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Abstract: The aim for this bachelor thesis was to form a deeper 

understanding of librarians‟ occupation and professional 

identity and therefore we have examined library students‟ 

and educators‟ view on professional identity, competence 

and career possibilities. Our take on this was that there 

seems to be little interest in managerial positions and we 

asked ourselves why this is and if we could see a change in 

interest in the librarians to become. As our theoretical 

framework, we chose Andrew Abbott‟s, 'Theory of 

Profession'. The method chosen was qualitative interviews: 

two individual interviews with education officers and a focus 

group interview with students. The conclusions drawn were 

based upon literature and empirical material gathered from 

the interviews. The librarian identity and competence is a 

complex issue and has been much discussed since the early 

1960‟s. Both education officers and students have had 

difficulties trying to express their views on librarian‟s 

professional identity in words. The students had shared the 

stereotypical picture of an old lady with glasses and a bun 

before the start of their education; but later had gladly 

reconceptualised. Previous research showed a fragmented 

identity among librarians and difficulties to unite in a distinct 

competence. Our study showed a similar result among our 

informants but they also shared a strong core of ideology, 

humanistic values, and a passion for information. The 

students may have become generalists in their profession, 

however, they were ambitious and were not afraid to lead.  
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1. Inledning 

 

Under vår sista termin på kandidatprogrammet, Bibliotekshögskolan, blev vi erbjudna 

två tillfällen till karriärvägledning. De två tillfällena gav oss studenter bland annat 

möjligheten att diskutera synen på och innebörden av en karriär. Det visade sig att 

många av studenterna förknippade ordet karriär bara med att klättra på den så kallade 

karriärstegen. Få såg andra möjligheter i innebörden av en karriär.   

 

Sett till oss själva har vi alltid förknippat bibliotekarieyrket med karriär, även om våra 

tankar skilt sig något har vi ändock alltid delat samma tankar om att karriär till stor del 

handlar om personlig utveckling och vi har sett goda möjligheter till att bli både chefer 

eller forskare inom bibliotekssfären. 

 

Under det första karriärstillfället ställdes frågor om vårt framtida yrke, vilka 

förväntningar vi hade på yrket och vilken karriär vi såg framför oss. Svaren bland 

studenterna varierade givetvis, men en tydlig bild framgick dock. På frågan om den 

framtida karriären ställde många av studenterna sig frågande, och bland svaren fanns: 

Karriär? Vadå karriär?! Jag vill bara ha ett jobb! 

 

Vi är medvetna om att dessa svar bara är några spontana utrop under en föreläsning men 

en oroande tanke väcktes dock och vi frågade oss, har våra medstudenter inte högre 

ambitioner än att bara vilja ha ett jobb? 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Hur beskriver man vad en bibliotekarie är? Vad säger man att en bibliotekarie kan? 

Sedan 60-talet har man diskuterat kring bibliotekarieyrket och professionen och 

funderingarna om bibliotekarieyrket är något som fortfarande kvarstår. Då många nya 

tankar väckts och mycket ny forskning skrivits under de senaste åren såg Svensk 

Biblioteksförening hösten 2007 ett behov av en forskningsöversikt om bibliotekarierna 

och professionen. Ett halvår senare kom resultatet i form av forskningsöversikten 

Bibliotekarien och professionen (Kåring Wagman, 2008), en översikt som främst har 

koncentrerats till svensk forskning. 

 

I den aktuella forskningen kring bibliotekarieyrket framträder bilden av en något 

splittrad yrkeskår. Bibliotekarierna har svårt att sätta fingret på vad som utmärker deras 

kompetens, men det finns även svårigheter att enas kring bibliotekariens yrkesroll, 

identitet och arbetsuppgifter, därtill olika syn på hur och om yrket förändrats. 

 

Forskningen visar även på att det tycks finnas en spänning mellan yrkets praktiska och 

teoretiska sidor. Praktiska färdigheter eller teoretiska kunskaper står mot varandra i 

frågan vad bibliotekarien bör behärska och blir på så sätt även en fråga för vad 

utbildningen bör innehålla. (Kåring Wagman, s.27f) En kandidatutbildning är förvisso 

på grundnivå och det är kanske inte rättvist att förvänta sig att man ska vara fullt 

utrustad för arbetslivets alla uppgifter efter endast tre år. Samtidigt är det en så kallad 

”yrkeslegitimerande” utbildning och tanken är att man ska kunna gå ut och arbeta som 

bibliotekarie efter examen. 
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När biblioteken via platsannonser söker bibliotekschefer står det ofta att man söker 

framtidens bibliotekschef, man söker en ledare som vill vara med och utveckla och leda 

biblioteket in i framtiden. Förutom personal- och ekonomiansvar efterfrågas en person 

med kreativ förmåga, nytänkande, flexibilitet, lyhördhet och handlingskraft. 

