationskompetens. Ordvalet kan i någon mån vara styrt av oss som 
gjorde intervjuerna. När de anger informationssökning som en nödvändig kompetens 
verkar det som om de främst tänker sig arbetsuppgiften att göra sökningar. Vi inledde 
intervjutemat kompetens med att låta informanterna berätta om sina arbetsuppgifter, 
eftersom vi gärna ville koppla kunskapskraven till det dagliga arbetet. Kompetens kan 
just definieras som en persons handlingsförmåga i relation till en uppgift. Här tycks det 
handla om yrkesmässig kompetens i form av teoretiska kunskaper och färdigheter, 
baserade främst på kognitiva faktorer. (jfr. Ellström, 1992) Ser man informations-
sökningen i sin kontext: mötet med besökare, referenssamtal och rådgivning t.ex. 
inbegriper den fler kompetenser, främst social i form av kommunikation. Den sociala 
kompetensen har fått så stor tyngd i undersökningen att den tilldelas ett eget kapitel, 
7.1.2. 
 
Att informationssökning är en central kompetens inom biblioteksyrket är okontro-
versiellt. Detta kunskapstema återkommer i flera andra texter. Fackförbundet DIK:s 
definition av bibliotekariers grundkompetens betonar vikten av goda kunskaper i infor-
mationssökning och gör ett tillägg om kunskaper i att bedöma olika informationskällors 
relevans (Eskelin, 2002). Harnesk (2006) strukturerar svaren i sin intervjuundersökning 
i tre grupper varav en är kunskapsorganisation, vilket innefattar informationssökning. 
På liknande sätt bedömer Högskoleverkets utvärdering att denna kompetens hör till 
ämnets kärna. Hit räknas då rutiner och metoder för återvinning av information. 
(Utvärdering..., 2004) 
 
Vad som kan diskuteras är vilken karaktär denna kunskap har. Hur kan informations-
sökning kopplas till de tre kunskapskategorier som vi presenterat i teoriavsnittet; 
episteme, techne och fronesis? Episteme är den typ av kunskap som ger förståelse, 
vetenskaplig kunskap och skulle här kunna handla om de informationsteorier som man 
idag studerar inom Biblioteks- och informationsvetenskapen. Informationsteorin nämns 
inte direkt av informanterna som en nödvändig kunskap utan ligger mer i bakgrunden 
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och ger en förståelse för den praktiska kunskapen att kunna söka information. Den mer 
praktiska kunskapen, d.v.s. hur man utför sökningar och hittar rätt information, är 
resultatinriktad och kan beskrivas som techne. Många informanter har betonat att det är 
ett praktiskt hantverk att kunna söka på bästa sätt. Några av de nyutbildade menar att 
man i efterhand kan se nyttan av de teorier som studerades på BHS. Inte på det sättet att 
de hjälper en i det dagliga arbetet men just att de ger en ökad förståelse och fördjupning. 
Ingela Josefsson (1991) menar att ”… det man lär sig i utbildningen blir inte kunskap 
innan erfarenheten har givit den en innebörd” (s. 27 ). Detta uttalande kan illustrera det 
som flera av våra yngre informanter ger uttryck för. Först när de kommit ut på 
arbetsplatser har allt fallit på plats. Då har de kunnat sätta in vissa moment i 
utbildningen i sitt sammanhang och förstå nyttan av dem.  
 
I vår undersökning framstår de nyutbildade som experter på informationssökning redan 
när de anställs, vilket kan tolkas som att erfarenheten är underordnad och att båda 
kunskapsformerna, episteme och techne förekommer i utbildningen. Eftersom de 
yrkesutbildade bibliotekarierna knappast saknar vare sig praktisk övning eller erfarenhet 
inom området informationssökning tyder de nyanställdas expertstatus på att den 
teoretiska basen är väsentlig. En annan förklaring kan vara att den informationssökning 
våra informanter talar om sker i digitala medier, varför IT-vana och IT-kunnande i stort 
blir avgörande och detta är kunskaper som nyutbildade anses besitta, om än lika mycket 
tack vare sin ungdom som sin utbildning. Hos Rubin (2004) kan man få stöd för båda 
dessa teser, dels att bibliotekarier behöver mer teoretisk kunskap för att förstå den 
tekniska utvecklingen, dels att det är informationsteknologins praktiska tillämpningar 
som ska utgöra yrkets expertis. Budd (2001) menar att även fronesis bör utgöra en 
viktig aspekt när man studerar informationssökning. Våra informanter lägger stor vikt 
vid social kompetens när de beskriver sitt yrkeskunnande. Denna kompetens kan 
beskrivas som fronesis och kommer naturligtvis till uttryck även vid informations-
sökning även om den här behandlas som en särskild delkunskap.  
 
B & I-utbildningen, lägger stor vikt vid informationsåtervinning och ger uppenbarligen 
goda teoretiska kunskaper såväl som praktisk träning i informationssökning. Flera av de 
nyutbildade har upplevt att de först i arbetslivet förstått värdet av en del teoretiska 
studier inom ämnet. Kanske skulle bibliotekspraktik som en del i utbildningen ge liv åt 
teorin i ett tidigare skede och sätta in den i ett sammanhang.  
 

7.1.2 Social kompetens 

Informationssökning som ett nödvändigt kunskapsområde för bibliotekarien förvånar 
ingen, men minst lika stor vikt lade våra informanter vid den sociala kompetensen och 
de påpekar vid flera tillfällen att de har ett serviceyrke. Ett par av bibliotekarierna 
jämför med att jobba i affär, men i det sammanhanget framgår också hur kultur- och 
miljöbunden den sociala kompetensen är. (jfr. Herlitz, 2001) En av informanterna 
tycker sig ha god nytta av sina erfarenheter från butiksarbete, men hon kan inte använda 
samma beteende i biblioteket utan att det stör arbetsgruppen. Liknande resultat nådde 
man i undersökningen Folkbibliotekariens yrkesidentitet (Kappelin Rääf & Lundgren, 
2004). Alla informanter var där eniga om att informationskompetens, god kommunika-
tionsförmåga och social kompetens är det mest centrala för en bibliotekarie.  
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Grupperna tycks helt samstämmiga när de beskriver och värderar den sociala kom-
petensen. Informanterna talar dels om bemötande och kommunikation, men även om 
engagemang, attityder och egenskaper vilket i litteraturen beskrivs som personlig 
kompetens (Lundmark, 1998). Det tycks främst vara relationsaspekten av den sociala 
kompetensen som är så viktig för bibliotekarien, förmågan att ”ta folk” som Anders 
Persson talar om (2000).  
 
En förklaring till att social kompetens poängteras så kraftigt i undersökningen kan vara 
att serviceperspektivet inte är framträdande inom utbildningen och att informanterna 
därför vill korrigera bilden av yrket. Mycket har förändrats inom biblioteksverk-
samheten; servicetänkande har ersatt folkbildningsandan samtidigt som resurserna har 
minskat. Idag finns inte utrymme för personal som inte klarar av att arbeta i 
informationsdisk eller med utåtriktat arbete. Samtidigt som social kompetens värderas 
högt anses ofta det servicebetonade arbetet minst kvalificerat. En av bibliotekscheferna 
ifrågasätter den praxis på biblioteken som låter nya och färska bibliotekarier göra det 
mesta av sin tid i disken, för att sedan avancera till mer inre tjänst. Enligt hennes synsätt 
kräver servicearbetet träning och erfarenhet. 
 
Social kompetens ges också stor betydelse vid anställning kan vi utläsa i under-
sökningen, vilket inte är konstigt när arbetet beskrivs som ett serviceyrke, men Persson 
(2000) ger ytterligare en förklaring. Han ser social kompetens som en viktig 
urvalsfaktor på en arbetsmarknad med tuff konkurrens. Detta stämmer väl med hur 
rekryteringen beskrivs i intervjuerna. Social kompetens är helt avgörande kombinerad 
med en tid på bibliotekshögskola. Herlitz (2001) pekar även på förändringar i 
arbetslivet. Eget engagemang och egna idéer värderas högt, det räcker inte längre att 
göra som man blir tillsagd. Samma bild får vi i undersökningen. Den som anställs 
förväntas vara självgående och ha egna synpunkter från start. 
 
När Folkbiblioteksutredningen (1984) uttalar sig om bibliotekariens utbildning betonar 
de att yrket kräver god kontaktförmåga, vilket torde ligga nära det moderna begreppet 
social kompetens. Att denna kompetens värderas högt ser vi också i Jakob Harnesks 
intervjuundersökning (2006) som har ett tydligt professionsperspektiv. Bemötande och 
kommunikation betraktas där som en del av bibliotekariernas kärnkompetens. DIK:s 
definition av bibliotekariers grundkompetens innehåller visserligen begreppen etisk 
medvetenhet och pedagogiskt kunnande, men man nämner inte bemötande, kommu-
nikation eller samarbetsförmåga (Eskelin, 2002). Det gör inte heller Högskoleverket när 
de, utifrån akademins perspektiv redovisar vad som bör ingå i utbildningen. Träning i 
kommunikation, samarbete och bemötande kan säkert ingå i utbildningen ändå, men 
räknas inte som ett eget fält för studier. (Utvärdering..., 2004) 
 
Fronesis är den form av kunskap som handlar om hur man förhåller sig till sina 
medmänniskor. Det handlar om etik och bemötande, både av arbetskamrater och av alla 
andra man möter i arbetet. Gustavsson (2000) översätter begreppet fronesis med 
praktisk klokhet och använder ord som lyhördhet, fantasi och ”ett slag av rådighet” för 
att förklara vad begreppet innefattar. Detta stämmer väl med informanternas utsagor om 
den sociala kompetens som krävs i biblioteksarbetet. När de betonar yrkets service-
karaktär handlar det mycket om att hjälpa, vilket ytterligare förstärker intrycket av en 
etisk dimension. I den praktiska kontexten finns alltså fronesis representerad som en del 
av bibliotekariens kunskap, men inte i Sjölins diskursanalys om bibliotekariens 
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utbildning. Förklaringen kanske är så enkel att fronesis inte kan eller bör ingå i 
utbildningen. Sjölin ville inte kategorisera den ideologi och de egenskaper som efter-
frågades i diskursen som fronesis just av den anledningen att sådan kunskap måste vara 
ett subjektivt ställningstagande, den kan inte vara en färdigformulerad norm. (Sjölin, 
2002) Även Herlitz (2001) menar att begreppet klokhet täcker mycket av vad social 
kompetens handlar om och att detta är svårt att utbilda sig i.  
 
I denna undersökning värderas social kompetens lika högt som kunskaper i informa-
tionssökning men vilket utrymme får sådan kompetens i utbildningen? När social 
kompetens karaktäriseras som fronesis är det naturligt att den inte syns i utbildningen. 
Väljer man däremot de två begreppen bemötande och kommunikation som ofta används 
både i litteraturen och i intervjuerna för att beskriva den sociala kompetensen är det 
områden där man kan förkovra sig genom praktisk övning men även på en teoretisk 
nivå. De yrkesutbildade bibliotekarierna framhåller några moment som i hög grad 
handlar om kommunikation bland de mest värdefulla i sin utbildning. Det handlar om 
träning i att framträda inför grupp, i bokprat och i att marknadsföra bibliotekets 
verksamhet. De nyutbildade informanterna däremot säger sig sakna sådana 
kommunikationsövningar och någon säger att serviceinriktning inte var något man fick 
med sig från BHS. 
 
 Även om en akademisk utbildning inte kan ha till uppgift att göra studenterna kloka 
och trevliga kan man påminna sig John Budds (2001) tankar om att det är människor 
och deras handlingar som bör vara i fokus för studierna inom B & I. Dessutom 
framhåller Budd att vi utöver ämnets teori och tillämpning ska beakta ämnets sociala 
och etiska aspekter. Även Harnesk (2006) tar upp att det krävs kunskaper om 
människors olika behov och sätt att agera vilket kan ingå i utbildningen.  
 

7.1.3 Litteraturkännedom 

Båda grupperna är eniga om att litteraturkännedom är en viktig kunskap för biblio-
tekarier. Att läsa mycket och att läsa i olika genrer är betydelsefullt, däremot krävs inte 
akademiska studier i litteraturvetenskap. Det handlar mer om att känna till den gångbara 
litteraturen och kunna ge tips om böcker till olika låntagarkategorier. En av de yngre 
menar till och med att han inte har någon nytta av sin utbildning i litteraturvetenskap. 
Det är inte det som efterfrågas, och just vad gäller litteratur och författare så finns så 
många bra databaser och andra hjälpmedel, menar han. Ett sådant uttalande kan tolkas 
som att guidning till skönlitteraturen ryms inom informationssökningen. Flera 
informanter nämner kurser i litteratur på BHS som väldigt värdefulla. De som omnämns 
har alla varit av typen genrekurs, orienteringskurs eller kurser inriktade på olika 
användare, t.ex. barn- och ungdomslitteratur. 
 
Det handlar också om att följa med i bokutgivningen. Flera informanter betonar att det 
är viktigt att läsa recensioner, känna till vilka böcker som diskuteras i tv, radio och 
tidningar och allmänt vara vaken inför det som är aktuellt. Här kan man se en ambition 
att ge god service till låntagarna. Detta är inte något som praktiskt kan ingå i 
utbildningen, utan ställer krav på ett engagemang och intresse som genomsyrar livet i 
stort. Det finns en allmän uppfattning idag att bibliotekarier är belästa och har stor 
kunskap om böcker och litteratur. Kanske börjar bilden förändras något och så 
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småningom kommer bilden av bibliotekarien möjligen vara den av en informations-
specialist. Den traditionella bilden skapar dock en ambition hos bibliotekarierna att vara 
välinformerade och kunniga inom främst litteratur. Det är tydligt att affektiva faktorer 
som motivation och engagemang är betydelsefulla komponenter i litteraturkunnandet 
(jfr. Ellström 1992). 
 
Litteraturkännedom är alltså något man till stor del tillägnar sig utanför formell 
utbildning och bortom betald arbetstid. Kan man betrakta den som en form av tyst 
kunskap? Enligt Molander (1996) kan kunskap vara tyst i bemärkelsen obeskrivbar, 
underförstådd eller tystad. Eftersom det finns förväntningar på ett stort litteratur-
kunnande utöver vad som ingår i utbildning och fortbildning ligger det nära till hands 
att tala om en underförstådd kunskap. Samtidigt är litteraturkännedom för folkbiblio-
tekets besökare sannolikt det som främst utmärker en bibliotekarie. I litteratur-
förmedlingen tillämpas dessa kunskaper och blir på så sätt också språkligt formulerade. 
Begreppet tyst kunskap verkar svårt att applicera på bibliotekariens kunskap, kanske 
just för att bibliotekarien har en förmedlarroll där kommunikationen är ett väsentligt 
verktyg. 
 
Enligt Sjölin (2002) kan litteraturkunskap vara av olika karaktär. Litteraturvetenskap 
kan främst betraktas som episteme, men snarare som techne när det handlar om 
litteraturförmedling. Vi vill gärna använda begreppet förtrogenhetskunskap på den typ 
att litteraturkännedom som kännetecknas av omfångsrik beläsenhet, anpassad till 
behoven på folkbibliotek. Under ett långt yrkesliv samlar en bibliotekarie på sig en bred 
kunskap om litteratur. Hon använder den som litteraturförmedlare och får respons från 
nya läsare. Teoretisk kunskap vävs samman med praktisk tillämpning, erfarenhet och 
reflektion (jfr. Josefsson, 1991). 
 