Det är stora krav på den som ska leda biblioteket och man kan fråga sig om det 

verkligen bara är en person som ska kunna och vara allt det som krävs. 

Då kraven på framtidens bibliotekschef nästan kräver en person med superkrafter kan 

man fråga sig hur många som vågar söka denna tjänst. Söktrycket är också lågt 

konstateras det på flera håll och i en artikel i DIK Forum, publicerad 2009 frågar och 

konstaterar artikelförfattaren, följande: 

 

”Fyrtiotalisterna går i pension, söktrycket är lågt när tjänster utannonseras, 

arbetsgivaren hittar inte riktigt rätt person. Emellanåt anställs chefer utan 

bibliotekserfarenhet. Hur blir det med chefen på biblioteket?” (Sundin Beck, 2009, s. 8) 

 

I en ny Sifo-undersökning, beställd av företaget Wiminvest (se bilaga), har 1400 i 

åldrarna 25-35 svarat på frågor om karriär och framtidsplaner. Undersökningen visar att 

endast en tredjedel av de tillfrågade kvinnorna vill bli chef och att endast en fjärdedel av 

de tillfrågade männen vill det samma. När man i undersökningen, istället för chef, 

frågade de tillfrågade om de skulle vilja ha en nyckelposition, svarade ungefär åtta av 

tio positivt. Bland hindren för att bli chef, och på så sätt göra karriär upplever kvinnor 

och män ungefär detsamma, och det som stoppar båda är stressfaktorn, minskad tid för 

privatlivet, inre osäkerhet och tvivel på sig själv, samt hierarkier och tröghet i 

organisationen. Både de tillfrågade yngre männen och kvinnorna efterlyste tydligare 

karriärvägar, och i en intervju i Göteborgsposten i samband med undersökningens 

publicering, menar Wiminvests vd Sofia Falk att det behövs ett modernare sätt att se på 

ledarskap. “Talanger som vi jobbar med tycker att det är dags att splittra upp chefsrollen 

i två olika delar. I dag är det mycket med löner, semester och schemaläggning. De vill 

bli chef för att vara ledare”. Som hon ser det lockas yngre av ledarskap men inte av det 

betungande administrativa ansvaret som följer med ledarskapet, “[o]mdefiniera 

chefsrollen” är hennes uppmaning. (Hopen, 2011) 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Vårt syfte med den här studien är att öka förståelsen för bibliotekariens yrkes- och 

professionsidentitet. Våra frågeställningar blir således: 

  

Vilken syn har bibliotekariestudenter på yrkesidentitet, kompetens samt 

karriär/personlig utveckling? 

 

Vilken syn har representanter för utbildningen på yrkesidentitet, kompetens samt 

karriär/personlig utveckling? 

 

Hur har studenternas syn ändrats under utbildningens gång?  
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1.3 Avgränsning 
 

Vi var länge inne på att undersöka varför verksamma bibliotekarier inte vill ta sig an 

chefspositioner men valde till slut att studera den kommande generationens 

bibliotekarier och om framtidens bibliotekschef eventuellt finns där. Av den 

anledningen valde vi även bort att studera yrkesidentitet, kompetens och karriär utifrån 

ett ålder- och genusperspektiv. 

 

1.4 Begreppsförtydliganden 
 

Profession:  

Själva ordet profession, har sitt ursprung i latinet där profe´ssio står för offentligt anmält 

yrke och där profi´teor kan översättas med „öppet bekänna‟ eller 'offentligt uppge. I 

dagligt tal likställs profession med yrke men i en samhällsvetenskaplig terminologi har 

den fått en snävare betydelse där yrkets auktoritet bygger på hög och formell akademisk 

utbildning. Till de klassiska ”statusprofessionerna” räknas medicin, juridik och teologi. 

(Profession, 2011) 

 

Yrke:  

I många fall likställs yrke med profession men i den här uppsatsen görs en åtskillnad. 

Yrke innebär ett arbete som har en titel men som inte nödvändigtvis har uppnått den 

status som krävs för att kalla sig profession. Yrke blir alltså samlingsnamnet för en 

specifik sysselsättning, något man bibehåller oavsett om man byter arbetsplats eller 

arbetsgivare. Exempel på yrken skulle kunna vara apotekare, snickare eller revisor.  
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 

I det här kapitlet kommer vi redogöra för tidigare forskning och annan litteratur som vi 

finner relevant för vår studie. Vi har delat upp litteraturen i kategorierna ”yrkesidentitet 

och kompetens” och ”chefsrollen” för att det ska underlätta läsandet. 

 

 

2.1 Litteratursökning 
 

Mycket av den litteratur som behandlar ledarskap är så kallad managementlitteratur och 

förhåller sig till stor del allmänt kring ledarskap. Där denna litteratur främst handlar om 

olika ledarstilar, ledarskapsmodeller och hur man blir en bättre ledare, har det varit 

desto svårare att hitta biblioteksinriktad litteratur som speglar svenska förhållanden. 

 

Vi valde att, till stor del på grund av den enorma uppsjö av ledarskapslitteratur som 

finns att tillgå, vända oss till BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv) för att därifrån 

få en bild av hur ledarskap behandlats i tidigare uppsatser.  

 

När man söker efter litteratur som behandlar bibliotekariens identitet och profession är 

det lätt att hitta sådant som visar på en splittrad och osäker yrkeskår. Vid försök att hitta 

en motsatt bild har vi upptäckt att där eventuellt finns en lucka i svensk forskning. 

Undantaget som vi finner, är Jan Nolin och Fredrik Åström. Även om också de finner 

en osäker yrkeskår väljer de att se den med positiva ögon.  

 

 

2.2 Yrkesidentitet och kompetens 
 

I forskningsöversikten Bibliotekarien och professionen, utgiven av Svensk 

biblioteksförening år 2008, har Anna Kåring Wagman utrett vad den då aktuella 

forskningen kommit fram till rörande bibliotekarieyrket. Det hon kunnat urskilja är att 

många, när det kommer till bibliotekariens kompetens, pekat på avsaknaden av en tydlig 

beskrivning, och istället för en tydlig kärnkompetens pekas många olika egenskaper ut 

som centrala.  

 

Det verkar heller inte råda någon enighet när det kommer till uppfattningen om 

bibliotekariens identitet, som istället för en tydlig består av många och olika identiteter. 

Samma tankar finns åter när det kommer till beskrivningen av bibliotekariens yrkesroll 

och på frågan vad som är nytt och på vilket sätt yrket förändrats råder det delade 

meningar om. Några menar att yrket på grund av den nya tekniken förändrats helt, andra 

menar att yrket inte förändrats alls utan att det endast är verktygen och medierna som 

förändrats. Vissa upplever att yrket har avintellektualiserats och banaliserats och att man 

gått ifrån en tidigare fokus, en förändring som lett till en bristande helhetskänsla. 

Översikten visar också på bibliotekariens känsla av bristande respekt från omvärlden 

och menar att en ökad specialisering skulle göra det lättare att förmedla bilden av vad 

yrkeskåren kan men att en sådan specialisering samtidigt skulle medföra att man lämnar 

tanken om bibliotekariens breda kompetens. (Kåring Wagman, s. 27f) 

 

Den aktuella forskningen visar på att det finns en spänning mellan yrkets praktiska och 
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teoretiska sidor och i diskussionen om vad en bibliotekarie bör behärska framhålls 

oftare personliga egenskaper och praktisk kompetens framför teoretiska kunskaper. 

(Kåring Wagman, s. 13) Spänningen mellan praktik och teori märks även bland de 

uppsatser som berört arbetsgivarnas krav på bibliotekarierna, där några menar att det 

finns ett glapp mellan de nyutexaminerades kompetens och vad arbetsgivarna vill ha. 

Bland vad som saknas märks kvalifikationer såsom praktiska kunskaper men även 

personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga. (Kåring Wagman, s. 14) 

 

Trots ovanstående ser forskningsöversiktens utredare positivt på situationen och menar 

att det ändå finns mycket som är hoppingivande, såsom försöken att sätta ord på sin 

kompetens och att det förs en diskussion om det. Författaren ser även att forskningen 

visar på att bibliotekarier är en ambitiös yrkesgrupp med höga krav på sig själva. 

(Kåring Wagman, s. 31)  

 

I Camilla Morings och Jenny Hedmans (numera Lindbergs) bidrag, “At blive 

bibliotekar- om læring og udvikling af professionsidentitet i uddannelse og praksis”, i 

antologin Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi, 

skriver de om bibliotekariestudenters syn på sin utbildning och sitt kommande yrke. 

Moring och Hedman gör här en koppling mellan professionsteori och inlärning ur ett 

socio- kulturellt perspektiv.  

 

Författarna redogör för och ställer sig kritiska till vad de kallar ett “skolastiskt 

paradigm” som består av en rad förståelser om inlärning. En av dessa förståelser är att 

hela skolväsendet bygger på att man ska lära sig, sittandes i skolbänken och ta till sig 

kunskap enbart via böcker och annan litteratur. Ett annat påstående är att inlärning och 

tankeverksamhet endast försiggår i huvudet, medan det finns studier som visar på att 

man kan prata i termer som “kroppslig” inlärning och inlärning genom handling. Det 

författarna ställer sig kritiska mot är att man genom de enbart teoretiska kunskaperna 

man får under utbildningen, direkt ska kunna applicera i praktiken när de kommer ut i 

arbetslivet. De ifrågasätter också synen där tanke går före handling och “at den 

professionelles kompetence konstitueres af eksplicit viden og regelbaserede 

færdigheter.”(Moring and Hedman, s. 99)   

 