Hur förhåller sig profession och akademi till litteratur som kunskapstema? DIK:s 
definition innefattar det vida begreppet litteraturkännedom (Eskelin, 2002). I Harnesks 
rapport om arbetsgivares förväntningar och krav på utbildningen i B & I ryms inte 
litteratur som tema inom de tre centrala kunskapsområdena. Däremot behandlas 
ämneskunskaper allmänt i ett avsnitt och Harnesk finner ingen entydig uppfattning om 
kunskaper i litteratur i sina intervjusvar. Några vill inte särskilja litteraturkunskaperna 
från andra ämnen, andra, främst företrädare för folkbiblioteken, trycker mer på 
kunskaper i skönlitteratur. (Harnesk 2006, s. 16) Forskningsrådsnämndens definition av 
ämnet B & I nöjer sig med formuleringen” … förmedling av information eller kultur 
som är lagrad i någon form av dokument” (FRN enl. Höglund, 1995, s. 40). Man talar 
här om kulturförmedling men inte i termer av litteraturkännedom. Högskoleverket pekar 
på att kunskaper inom den kulturella eller den vetenskapliga sfären måste ingå i 
utbildningen. Dessa kunskaper kan inhämtas i andra ämnen som kombineras med en B 
& I-utbildning eller som fördjupning inom B & I. (Utvärdering... 2004) Inte heller här 
nämns litteraturkännedom uttryckligen. Företrädare för professionen tycks mer benägna 
att tala om litteraturkännedom, vilket säkert hänger samman med skönlitteraturens 
ställning på folkbiblioteken. Inom akademin däremot vill man inte specificera litteratur 
som kunskapstema. Litteraturkunnandet kommer till uttryck främst när det gäller att 
lotsa låntagare till läsupplevelser. Den totala kompetensen kan då sägas bestå i 
förmågan att förmedla litteratur. Även om inte heller denna kompetens nämns 
uttryckligen borde den ingå i den kulturförmedling som tas upp i FRN:s definition. 
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Utbildningen vid BHS har under årens lopp sett olika ut när det gäller undervisning i 
litteraturkunskap. 1981 års kursbeskrivning innehöll 16 poäng litteraturkunskap för alla 
de två första gemensamma terminerna. 1989 års kursbeskrivning var mer detaljerad med 
vardera 5 poäng skönlitteratur för vuxna och 5 poäng barn- och ungdomslitteratur för 
inriktningen mot folk- och skolbibliotek. Beskrivningen över den utbildning som 
startade 1993 ger inte så tydliga besked om vad kurserna verkligen innehåller. Där finns 
en kurs på 14 poäng Människan och biblioteken som kan innehålla delmoment i skön- 
eller facklitteratur. 2007 års utbildningsbeskrivning ger ingen vägledning angående 
obligatoriska litteraturinslag men innehåller liksom tidigare utbildningar ett flertal 
valbara kurser (se bil. 2). 
 

7.1.4 Allmänbildning 

Båda grupperna betonar vikten av att vara allmänbildad, att man i mötet med låntagare 
bör ha en kunskapsbredd för att kunna ge den bästa servicen. Här innefattas alla 
upptänkliga ämnen men i intervjuerna betonas framför allt omvärldskunskap och 
kunskap i samhällsfrågor. Allmänbildning hos bibliotekarier är något som förväntas av 
såväl dem själva som användarna. Man ska också ha i åtanke att på dessa små bibliotek 
finns inte utrymme för några specialistfunktioner, man får ta sig an alla slags arbets-
uppgifter, vilket också kräver kunskaper inom många områden. 
 
I Sjölins undersökning motsvaras vårt begrepp allmänbildning främst av temana kultur, 
samhällskunskap och språk. Dessa kategoriseras av Sjölin som episteme. Allmän-
bildning är inte knuten till resultat, handling eller klokhet, men den behöver inte heller 
vara vetenskaplig eller akademisk. Det verkar vara ren påståendekunskap, en form av 
episteme. 
 
Man kan också se allmänbildning som en kompetens baserad på såväl kognitiva som 
affektiva faktorer. (jfr. Ellström, 1999) Det krävs intellektuella färdigheter men också 
motivation och engagemang som varar över tid. I viss mån handlar det också om 
personlighetsfaktorer eftersom vissa egenskaper klart främjar en öppen inställning till 
att lära. Allmänbildning kräver ett förhållningssätt att vara nyfiken och att vara intres-
serad av många olika ämnesområden. 
 
Allmänbildning är ett vagt begrepp eftersom det inte finns några gränser för vad som 
måste ingå och hur man kan inhämta denna kunskap. Detta kan vara en förklaring till 
varför denna form av kunskap inte uttalas i de texter vi studerat om bibliotekariers 
kunskap och kompetens. I Högskoleverkets rapport talar man däremot om vikten av 
kunskaper inom den kulturella eller vetenskapliga sfären och syftar då på de andra 
ämnen som kan ingå i en examen. (Utvärdering..., 2004) 
 
Vid jämförelse med Harnesk undersökning (2006) som bygger på uppfattningar ute i 
verksamheten på biblioteken kan man se vissa överensstämmelser med vår studie. En 
kärnkompetens, enligt Harnesk resultat, är just kunskap om bibliotekens omvärld. Det 
gäller t.ex. övergripande kunskaper om den egna verksamheten och om den kommunala 
organisationen som biblioteken är en del av. I vår undersökning påtalade de yrkes-
utbildade värdet av att känna till hur kommunen fungerar som organisation. De antydde 
också att detta var en brist hos de nyutbildade, något som också framkom i Harnesk 
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undersökning. Denna typ av kompetens ingår också i Annika Lundmarks (1998) analys 
av kompetensbegreppet. Hon kallar det strategisk kompetens, vilket innefattar insikt i 
verksamheten och kunskap om verksamhetsmålen. Flera bibliotekarier efterlyser just 
kunskap om den kommunala organisationen och verktyg för att nå fram med sitt 
budskap på politikernivå. Det handlar bl.a. om marknadsföring av biblioteks-
verksamhet, riktad mot flera aktörer. 
 
Kan en utbildning ge allmänbildning? Akademiska studier borde bidra till allmän-
bildningen, men främst växer den genom ett intellektuellt förhållningssätt under hela 
livet. Det handlar i mångt och mycket om en attityd att ständigt vara intresserad av att 
lära och sätta sig in i olika frågor. Hertzberg (1987) menade att bibliotekarieyrket var 
just ett sådant yrke för vilket det var lämpligt med akademiska studier, som skulle vara 
av allmänbildande karaktär. De flesta verksamma bibliotekarier har förutom studier vid 
bibliotekshögskola också akademiska betyg i annat ämne. Detta krav kan ses som ett 
sätt att öka allmänbildningen i bibliotekariekåren. Det är också troligt att akademiska 
studier oavsett ämne främjar ett förhållningssätt att vara öppen och mottaglig för ny 
kunskap. I våra intervjuer har vi fått något delade meningar av värdet av andra studier. 
Många anser att alla kunskaper de har med sig är bra att ha oberoende om de är 
akademiska kurser eller inte. En av de yrkesutbildade upplever att hennes studier i språk 
är till stor nytta och i den gruppen anser de flesta som läst litteraturvetenskap att det 
varit värdefullt. Denna grupp som har lång arbetslivserfarenhet har också genomgått 
flera fortbildningar som varit av värde. Bland de yngre tycks inte annan utbildning 
värderas lika högt. Några av dessa ser mer nyttan av sin långa erfarenhet inom andra 
branscher än själva studierna i andra ämnen. I sammanhanget tas också kollektivets 
kompetens upp. Många talar om nödvändigheten av att ta tillvara den samlade kom-
petensen på dessa små bibliotek där möjligheten till specialisering annars är liten. 
 

7.1.5 Övriga teman 

Traditionellt bibliotekstekniskt kunnande 
Under den sammanfattande rubriken Traditionellt bibliotekstekniskt kunnande gömmer 
sig framför allt katalogisering och klassifikation, men någon talar i vidare termer om 
bokens väg från inköp till utlån. Flera av de yrkesutbildade anser att katalogisering och 
klassifikation utgör grunden till allt biblioteksarbete, att det ger struktur och är något 
man måste kunna. De nyutbildade har något delade meningar om vikten av detta, men 
de som gått kurs på BHS i SAB-systemet och katalogisering tycker att dessa kunskaper 
hör till det mest värdefulla på hela utbildningen. Det finns dock exempel i båda 
grupperna som tyder på att det inte är alldeles nödvändigt att studera katalogisering och 
klassifikation inom utbildningen till bibliotekarie, utan att det är kunskaper man kan 
tillägna sig efter hand. Hur ska man tolka så motsägelsefulla utsagor? Är det enbart 
fråga om ett tekniskt rutinarbete som kan utföras utan att förstå systemen eller arbetar 
man på en annan kunskapsnivå när man har kunskap och träning från utbildningen? I 
Folkbibliotekariens yrkesidentitet (Kappelin Rääf & Lundgren, 2004) bedömdes kata-
logisering visserligen vara en grundläggande kompetens för yrket, men flera respon-
denter betraktade det som ett rutinarbete.  
  