Studien de har gjort består i att ha samlat fokusgrupper med bibliotekariestudenter 

(magisternivå) från tre olika lärosäten i Sverige. Där har de diskuterat hur studenterna 

såg på sin inlärning under utbildningen och det framtida arbetslivet, hur de såg på 

utbildningens vetenskapliga nivå relaterat till de krav som ställs på den kommande 

arbetsplatsen och vilken betydelse studenternas upplevelser, erfarenheter och 

förväntningar har på deras utveckling av yrkesidentiteten. (Moring and Hedman, s. 108) 

Av studien framkommer tydligt att studenterna saknar praktik och att de hade en känsla 

av att de inte kunde någonting efter en sånär avslutad utbildning. Studenterna menade 

att det var svårt att veta om de teoretiska kunskaperna höll när de väl kom ut på 

arbetsplasten. Det fanns också en väldigt stor osäkerhet i vad de ansåg sig kunna då de 

inte utövad de teoretiska kunskaperna i praktiken. En av informanterna uttrycker sig på 

följande sätt: 

 

“[E]ftersom jag inte har nå‟n form av biblioteksjobb och aldrig har haft, så vet jag ju 

inte om jag kan nå‟nting. Eller om man då ska tala om sin framtid...så känner jag mig 

extremt osäker på min egen roll. … Eller såhär, hur ska jag kunna säga att: „Jag har 
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gått den här utbildningen och jag kan minsann det här. Jag har trunkerat en gång‟” 

(Moring and Hedman, s. 110) 

 

Moring och Hedman menar att kåren får kämpa med sin status utifrån och att 

bibliotekarien växlar mellan att anses som helt ovärderlig navigatör i kunskapssamhället 

till att återspeglas som en levande zombie. Denna osäkerhet återspeglas i studenterna 

som saknar bekräftelse från yrkeskåren samt en identitet och menar att det här är 

någonting utbildningen inte får blunda för. En tydlig yrkesidentitet, gemensam 

kunskapsbas som man kan sätta ord på, ser de som centralt men också gemensamma 

arbetsuppgifter som man kan känna tillhörighet kring. (Moring and Hedman, s.97f)  

 

Peter Almerud har i rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen(Almerud, 

2000) sammanställt hur bibliotekarier i Norden ser på sin yrkesroll. Med rapporten vill 

man problematisera och nyansera den traditionella och utbredda bilden som finns av 

bibliotekarien. Materialet består av ungefär 550 berättelser från bibliotekarier på olika 

slags bibliotek. Genom de insamlade svaren framträdde bilden av en “välutbildad, 

utåtriktad och engagerad yrkeskår, som har sökt sig till yrket på grund av ett intresse för 

människor, böcker och samhällsfrågor och som trivs med sitt arbete och tycker att det är 

viktigt.” (Almerud, s4f) Bland anledningarna till varför många valt bibliotekarieyrket 

nämndes saker som både slump och en allmänt positiv upplevelse av biblioteket men 

också en kombination av litteratur- och samhällsintresse eller att man ville arbeta med 

böcker och människor. Att det just blev bibliotekarieutbildningen beskrev många som 

en ren tillfällighet och ganska ofta beskrev de medverkade yrkesvalet med ett “inte” 

som i “eftersom jag inte ville bli lärare”. Vanligt i studien var även det att många just 

valt mellan lärare och bibliotekarie och att många ville ha en utbildning som ledde till 

ett yrke. (Almerud, s. 7) 

 

I en antologi från 2003, Från handskrift till XML - Informationshantering till kulturarv, 

där Kerstin Rydbeck är redaktör, skriver hon, i kapitlet hon själv bidrar med, “Från 

argsint tråkmåns till farlig sexbomb - om bibliotekariestereotyper i modern 

fiktionsprosa och deras ursprung”, om föreställningen av bibliotekarier och hur det 

påverkar rekryteringen av studenter till bibliotekarieutbildningarna. Hon menar att 

oavsett om vi tycker om bibliotekariestereotypen måste den komma upp för debatt och 

reflektion, inte minst för att de som söker och kommer in på utbildningarna inte sällan 

söker in med bibliotekariestereotypen som idé av deras framtida yrkesroll. 

 

”Vare sig vi finner dessa föreställningar rättvisa eller ej, så påverkar det rekryteringen 

av studenter och är något vi måste förhålla oss till i själva utbildningen. Våra studenter 

kommer också att konfronteras med föreställningarna som yrkesverksamma inom 

biblioteksfältet.” (Rydbeck, s. 107) 

 

Rydbeck tar även upp problematiken kring stereotyper och svårigheten att tvätta bort en 

gammal och vedertagen stämpel. Hon menar att när gemene man ska förklara hur en 

bibliotekarie är, får man till svar att det är en kvinna av äldre medelålder, inte sällan 

med knut i nacken och glasögon, och som frekvent använder sig av pekfingret framför 

munnen för att dämpa ljudnivån i bibliotekslokalen. Bibliotekarien framställs som 

genuint tråkig. Samtidigt om man ställer om frågan och ber dem beskriva en 

bibliotekarie från det bibliotek de oftast besöker, stämmer det inte alls överens med 

stereotypen utan ord som snäll, hjälpsam och trevlig kommer ofta upp. (Rydbeck, s. 

115f, 126) 
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Rydbeck avslutar också sin text med en uppmaning till utbildarna inom biblioteks- och 

informationsvetenskap (BoI) i landet att ta in bibliotekariestereotypen i undervisningen 

och utnyttja den till att skapa debatt men framförallt vara medvetna om att det är just 

bara en stereotyp och ingen sanning. (Rydbeck, s. 142) 

 

Jan Nolin, professor på BHS och Fredrik Åström, verksam både på universitetet I Lund 

och vid Sidneys tekniska universitet i Australien skriver i artikeln, ”Turning weakness 

into strength: strategies for future LIS”, hämtat från Journal of documentation, om 

biblioteks- och informationsvetenskap och dess splittrade fält. 

 

”We argue that the extent of the fragmentation is too severe for the conventional 

strategy. We also maintain that there is something valuable to be found in keeping LIS 

research together. Furthermore, the field desperately needs some kind of strategy for 

dealing with the problem of fragmentation. If LIS were more of a homogeneous 

research field, fragmentation would not be that troubling.” (Nolin and Åström, s. 8) 

 

Författarna menar att biblioteks- och informationsvetenskap har en lång akademisk 

bakgrund men att den alltid kantats av traditionellt svaga karaktärsdrag som 

tvärvetenskaplighet, splittring och avsaknad av kärna. Nolin/Åström är emellertid trötta 

på detta dåliga självförtroende och menar att BoI har alla chanser att vända denna 

svaghet till styrka om de bara förenas kring splittringen. 

 

”Our argument is that this great diversity of forms of collaboration can be seen as a 

weakness, but also as a great strength. If it would be possible to work with a strong 

movement of epistemological integration, then we would have a subject that both has a 

strong identity and, as well, is connected to a wide range of different academic 

disciplines.” (Nolin and Åström, s. 16) 

 

De avslutar artikeln med att föreslå att BoI samlas till en gemensam kunskapsteori och 

genomgår ett paradigmskifte som de kallar ”the informational turn”. Detta för att ta 

(tillbaka?) en maktposition i det vetenskapliga rummet och sluta med att ständigt sätta 

sig i försvarsposition. Även om Nolin och Åström för en debatt om biblioteks- och 

informationsvetenskapsområdet är det inte svårt att se kopplingar till det motsvarande 

bibliotekarieyrket och dess problem med att hitta en gemensam kärna.   

 

2.3 Chefsrollen 
 

Anna Persson och Åsa Runesson har i sin magisteruppsats Bibliotekschefens guide till 

galaxen - Är det möjligt att utbilda sig till bibliotekschef i Sverige 1999 (Persson and 

Runesson, 2000) undersökt hur utbildningen för bibliotekarier korresponderar med 

bibliotekschefens uppgifter. I sin uppsats har de studerat den amerikanska 

biblioteksdebatten och sett att bristen på ledarskap var något som diskuterades flitigt. 

Vissa debattörer menade att det var svårt att identifiera och rekrytera bra kandidater till 

de högre chefsposterna och Persson och Runesson konstaterar inledningsvis att Sverige 

står inför en liknande situation. Vad de amerikanska debattörerna ansåg orsaka 

problemet med chefsrekryteringen varierade men bland potentiella förklaringar 

nämndes biblioteksutbildningarna, hierarkiska strukturer och ointressanta arbeten 

(Persson and Runesson, s. 1), “…some librarians point to the failure of library schools. 
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some educators blame the hierarchical structure and uninteresting jobs in research 

libraries (Albritton and Shaughnessy, s. xi)  

 

I sin uppsats konstaterar Persson och Runesson att många som tar examen från 

Bibliotekshögskolan inte tror att de ska bli chefer, men att många troligtvis kommer få, 

om inte chefsposition, en arbetsledande roll. (Persson and Runesson, s. 71) I sin studie 

undersökte författarna bland annat vad som efterfrågades bland platsannonserna för 

bibliotekschefer, samt genomförde intervjuer med arbetsgivarrepresentanter och 

bibliotekschefer. På frågan om vad bibliotekarieutbildningen borde innehålla och vad 

som skulle kunna hjälpa de blivande bibliotekarierna i en arbetsledande roll önskade 

cheferna mer kunskaper inom ekonomi, budgetarbete, personaladministration och 

ledning och en av informanterna menade att det inom högskolevärlden generellt “finns 

alldeles för lite kunskaper om ekonomi och redovisning”, men att även “hur idéer 

planeras och beslut verkställs också vore bra om utbildningarna lärde ut”. (Persson and 