Kunskap om katalogisering och klassifikation framstår i vår undersökning som ett 
tydligt exempel på den typ av kunskap som kallas techne, en resultatinriktad kunskap. 
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När Sjölin tar upp katalogisering och klassifikation i sin diskursanalys (2002) hamnar 
det inom temat kunskapsorganisation och han ser det också som techne, kunskap 
inriktad på handling. Harnesk använder, liksom Sjölin, det bredare begreppet kunskaps-
organisation i sin studie. Även han mötte skilda åsikter om ämnen som katalogisering 
och klassifikation. Flertalet ansåg att de hörde till kärnkompetensen, men att studierna i 
dessa ämnen bör sträva mot övergripande kunskaper. (Harnesk, 2006) 
 
Teknisk kompetens 
På ett litet bibliotek behöver någon ”vara bra på datorer” och den kunskap som 
efterfrågas är av teknisk natur, techne. Kommunens IT-tekniker är ofta dåligt insatta i 
bibliotekssystemen och det blir ett glapp i kommunikationen mellan bibliotekens 
personal och kommunens IT-avdelning. Några påtalar också att bibliotekets data-
problem inte prioriteras så om något ska åtgärdas går det mycket fortare om personalen 
själv kan lösa problemet. De som är systemansvariga har gått kurser och tycker att 
arbetet fungerar bra. Det tycks ändå vara så att man inser att man inte kan vara bra på 
allt och att den tekniska biten måste ligga på några personer med specialutbildning samt 
på kommunens IT-avdelning. Vid nyanställning hoppas man mycket på den unga 
generationen, som vuxit upp med datorer, Internet och dataspel. De anses ha den 
kompetens som biblioteken behöver. Oavsett studier har de ett annat förhållningssätt till 
IT.  
 
DIK:s definition av bibliotekariens kompetens (Eskelin, 2002) innefattar tekniskt 
kunnande och Harnesk (2006) fann i sin undersökning åsikter om att IT-kunskaper hör 
till kärnkompetensen. Då handlar det främst om att kunna handha redskapen som står 
till buds, inte att kunna tekniken bakom. Även Rubin (2004) tar upp informations-
teknologins betydelse för ämnet B & I, men inte enbart som en teknisk kompetens, utan 
även som ett ämne där det krävs teoretisk förståelse. 
 
Pedagogisk kompetens 
Pedagogisk kompetens är inte något entydigt begrepp. För många är begreppet 
synonymt med den service, handledning och användarundervisning som riktas till 
studerande av alla slag. Folkbibliotekens roll har allmänt sett ökat på detta område. Som 
vi nämnt i inledningen är det många faktorer som bidrar till förändringen. Dels går 
arbetssätten på alla nivåer mot en mer undersökande metodik, där eleverna själva ska 
söka information och lösa problem, dels studerar man idag i alla åldrar och många 
studenter bor också kvar på sin hemort under studietiden. Men begreppet kan ha en 
vidare betydelse. Pedagogisk kompetens innefattar också i viss mån social kompetens, 
och kan vara till nytta i många olika situationer i bibliotekets verksamhet. Det kan gälla 
hur man arbetar med referenssamtal, hur man bemöter och vägleder både grupper och 
enskilda. 
 
Några av våra informanter tycker just att det är ett oklart begrepp. De flesta kopplar det 
direkt till kontakter med skolan och eleverna de möter där. Att kunna ta emot klasser 
och bokprata kräver en pedagogisk kompetens. Men det gäller också andra grupper som 
bibliotekarier möter, t.ex. funktionshindrade. En informant med bakgrund som lärare 
värderar sin kunskap inom pedagogik mycket högt, framför allt den praktiska 
erfarenheten av pedagogiskt arbete. 
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I Folkbiblioteksutredningen (1984) står det tydligt att folkbiblioteken och dess biblio-
tekarier har en pedagogisk roll. Hon ska lära allmänheten att använda biblioteket och att 
söka kunskap och kulturupplevelser. Pedagogiskt kunnande får plats i DIK:s definition 
(Eskelin, 2002) och räknas som kärnkompetens av en del i Harnesks undersökning 
(2006). I akademins definitioner är det svårare att hitta det pedagogiska perspektivet. 
 
Oavsett hur man ser på begreppet har de båda grupperna olika ”redskap” med sig från 
utbildningen. De yrkesutbildade fick mer praktisk träning i att hålla bokprat och prata 
inför grupp. Det framgår också av de utbildningsbeskrivningar vi presenterar i avsnitt 3. 
De nyutbildade saknar detta i sin utbildning men är mer förberedda på den del av den 
pedagogiska kompetensen som utgörs av användarundervisning. Något förvånande var 
dock att denna typ av kompetens inte spontant togs upp av våra informanter. Vi hade 
nog förväntat oss en kraftigare betoning på pedagogisk kompetens i båda grupperna, 
med tanke på att bibliotekariens roll som handledare vid informationssökning har ökat. 
Möjligen ligger förklaringen i att våra informanter inte använder sig av just begreppet 
pedagogisk kompetens men i någon mån syftar på samma sak när de talar om social 
kompetens i betydelsen kommunikation, bemötande och att kunna ta folk. 
 

7.2 Bibliotekariens utbildning 

De yrkesutbildade har genomgått en praktisk utbildning, som gjorde dem väl förberedda 
på folkbibliotekets arbetsuppgifter medan de nyutbildade har en mer allmän utbildning 
som ger en bas till fortsatt lärande i arbetslivet. Man kan se detta som en naturlig följd 
av utvecklingen inom arbetslivet och även utvecklingen i samhället i stort. Förändrings-
takten är så hög att en alltför specialiserad och praktisk utbildning skulle riskera att vara 
inaktuell redan från början. John Budd (2001) uttrycker liknande tankar (se 4.3.2) och 
menar att vi måste se bortom det instrumentella och tidsberoende. Det är också en följd 
av den förändring som skett inom högskolan med målet att i högre grad göra 
utbildningarna forskningsförberedande. Företrädare för yrkeskåren och utbildningen har 
också strävat efter att höja bibliotekarieyrkets status.  
 
Skillnaden i inriktning på utbildningen har dock lett till att den idag inte upplevs som 
helt relevant för arbetsuppgifterna på ett litet folkbibliotek. Flera av de nyutbildade 
vittnar om ett stort avstånd mellan utbildning och yrkesutövning. De yrkesutbildade 
däremot bedömer alla att deras utbildning i hög grad var kopplad till arbetslivet. När 
UHÄ sammanfattade kritiken mot utbildningen i sin rapport Förnyad bibliotekarie-
utbildning (1991) ansåg studenterna att det saknades ett serviceperspektiv och att 
praktiken var för kort. Trots de stora förändringar utbildningen genomgått sedan dess, 
säger de nyutbildade ungefär detsamma år 2004. 
 
Från de yrkesutbildade har vi fått en tydlig bild av praktikens betydelse. Alla tyckte att 
den hörde till det som var mest värdefullt i utbildningen. De nyutbildade saknar praktik, 
men nämner studiebesök på olika typer av bibliotek som ytterst värdefulla. Det kan 
tyckas att praktik vore ännu mer betydelsefull idag då utbildningen ligger på ett mer 
teoretiskt plan. Avståndet mellan det praktiska arbetet på bibliotek och utbildningens 
innehåll är idag större än tidigare. I den nordiska undersökningen som de fackliga 
organisationerna gjorde på 90-talet kom liknande synpunkter fram. Just bland de 
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svenska bidragen betonades praktikens betydelse. (Almerud, 2000) Även magister-
uppsatsen Folkbibliotekariens yrkesidentitet (Kappelin Rääf & Lundgren, 2004) 
redovisar liknande resultat vad gäller praktikens betydelse. Bibliotekarier med 
utbildning från 70- respektive 80-talet betonar hur viktig praktiken var och saknar eller 
ställer sig frågande till att den är borttagen. 90-talsgenerationen uttalar sig däremot inte 
om att de på något vis saknar praktik. I Dawods & Gottbergs undersökning (2005) om 
biblioteks- och informationsvetares inträde i yrkeslivet framkom att de nyutbildade 
saknade praktik eller åtminstone någon form av praktisk förankring till ett bibliotek 
under utbildningen. Någon form av mentorskap var ett förslag. 
 