Runesson, s. 49) 

 

De chefer Persson och Runesson intervjuat tyckte inte heller att de fått tillräckliga 

kunskaper under sin grundutbildning, det innebar dock inte att de tyckte att de borde fått 

det. Många av de intervjuade cheferna ansåg nämligen att den kunskapen är så specifik 

att var och en får utveckla den. Författarna har även i sin studie kunnat se att 

karriärvägarna för bibliotekarier är få och att en chefsposition i många av fallen varit 

den enda vägen för många att nå ett högre steg på karriärstegen, men att 

bibliotekariernas arbetsmarknad samtidigt har breddats och att yrkesgruppen genom 

exempelvis specialistkunskaper öppnar upp för andra karriärmöjligheter. (Persson and 

Runesson, s. 69f) 

 

I magisteruppsatsen Ledarskap på bibliotek - En studie av tre högskole- och 

universitetsbibliotek (2005) har Lena Floser, Helene Gebele, Maria Ljung intervjuat nio 

chefer om ledarskapet. Under rubriken allmän inställning till ledarskap skriver de “att 

leda förutsätter förståelse av ledarfunktionen, intresse för organisationen och viljan att ta 

ansvar”. De konstaterar att “idag är det ofta svårt att rekrytera chefer, många 

bibliotekarier drar sig för den betydande uppgiften”. (Floser et al., s. 37) Bland 

anledningarna nämndes att man generellt sällan talar om ledarskap och att det finns en 

osäkerhet i biblioteksvärlden inför att söka chefstjänster då många beskrivs som rädda 

för chefsuppgifterna. Tidigare var det heller inte lika accepterat att vilja vara chef och 

en av de frågor som ställts informanterna är om dessa uppfattningar fortfarande finns 

kvar bland den yngre generationen. De flesta instämde i att det nu verkar ske en 

förändring men betonar vikten av att få kommande generationer intresserade av 

ledarskapsfrågor då 40-talisterna försvinner från chefstjänsterna. En annan menar att det 

är sorgligt att den svenska biblioteksvärlden ägnat så lite uppmärksamhet åt historiskt 

ledarskap och att en av orsakerna till det låga söktrycket till chefsposter är att man inte 

inom organisationen underblåst och underhållit och stimulerat tankar och intresset för 

ledarskap (Floser et al., s. 39ff) Uppsatsens författare tar även upp frågan huruvida nästa 

generations bibliotekschefer fortfarande kommer att rekryteras bland bibliotekarier, men 

ger inget svar. 

 

I lägesrapporten Att arbeta med kultur och fritid: En studie av professioner i förändring 

(Thorn Wollnert, 2003) har Camilla Thorn Wollnert undersökt, på uppdrag av Svenska 

kulturförbundets kultur- och fritidssektion, hur ett antal verksamhetsledare ser på 

professionernas karaktär och innehåll inom kultur- och fritidsområdet. Studien omfattar 
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13 kommuner och är, som även författaren understryker, en liten studie. Vilket medför 

att rapporten inte har de förutsättningar som behövs för att kunna förmedla en allmän 

uppfattning, ändock kan man ana vissa drag och trender inom området. (Thorn 

Wollnert, s. 7f) 

 

En uppfattning som flera av de intervjuade delar, är en önskan om att 

bibliotekspersonalen skulle vara mer drivande i utvecklingsarbetet. Till detta arbete 

efterfrågas kvalifikationer som initiativförmåga, idéutveckling och ett professionellt 

förhållningssätt till besökarna. Många av de intervjuade ser också att 

biblioteksverksamheten är i behov av starka ledare och de är bekymrade över 

svårigheten att rekrytera bibliotekschefer.   

 

De intervjuade ser att biblioteken är i behov av it-tekniker och webb redaktörer, därtill 

kompletterade kompetenser såsom bibliotekarier med utbildning inom journalistik och 

pedagogik, men även bibliotekarier med inriktning på utrednings- och 

utvecklingsarbete. Med hjälp av dessa färdigheter hoppas man att verksamheten ska bli 

bättre på att bland annat kommunicera med omvärlden på ett professionellt sätt, driva 

projektarbeten, samt skriva utredningar. De kompletterade kompetenserna kan dock inte 

ersätta bibliotekarieutbildningen. (Thorn Wollnert, s. 22f) 

 

Flera bibliotekschefer menar att studenter kan ha en gammal och helt felaktig bild av 

vad yrket innebär och en av de intervjuade understryker att studenterna verkar uppfatta 

biblioteksverksamheten som något lugnt och tryggt område där man kan dra sig tillbaka, 

och frågar varifrån denna uppfattning kan tänkas komma. Om detta är en allmänt 

förekommande bild av yrket kan rapporten inte redogöra för men flera av de intervjuade 

bibliotekscheferna menar att “[s]tudenterna kommer ut i en mycket pressad 

arbetssituation med höga besöksantal, tuffa sökningar, pedagogisk vägledning och krav 

på utvecklingsarbete. Det är ett utåtriktat arbete och det börjar bli problem att hitta 

offensiva, kreativa bibliotekarier.” (Thorn Wollnert, s. 24f) 
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3. Teori 
 

Valet av teori har inte varit helt friktionsfritt då det övergripande ämnet för vår uppsats 

handlat om yrkesidentiteten och ingången till ämnet gått via svårigheten att tillsätta 

bibliotekschefer. Från att först ägnat oss åt vad som skrivits om bibliotekets 

organisation och ledarskap på bibliotek gick vårt intresse mer åt att studera 

bibliotekariens yrkesidentitet(-er) och yrkesroll(-er). I samband med detta valde vi att 

vända oss till den amerikanska sociologiprofessorn Andrew Abbotts teori kring 

profession, sammanställd i boken The system of professions, samt tolkningar som gjorts 

av denna teori. Andrew Abbotts professionsteori är inte enbart kopplad till 

biblioteksfältet men är ändå intressant för vår studie då han i sin forskning bland annat 

undersökt bibliotekarieyrket som informationsprofession. 

 

I viss mån har vi även använt oss av Olof Sundins tolkning, då han i sin forskning 

använt sig av Abbots teori, bland annat i avhandlingen Informationsstrategier och 

yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid 

arbetsplatsen, där han även skriver om bibliotekarieyrket. Olof Sundin är professor i 

biblioteks- och informationsvetenskap vid både Lunds universitet och Högskolan i 

Borås. 

 

Diskussionen huruvida bibliotekarieyrket kan betraktas som en profession eller inte var 

som mest intensiv under 1960-talet. Sedan dess har diskussionen utvecklats och 

breddats och forskare har alltmer börjat studera hur bibliotekarier agerar för att bli 

betraktade som professionella. Istället för att som tidigare försöka definiera vad som 

utmärker en profession intresserade sig dessa forskare på de strategier yrkesgrupper 

använder sig av för att uppnå status och monopol. Perspektivet ändrades från att tidigare 

undersöka de kriterier som måste vara uppfyllda för professionsstatus till att studera de 

tillvägagångssätt yrkesgrupper använder sig av för att kunna hävda sig gentemot andra 

yrkesgrupper. (Kåring Wagman, s. 20ff) 

 

 

3.1 Andrew Abbotts professionsteori 
 

Andrew Abbott I The system of professions (Abbott, 1988), undersöker bland annat 

bibliotekariernas professionssträvanden. ”Professions are somewhat exclusive groups of 

individuals applying somewhat abstract knowledge to particular cases”. (Abbott, s. 

318) För att ett yrke ska betraktas som en profession handlar det om att hitta kvalitéer, 

unika, speciella kompetenser som gör att man kan särskilja yrket från andra yrken, 

menar han. Det handlar om att bli expert inom sitt eget område och man söker efter en 

kunskapsbas unik för professionen. Strävan ligger i att hitta, precis som de tidigare 

klassiska professionerna, en särskild expertis som bara professionens experter kan 

utföra. Man säger exempelvis att endast läkaren har rätt att behandla sjukdomen och 

endast prästen har rätt att frälsa, en unik kunskap blir på detta sätt värdeladdad. Abbott 

talar också om ett symboliskt värde som en bidragande faktor när ett yrke vill skaffa sig 

status. För bibliotekarier menar han att kunskap har ett sådant värde och att 

symbolvärdet också är den bild man har av yrket. Om inte arbetsmarknaden, samhället 

och övriga professioner betraktar yrkesgruppen som en profession med unik kompetens, 

kommer professionen ha svårt att göra sig gällande. (Sundin, 2003, s. 50) 
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Förutom en unik kunskapsbas strävar professionen efter ensamrätt på sin verksamhet för 

att på så sätt få monopol på det egna området och kunna hävda sig gentemot andra 

yrkesgrupper. För att nå monopol kan yrkesgrupper ägna sig åt så kallad utestängning. 

Denna utestängning kallas inom forskningen för “closure” och kan ske på lite olika sätt 

men handlar i detta fall främst om hur man skyddar yrkets kunskapsbas från obehöriga, 

hur studenter ges tillgång till utbildningen men också hur yrkesgruppen kan avgränsa 

sig från andra liknande konkurrerade yrkesgrupper. (Sundin, s. 47) Andrew Abbott 

menar att informationsprofessioner, där bibliotekarieyrket ingår, alltid har behövt 

kämpa för en tydligt avgränsad arbetsfördelning. Kan många göra varandras sysslor når 

man aldrig unik status. “The information professions are, by definition, involved in 

continuously negotiated and contested professional divisions of labor” (Abbott, s. 223). 

Yrkesgrupper som kan tänkas konkurrera med bibliotekarien är till exempel 

biblioteksassistenten eller dataprogrammeraren.    