Folkbiblioteksutredningen (1984) skiljer på folkbibliotekets informationsuppgift och 
dess kulturuppgift, och när man uttalar sig om utbildningen vill man att skönlitteratur 
och barnlitteratur ska ges stort utrymme. Bibliotekarien ska agera pedagogiskt som 
vägledare till kulturupplevelser. När våra yrkesutbildade informanter med folk-
biblioteksinriktning minns sin utbildning nämner de framför allt barn, utåtriktad 
verksamhet och kultur. De nyutbildade däremot talar mest om informationsökning i 
utbildningsmiljö när de beskriver sin utbildning. 
 
När vi i våra intervjuer ställde frågan om värdet av andra studier, d.v.s. utanför BHS, 
hade vi en föreställning om att dessa ofta kunde vara lika viktiga i yrket, men ingen har 
uttryckt sig så. Den yrkesutbildade generationen tar upp fortbildning och vidare-
utbildning under ett långt arbetsliv och tycks värdera sina studier högre, men det är svårt 
att jämföra grupperna när de har så olika tidsperspektiv. När det gäller de nyutbildade 
med annan examen låter det som yrkeserfarenheten varit mer värdefull än utbildningen, 
men när väl erfarenhet lagts till de teoretiska kunskaperna från utbildningen når man en 
ny kunskapsnivå och det kan vara svårt att värdera utbildning och erfarenhet var för sig. 
Man kan tala om förtrogenhetskunskap (jfr. 2.1.1) Hur kan man förklara en eventuell 
skillnad mellan grupperna ifråga om hur de värderar sina studier utöver själva biblio-
teksdelen? En ledtråd kanske man kan få i uttalandet om att litteraturvetenskapliga 
studier inte behövs för att det är lätt att slå upp information om klassiker. Någon säger 
också: ”Jag har ju inte det här i skallen som de äldre, för mig är det datorer.” Den 
generation som arbetade på bibliotek före Internet är kanske mer benägen att lita till 
egna ämneskunskaper som bas vid informationsökning och rådgivning. 
 

7.3 Generationsväxling 

När vi studerar vilka effekter generationsväxlingen kan få på de små folkbiblioteken 
intresserar vi oss främst för aspekterna rekrytering och kunskapsöverföring. Vilka kun-
skaper har de bibliotekarier som rekryteras till framtidens folkbibliotek och vilka 
kunskaper vill den äldre generationen dela med sig av? 
 

7.3.1 Rekrytering 

Även riktigt små folkbibliotek kan få utbildad personal men det är inte säkert att de får 
just den de önskar. Både de nyanställda och de som rekryterar tar upp den låga 
lönenivån i sina kommuner, som en avgörande faktor vid anställning. Dessutom finns 
en rädsla att den som inte har någon anknytning till orten snart söker sig vidare.  



 

67 
 

 
De yrkesutbildades krav på ny personal stämmer väl överens med vad de nyutbildade 
har erfarit vid anställning. Utbildning vid bibliotekshögskola är ett formellt krav, men 
vad denna utbildning innehåller och hur lång den är spelar i praktiken inte så stor roll. 
Arbetsgivaren litar på att utbildningen ger den kunskap som behövs. Yrkesteknisk 
kompetens tycks dock underordnad personlig och social kompetens vid anställning. 
Social kompetens har blivit ett viktigt urvalsinstrument på en arbetsmarknad med hård 
konkurrens (Persson, 2000 ). Dessutom har organisation och arbetssätt förändrats på 
våra arbetsplatser så att god samarbetsförmåga blivit ett krav (Herlitz, 2001). Den bild 
man får av rekryteringsprocessen i denna undersökning överensstämmer med dessa 
teorier om den sociala kompetensens betydelse. 
 
Vid nyanställning är det viktigt att vara medveten om vilken kompetens som bör 
tillföras arbetsgruppen. Det bästa är om det finns personer av båda könen, i olika åldrar 
och med olika erfarenheter i bagaget. Detta leder till utveckling av biblioteket, menar en 
av de chefer vi intervjuat, och visar sig snart i både kompetens, attityder och bestånd. 
Unga män är särskilt attraktiva till tjänster på bibliotek, om vi får tro de personer vi 
intervjuat. Det tycks som om de ungas förmodade kunskaper och naturliga förhållnings-
sätt till allt vad gäller IT värderas högre än vilka studier de har i andra ämnen. 
 
Flera av de nyutbildade var tveksamma till att ta en tjänst som barnbibliotekarie vilket 
kan tyda på att dagens bibliotekarier är sämre förberedda på att jobba med barn. Den 
nyare utbildningen innehåller få obligatoriska moment inriktade på barn. I de beskriv-
ningar bibliotekarierna gett av sin utbildning framhåller de yrkesutbildade betoningen 
på barnverksamhet medan det inte har framkommit alls hos de nyutbildade. (se 5.2.3) 
Så länge det fanns en folk- och skolbiblioteksinriktning inom utbildningen fanns också 
ett uttalat barnperspektiv. (se 3.3.1) Även bland de yrkesutbildade fanns exempel på 
sådana som tagit barnbibliotekarietjänster fast de inte alls tänkt sig detta. 
 

7.3.2 Kunskapsöverföring 

Den allmänna inställningen är att de unga har mycket att tillföra och man vill inte gärna 
tala om kunskapsöverföring. Det är egentligen bara bibliotekets rutiner som de unga 
behöver lära sig. Man strävar medvetet efter att föryngra och bryta med gamla 
traditioner. Det är viktigare att den som anställs tillför ny kompetens till arbetsplatsen 
som helhet än att hon kan detsamma som sin föregångare på tjänsten. Vad man främst 
önskar sig av de nyutbildade är att de är duktiga på informationssökning på Internet och 
att de har kunskaper om och intresse för informationsteknologi. Undersökningen visar 
att de har den kompetensen.  
 
Att lära upp ny personal verkar inte vara något stort problem för de som anställer, men 
flera av de nyutbildade tycker att introduktionstiden varit för kort och i det samman-
hanget påtalar alla att de saknar praktik från utbildningen (se 6.4.2). De önskar sig också 
träning i litteraturförmedling och bokprat. De nyutbildade uttrycker i högre grad än de 
erfarna bibliotekarierna att det finns svårigheter i början av en anställning och att 
arbetskamraterna får lära dem allt det praktiska. 
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Liknande erfarenheter kommer till uttryck i magisteruppsatsen Akademiker bland 
bokhyllorna (Dawod & Gottberg, 2005). De nyanställda magistrarna i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap upplever en osäkerhet över sin kompetens i början. Författarna 
menar att detta beror på att den teoretiska kunskapen som inhämtas under utbildningen 
inte fått prövas tillräckligt mot praktiken. De förklarar också osäkerheten med att sätten 
att lära skiljer sig åt. Utbildningen präglas av ett utvecklingsinriktad lärandesätt med 
ifrågasättande och reflekterande, medan de på den nya arbetsplatsen möter ett anpass-
ningsinriktat lärande när de ska introduceras i bibliotekets rutiner. (s. 60-61)  
 
I vår undersökning upplever de nyutbildade att deras kunskaper är eftertraktade och 
viljan att ta tillvara dessa verkar starkare än viljan att föra vidare de mer erfarnas 
yrkeskunskaper. Kanske undervärderar den erfarna personalen sina kunskaper och 
behovet av att föra dem vidare. Om en stor del av kunskapen är tyst i bemärkelsen 
underförstådd och inte erkänd kan den bli något man slår vakt om. När generations-
växlingen nu samverkar med en accelererande teknisk utveckling kanske personalen på 
folkbiblioteken upplever att kunskap de byggt upp under många decennier inte värderas, 
vilket kan leda till en ovilja att artikulera och föra den vidare. (jfr. Molander, 1996)  
 

7.3.3 Framtidens kompetens 

Vissa kunskaper och arbetsuppgifter förväntas få mindre betydelse i framtiden när den 
generation som vårdat dem lämnar folkbiblioteken. De yrkesutbildade nämner framför 
allt litteraturkännedom, litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet. Det ses som 
en naturlig utveckling att bibliotekariens roll som litteraturförmedlare får minskad 
betydelse när skönlitteraturen får kortare livslängd. Låntagarna skaffar i allt högre grad 
kunskap om böcker och bokutgivning via andra kanaler som TV, tidningar och Internet. 
I undersökningen uttrycks även farhågor om att den sociala uppsökande verksamheten 
kan bli lidande i framtiden. Detta är också de områden som utgör stommen i folk-
bibliotekets kulturuppgift (Folkbiblioteksutredningen, 1984). Kulturuppgiften verkar 
alltså bli mindre framträdande när den nya generationen informationsexperter tar över. 
Andra kunskapsområden som, enligt båda grupperna, kan tyna bort är informations-
sökning genom andra kanaler än databaser och Internet, och kunskaper i hur man 
bedriver släkt- och lokalhistorisk forskning.  
 
Den oro som kommer till uttryck i uppsatsens inledning över vem som ska ta hand om 
bokbussen i Skaraborgs tassemarker verkar i viss mån befogad. Det finns gott om 
informationsexperter som söker jobb även på små orter, men med den inriktning de har 
på sin utbildning kommer folkbibliotekens verksamhet sannolikt att förändras om de 
yrkeserfarna bibliotekarierna inte månar om att föra sina kunskaper vidare. Biblio-
tekariens kunskapsområde verkar bli snävare. Så länge bibliotekets användare önskar 
samma utveckling utgör denna inriktning på folkbibliotekens verksamhet kanske inget 
bekymmer, men om den moderna bibliotekariens kompetens sätter gränserna för vad 
folkbiblioteken kan användas till kanske de behöver hjälp av annan personal. 
 



 

69 
 

7.4 Fortsatta studier 

En intressant fortsättning på dessa studier om folkbiblioteken vore att undersöka deras 
personalkategorier. Vi hade gärna låtit även biblioteksassistenter komma till tals i vår 
undersökning men valde bort dem eftersom vi ville relatera nödvändiga kunskaper till 
utbildningen. På de bibliotek vi har besökt finns ofta endast en kombinerad utlånings- 
och informationsdisk som bemannas ömsom med assistent, ömsom med bibliotekarie. 
Flera informanter har betonat att på så här små bibliotek gör man inte så stor skillnad på 
personalkategorierna. Alla får hjälpas åt med allt. Flera av cheferna däremot tar upp 
”den eviga konflikten mellan bibliotekarier och assistenter” som en svårighet i arbetet. 
Bibliotekarierna hävdar sina kunskaper och sin utbildning. En del efterlyser en ordentlig 
utbildning för assistenter, andra menar att de då skulle konkurrera ut bibliotekarier från 
arbetsmarknaden. Men vilka arbetsuppgifter, vilket ansvar och vilka kunskaper har 
egentligen assistenterna? Litteraturkännedom, allmänbildning och social kompetens 
kännetecknar säkerligen många av dem. Kanske får de större betydelse som kultur-
förmedlare på folkbiblioteken i framtiden om moderna bibliotekarier främst är experter 
på information. 
 
 

8 Slutsatser 

Vi återknyter här till frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen. Nedan 
redovisas kortfattat de svar som efter analys går att utläsa ur det empiriska resultatet. 
 

8.1 Nödvändiga kunskaper 

Vilka kunskaper upplevs som nödvändiga i arbetet på ett litet folkbibliotek och vilken 
karaktär har dessa kunskaper? 
 
I den empiriska undersökningen ger informanterna fyra kunskapsområden extra tyngd: 
informationssökning, social kompetens, litteraturkännedom och allmänbildning. Andra 
kunskapsteman som anses viktiga är: traditionellt bibliotekstekniskt kunnande, teknisk 
och pedagogisk kompetens, men ifråga om dessa är enigheten inte lika stor. Vid 
anställning läggs stor vikt vid personlig och social kompetens och man förväntar sig av 
de nyutbildade att de är duktiga på informationssökning. Litteraturkännedom och 
allmänbildning nämns inte i det sammanhanget. 
 
Episteme representeras här främst av litteraturkännedom och allmänbildning, men det är 
inte akademins teoretiska kunskap som efterfrågas. Litteraturvetenskapliga studier anses 
inte alls nödvändiga. Istället gäller det att läsa mycket inom många genrer och att hålla 
sig ajour med bokutgivningen. Detsamma gäller för temat allmänbildning. Vad som 
efterfrågas är inte fördjupade kunskaper inom vissa ämnen utan snarare att kunna lite 
grand inom många områden och att ha ett intresse för omvärlden. När det gäller 
informationssökning anses utbildningens teori i viss mån relevant för arbetet, men som 
arbetsuppgift är det främst en teknisk färdighet, techne. Fronesis får stor plats i 
materialet genom den betydelse social kompetens tillmäts. Inom temat litteratur-
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kännedom talar informanterna även om litteraturförmedling som främst kan karak-
täriseras som techne. Bibliotekariens litteraturkunnande kan också karaktäriseras som 
förtrogenhetskunskap genom att påståendekunskap, praktisk tillämpning och erfarenhet 
vävs samman.  
 
Grupperna skiljer sig mycket lite åt i sin syn på nödvändig kunskap. De yrkesutbildade 
uppehåller sig mer vid temat informationssökning medan de nyutbildade ger den sociala 
kompetensen allra störst utrymme. Men båda grupperna anser att det är mycket viktigt 
att kunna informationssökning och att vara socialt kompetent.  
 

8.2 Utbildningens betydelse 

Vilken betydelse anser bibliotekarier på små folkbibliotek att utbildningen på biblio-
tekshögskola har för hur de klarar av och förhåller sig till sitt yrke? 
 
I stort sett handlar utbildningen om att ge formell kompetens. Det visar sig att 
utbildningens innehåll eller längd inte spelar stor roll vid anställning. Beskrivningen de 
ger av sin utbildning stämmer väl överens med hur bibliotekarieutbildningen har 
utvecklats historiskt. Den äldre utbildningen hade tydlig förankring i yrkesutövningen. 
B & I-utbildningen däremot är akademisk till sin karaktär och innehåller få praktiska 
moment. Det råder delade meningar om dess relevans för arbetet på ett litet folk-
bibliotek. De nyutbildade saknar t.ex. bibliotekspraktik och litteraturförmedling i 
utbildningen. 
 
Utbildningen har varit identitetsskapande på olika sätt för de båda grupperna. De 
nyutbildade talar om teorin som gör att man hänger med i biblioteksvärlden. Som de 
minns sin utbildning var informationsuppgiften i centrum. De yrkesutbildade däremot 
talar mer om litteraturförmedling, uppsökande verksamhet och barnperspektiv. Kultur-
uppgiften dominerar deras bild. Detta innebär troligtvis också att olika värderingar förs 
vidare ut till biblioteken, i ena fallet finns en ambition att sprida läsupplevelser till alla, i 
det andra ligger fokus på information och studenter. 
  
Båda grupperna talar om att utbildningen gav praktisk träning, men på olika områden. 
Den äldre utbildningen gav träning i bokprat, referensarbete och innehöll praktik, 
medan det i B & I-utbildningen fanns inslag av praktiska sökövningar. Sett till de mest 
nödvändiga kunskaperna i det dagliga arbetet på ett litet bibliotek tillgodoser utbild-
ningen behovet av såväl teori som praktik inom området informationssökning, medan 
övrig kunskap till stor del handlar om egenskaper och inställning eller inhämtas av eget 
intresse utanför arbetet och utbildningen. 
 

8.3 Generationsväxlingen 

Vilka effekter kan generationsväxlingen få på dessa små folkbibliotek? 
 
Vid rekrytering har de små biblioteken generellt inte svårt att få utbildad personal. 
Arbetsgivaren litar på att utbildningen ger den kunskap som behövs och det som blir 
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avgörande vid anställning är personlig och social kompetens. Undersökningen visar 
också att anknytning till orten har stor betydelse.  
 
På dessa små bibliotek strävar man medvetet efter att föryngra och bryta med gamla 
traditioner och den äldre generationen vill inte gärna tala om kunskapsöverföring. Man 
rekryterar gärna unga, allra helst unga män, som saknar praktisk erfarenhet från 
bibliotek men istället har goda IT-kunskaper, dels från utbildningen, dels tack vare sin 
ungdom. Den allmänna inställningen är att de unga har mycket att tillföra och de 
yrkeserfarna är försiktiga med att föra sina kunskaper vidare. De nyutbildade däremot 
anser sig kunna IT och informationssökning men menar att övrig yrkeskunskap får de i 
arbetslivet med hjälp av sina kollegor. Det verkar som om den erfarna personalen inte 
ser värdet av sina kunskaper och behovet att föra dem vidare.  
 
Trots att man applåderar generationsskiftet finns vissa farhågor om biblioteksutveck-
lingen. Information och studenter i fokus för yrkesskickligheten kan leda till att t.ex. 
litteraturförmedling och utåtriktad verksamhet får mindre vikt i verksamheten. Den 
informationssökning de nya behärskar är knuten till datorer och Internet. Användning 
av andra källor och medier i informationsarbetet befaras minska och falla i glömska.
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9 Sammanfattning 

Med de små folkbiblioteken i fokus vill vi undersöka yrkesverksamma bibliotekariers 
syn på kunskap och utbildning. Eftersom utbildningen har blivit mer akademisk och en 
generationsväxling pågår inom yrkeskåren frågar vi oss också hur de små folk-
biblioteken påverkas av detta. Den förändrade utbildningen gör att vi jämför två 
kategorier av bibliotekarier, dels de som genomgått en yrkesutbildning, dels nyutbildade 
som läst biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
De små folkbibliotekens situation förtjänar att belysas eftersom de med små medel 
erbjuder i stort sett samma tjänster som större bibliotek. De bör också vara extra sårbara 
vid generationsväxlingen. Vill de nyutbildade informationsvetarna arbeta på små folk-
bibliotek och har de den kompetens biblioteken behöver? 
 
Vår undersökning är ämnad att besvara följande frågeställningar: 
 
1. Vilka kunskaper upplevs som nödvändiga i arbetet på ett litet folkbibliotek och vilken 
karaktär har dessa kunskaper?  
 
2. Vilken betydelse anser bibliotekarier på små folkbibliotek att utbildningen på 
bibliotekshögskola har för hur de klarar av och förhåller sig till sitt yrke? 
 
3. Vilka effekter kan generationsväxlingen få på dessa små folkbibliotek?  
 
Vi har genomfört intervjuer med två grupper av bibliotekarier; de som fått en 
yrkesutbildning och examinerades före 1995, och de som har studerat enligt den 
utbildning i Bibliotek & informationsvetenskap som startade 1993. Intervjuerna 
handlade om utbildningen i förhållande till arbetsuppgifterna på ett litet bibliotek och 
vilka kunskaper som behövs. Dessutom behandlades rekrytering, kunskapsöverföring 
och vilken effekt generationsväxlingen kan få på de små folkbiblioteken.  
 
I analysen appliceras några olika kunskapsbegrepp som rör kunskapens former på det 
empiriska materialet. Utgångspunkten är Aristoteles kunskapstyper: episteme, techne 
och fronesis, men vi använder även de modernare begreppen påståendekunskap, 
förtrogenhetskunskap och tyst kunskap. Eftersom vi intresserar oss för kunskap i 
relation till arbetsuppgifter finner vi det motiverat att även använda olika kompetens-
begrepp. Vår undersökning relateras till tidigare studier i vilka olika företrädare för 
professionen respektive akademin diskuterar och definierar bibliotekariens kunskap. 
Som en bakgrund till intervjuerna ger vi även en presentation av bibliotekarie-
utbildningens utveckling och den debatt som förekommit, främst om utbildningens 
bristande anpassning till folkbibliotekens krav.  
 
Resultatet av intervjuerna redovisas i analytiska kategorier, vilka formats utifrån 
informanternas redogörelser och de båda grupperna jämförs. De yrkesutbildade 
beskriver sin utbildning som praktisk med tydlig förankring i yrkesutövningen. De fick 
lära sig att bygga upp ett bibliotek, lära sig att söka i referenslitteratur, praktiskt träna på 
att hålla bokprat. De upplevde utbildningen som relevant för de arbetsuppgifter de 
senare fick. Beskrivningarna tyder på att rollen som kulturförmedlare var viktig.  
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De nyutbildade beskriver sin utbildning som till största delen teoretisk men med vissa 
hantverksmässiga moment, främst praktiska sökövningar. Utbildningen framstår i 
informanternas beskrivningar som helt inriktad på information. Flera i denna grupp ser 
ett värde i utbildningens teorianknytning medan några anser att den ligger alltför långt 
från folkbibliotekens verksamhet.  
 
Vår undersökning visar att grupperna är eniga om vilka kunskapsområden som är mest 
väsentliga i arbetet på dessa små bibliotek. Fyra teman ges extra tyngd: informations-
sökning, social kompetens, litteraturkännedom och allmänbildning. De talar om 
informationssökning främst som en handlings- och resultatinriktad kunskap, vilken då 
kan karaktäriseras som techne. Båda grupperna betonar social kompetens och 
poängterar att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke. I mångt och mycket är det fråga om 
kompetens grundad i egenskaper. De nyutbildade efterlyser moment i utbildningen som 
kan utveckla den sociala kompetensen som kommunikation, praktiska övningar i att 
hålla bokprat, tala inför grupper, etc. De yrkesutbildade hade mer övningar av detta slag 
i sin utbildning. Den sociala kompetensen kan beskrivas som fronesis, en praktisk 
klokhet att handla rätt i olika situationer och att bemöta andra människor på lämpligt 
sätt. Den litteraturkännedom som krävs på folkbibliotek kännetecknas av bredd och 
kvantitet. Det som efterfrågas är inte i första hand den teoretiska kunskapen, episteme, 
som akademiska studier i litteraturvetenskap ger. Istället fordras att bibliotekarien är väl 
insatt i bokutgivningen och beläst inom olika genrer. Litteraturkännedom innefattar i 
denna kontext även handlingen att förmedla litteratur, varför vi karaktäriserar 
litteraturkunnandet som förtrogenhetskunskap, en kunskap som inte kan erövras helt 
genom utbildning. Flera informanter påtalar dock den stora nytta de haft av valbara 
kurser i litteratur på BHS. På liknande sätt kräver allmänbildning, som till karaktären är 
påståendekunskap, inte nödvändigtvis fördjupade kunskaper inom vissa ämnen. Det 
viktiga är att ha kunskaper inom många områden och ett intresse för omvärlden. 
 
Vid rekrytering är de små biblioteken måna om att tillföra ny kunskap, framför allt i 
form av kompetens inom IT och informationssökning och det vet man att de nyut-
bildade har med sig från utbildningen. Man strävar efter en så bred sammansättning i 
personalgruppen som möjligt och är därför intresserad av att få in yngre personer och 
gärna unga män. I övrigt är social kompetens ett viktigt urvalsinstrument vid ny-
rekrytering och undersökningen visar också att man i dessa små kommuner lägger vikt 
vid att anställa personer med anknytning till orten, personer som kan tänkas stanna kvar. 
Generationsväxlingen verkar efterlängtad, men väcker ändå vissa farhågor på de små 
folkbiblioteken. B & I-utbildningens fokusering på information och studenter gör att 
litteraturförmedling och social biblioteksverksamhet antas få minskad betydelse i 
framtiden.
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide - yrkesutbildade 
 
 
Om biblioteket - dess roll och förutsättningar 
Hur länge har du arbetat på bibliotek? På detta bibliotek? 
Hur många anställda? Hel-/deltid? 
 
Hur ser du på bibliotekets roll i kommunen? 
 
Vad har förändrats sedan du började här?  
Hur prioriterar ni mellan olika verksamheter? 
Samarbetar ni med andra bibliotek? På vilket sätt? 
 
Utbildning 
Varför blev du bibliotekarie? 
 
Berätta om din bibliotekarieutbildning!  
Vad gick utbildningen ut på?  
Vilken syn på biblioteksverksamhet präglade utbildningen?  
Hur har du präglats av din utbildning?  
Är det något du upplevt som särskilt värdefullt i utbildningen? 
 
Vad ingår i din utbildning förutom bibliotekshögskola? 
Vilken betydelse har den utbildningen i ditt arbete? 
 
Berätta om ditt första jobb på bibliotek! 
Utbildningens relevans? 
 
Vad har du för uppfattning om dagens utbildning till bibliotekarie? 
Vad bör man lära sig på BHS? Vad kan man lära sig på plats? 
Det finns inte längre någon yrkesutbildning för bibliotekarier, vilka konsekvenser tror du att det 
får för folkbiblioteken? 
 
 
Kunskap & kompetens 
Berätta om dina arbetsuppgifter! 
 
Vad behöver man kunna för att klara jobbet bra? 
 
Vad upplever du som svårt i jobbet? 
 
 
Rekrytering & kunskapsöverföring 
Har ni upplevt några problem att rekrytera personal? 
 
Om ni skulle anställa någon idag, vilka krav skulle ni ställa? 
Vad skulle ni önska er? 
 
Har ni erfarenhet av nyutbildad personal? 
 
Hur introduceras ny personal? 
 
Tror du att någon särskild kompetens eller kunskap går förlorad när en ny generation tar över? 
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Intervjuguide - nyutbildade 
  
 
Om biblioteket - dess roll och förutsättningar 
Hur länge har du arbetat på bibliotek? På detta bibliotek? 
Hur många anställda? Hel-/deltid? 
 
Hur ser du på bibliotekets roll i kommunen? 
  
Hur prioriterar ni mellan olika verksamheter? 
  
Samarbetar ni med andra bibliotek? På vilket sätt? 
  
Utbildning 
Varför blev du bibliotekarie? 
 
Berätta om din bibliotekarieutbildning!  
Vad gick utbildningen ut på?  
Vilken syn på biblioteksverksamhet präglade utbildningen?  
Hur har du präglats av din utbildning? 
Är det något du upplevt som särskilt värdefullt i utbildningen? 
  
Vad ingår i din examen förutom B & I? 
Vilken betydelse har den utbildningen i ditt arbete? 
 
Utbildningens relevans?  
 
 
Kunskap & kompetens 
Berätta om dina arbetsuppgifter! 
  
Vad behöver man kunna för att klara jobbet bra? 
 
Vad upplever du som svårt i jobbet? 
 
 
Rekrytering & kunskapsöverföring 
Var det svårt att hitta arbete som bibliotekarie?  
 
När du sökte jobb här, vilka kvalifikationer krävdes? 
  
Varför fick du jobbet? 
 
Hur värderades dina studier som kompletterar B & I? 
  
Vilken introduktion fick du?  
  
Hur upplevde du arbetet i början? 
  
Hur tillvaratas din kompetens från den nya utbildningen? 
 
Tror du att någon särskild kompetens eller kunskap går förlorad när nya generationen tar över? 
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Bilaga 2 
 
Utbildningen höstterminen 1981 
 
De två första terminerna är gemensamma. 
 
 Samhället och biblioteken 12 p 
 Mediehantering och medieförmedling 12 p 
 Litteraturkunskap 16 p 
 
Termin tre och fyra är utbildningen uppdelad i två inriktningar, en för blivande folk- 
och skolbibliotekarier, KI (kultur-information), och en för forsknings- och 
företagsbibliotek, DI (dokumentation –information). 
 
 KI    DI 
 
 Praktik 10 p   Praktik 10 p 
 
 Administration 6 p   Administration 5 p 
 
 Biblioteks-ADB och   Biblioteks-ADB och 
 facklitteratur 4 p   dokumentation 10 p 
 
 Bibliotekens samarbets-  Bibliotekens samarbets- 
 och verksamhetsformer 12 p  och verksamhetsformer 7 p 
 
 Tillval 3 p   Tillval 3 p 
 
 Specialarbete 5 p   Specialarbete 5 p 

       
             (Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 210) 
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Utbildningen höstterminen 1989 
 
Utbildningen inleds med en första gemensam termin. 
 
Termin 1 
Biblioteken och samhället 9 p 
Biblioteken och informationsteknologin 3 p 
Referensarbete och referenskällor 5 p 
Katalogkunskap och klassifikation 3 p 
 
Efter första terminen finns möjlighet att välja inriktning mot folk- och skolbibliotek (FoS) 
eller inriktning mot  forsknings- och företagsbibliotek (FoF). 
 
 
Folk- och skolbibliotek Forsknings- och företagsbibliotek 
 
Termin 2  Termin 2   
Katalogisering & indexering 5 p Katalogisering 5 p 
Fackområdenas referenslitteratur 5 p Klassificering & indexering 5p  
Skönlitteratur för vuxna 5 p Informationsteknologi 5 p 
Uppsökande verksamhet Fackområdenas referenslitteratur 5 p 
& vårdsektorns bibliotek 5 p 
 
Termin 3  Termin 3 
Barn- & ungdomslitteratur 5 p Beståndskunskap 5 p 
Barn- & skolbiblioteksverksamhet 5p Administration 5 p  
Praktik 10 p Praktik 10 p 
 
Termin 4 Termin 4  
Administration & kommunal Datorbaserade bibliotekssystem 5 p 
kulturverksamhet 5 p 
3 valfria kurser 15 p 3 valfria kurser 15p  
(t.ex. specialarbete, fördjupning inom  (t.ex. specialarbete, fördjupning inom företag,  
skönlitteratur, kulturadministration   naturvetenskap eller informationsteknologi)  
eller beståndskunskap) 

                                                                (Förnyad bibliotekarieutbildning, 1991, s. 4-5) 
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Utbildningen i Borås höstterminen 1993 
 
Hela utbildningen är sammanhållen. 
 
Termin 1 Termin 2 
Biblioteken och samhället 6 p Informationsåtervinning 6 p  
Informationsåtervinning 14 p Människan och biblioteken 14 p 
  
Termin 3  Termin 4 
Metodkurs 3 p Examensarbete 20 p eller 10 p + 10 p 
Organisation och bestånd 7 p 
Valfria kurser 5 p + 5 p    

          (Enmark, 1994) 
 
 
Utbildningen i Borås höstterminen 2007 
 
Sammanhållen utbildning men fyra valbara kurser om sammanlagt 60 p 
 
Termin 1, 30 högskolepoäng Termin 2, 30 högskolepoäng 
Introduktion till högre utbildning i   Kunskapsorganisation 15 p 
biblioteks - och informationsvetenskap 15 p  Bibliotek och användare 15 p 
Bibliotek i samhället 15 p 
 
Termin 3, 30 högskolepoäng Termin 4, 30 högskolepoäng 
Två valbara kurser i biblioteks- och Vetenskapsteori och forsknings- 
informationsvetenskap 15 p + 15 p  metoder 7,5 p  
med möjligheter att förlägga studier Kunskapsorganisation 7, 5 p 
utomlands Biblioteks- och informationsvetenskapliga  
   fallstudier I 15 p  

  
Termin 5, 30 högskolepoäng Termin 6, 30 högskolepoäng 
Två valbara kurser i biblioteks- och Vetenskapsteori och forsknings- 
informationsvetenskap 15 p + 15 p metoder 7,5 p 
med möjligheter att förlägga studier  Biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utomlands fallstudier II 7,5 p 
  Kandidatuppsats, 15 p        
 
 

      (Utbildningsplan: Bibliotekarie, 180 högskolepoäng) 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 

 

 

Hej!  

Vi studerar på BHS i Borås och ska nu göra vår magisteruppsats. Ämnet är 
bibliotekariers kompetens och utbildning ur de små folkbibliotekens perspektiv. Vi 
behöver din hjälp. Kan du tänka dig att medverka i en intervju? Vi vill gärna veta hur du 
ser på vilka kunskaper och vilken kompetens som krävs i yrket. Vi är också intresserade 
av dina tankar kring utbildningen och de små folkbibliotekens möjligheter att i 
framtiden rekrytera personal.  

Intervjun kommer att ta ca 1 timme och vi spelar in hela intervjun på band. Vi försäkrar 
att varken personer eller bibliotek kommer att namnges i uppsatsen. Eftersom vi vill 
komma i kontakt både med bibliotekarier som gått den äldre utbildningen och med 
sådana som gått den nya, vore det bra om du ville uppge ditt examensår. För att de 
bibliotekarier vi talar med ska ha ungefär samma ansvar och arbetsuppgifter vill vi helst 
komma i kontakt med någon på biblioteket som arbetar i verksamheter som vänder sig 
till vuxna.   

Vi hoppas på din medverkan och ber dig svara på detta brev, så hör vi av oss per telefon 
för att bestämma tid för intervju.   

 

Vänliga hälsningar 

 

 
 
 