 

Professioner strävar inte bara efter ensamrätt på sin verksamhet utan också efter att få 

ett så stort verksamhetsområde som möjligt. Exempel på detta är hur bibliotekarierna 

utökat sitt fält från att bara ägnat sig åt biblioteksforskningen till att numera ägna sig åt 

biblioteks- och informationsvetenskap. (Abbott, s.102-105) Abbott använder begreppet 

“jurisdiktion” för att beskriva detta verksamhetsområde eller specifika kunskapsbas, där 

yrket har ”makt” att operera och menar att bibliotekariernas jurisdiktion är svag i två 

avseenden. Dels i det att bibliotekarierna länge försökt hävda information som sin egen 

jurisdiktion och att det är komplicerat för en yrkesgrupp att hävda ensamrätt på något så 

brett och abstrakt. Den andra svagheten är att bibliotekarieyrket är så starkt förknippat 

med biblioteksinstitutionen. Abbot menar att bibliotekarierna på detta sätt blir osynliga 

då de främst förknippas med sin institution istället för sin kompetens och profession. 

(Abbott, s. 80f) Enligt Abbott handlar bibliotekariernas jurisdiktion främst om deras 

arbete kring kunskaps- och informationshantering och bibliotekariens expertroll ligger i 

deras kompetens kring organiserandet av denna kunskap och information. (Abbott, s 

33ff, 99) 

 

I The system of professions undersöker Abbott dels hur samhället strukturerar 

yrkesmässig kunskap genom professionalism men också hur professionen kan ses som 

ett system med olika, men än dock, sammanhängande nivåer. I detta system finns överst 

en övergripande makronivå som syftar till yrkets omgivande miljö, de sociala krafter 

som kan tänkas påverka yrket. På mellannivån finns professionssystemet, själva 

professionen och dess arbetsuppgifter. I den tredje nivån, mikronivån undersöks de 

skillnader och förändringar som finns inom själva professionen. Om det skulle ske en 

förändring på någon av nivåerna ger denna förändring påverkan i hela systemet då alla 

nivåer hänger ihop och påverkar varandra. Enligt Abbotts terminologi kallas detta för 

“disturbance”, en störning. Störningen kan alltså i slutändan ge både positiv eller 

negativ effekt. (Abbott, s. 111f, 215) 

 

Abbott uttrycker att karriär är viktigt för ett yrkes jurisdiktion och menar att ju tydligare 

karriärväg ju tydligare verksamhetsområde. Han ger advokater som exempel där det 

förväntas att nyanställd juridikstudent på en större firma gör en förutbestämd klättring 

från “junior- associate” och hela vägen upp till “senior partnership”. Abbott menar även 

att man kan se professionalisering som en typ av karriär och att ta sig an ett 

professionellt yrke skulle kunna vara första klivet på karriärstegen. (Abbott, s. 323f) 

Bibliotekarien har ingen sådan tydlig karriärväg men Abbott menar också att skulle 

karriärmöjligheterna ändras, får det också stora konsekvenser eftersom yrket då skulle 
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genomgå en så kallad “disturbance”. “Change in career structure has a catalytic role; it 

does not generally seize or abandon jurisdiction, but profoundly affects a profession‟s 

relation to system fluctuation.” (Abbott, s. 129) 

 

 

3.2 Analysverktyg 
 

Med utgångspunkt från Abbotts professionsteori har vi valt ut några centrala begrepp 

för vår analys, dessa är: kompetens, yrkesidentitet samt karriär/ personlig utveckling. 

Begreppen kommer i kapitlet för resultat och analys användas som redskap för att 

tematisera den insamlade empirin. 

 

Baserat på vår tidigare redogörelse av Andrew Abbotts professionsteori har vi valt att 

under varje begrepp kort redogöra för Abbotts syn på dessa centrala begrepp.  

 

Yrkesidentitet 

 

Förutom en unik kunskapsbas behöver ett yrke, som strävar efter professionsstatus, 

monopol på det egna verksamhetsområdet. Utan monopol ser inte Abbott att 

bibliotekarien kan hävda sig mot andra yrkesgrupper. Enligt honom är 

bibliotekarieyrkets verksamhetsområde svagt då bibliotekarierna inte har ensamrätt på 

någon unik kompetens. Yrkesgruppen bibliotekarier har länge försökt hävda ensamrätt 

på information men som Abbot ser det är det svårt att hävda ensamrätt på något så brett 

och abstrakt. Han menar att bibliotekarierna skulle behöva vidga sin syn på kompetens 

till att innefatta både kunskapsorganisering och informationshantering, och på så sätt 

närma sig ett mer unikt verksamhetsområde.   

 

 

Kompetens 

 

Enligt Abbotts professionsteori behöver ett yrke för att bli betraktad som profession en 

särskild kompetens, en kunskapsbas unik för professionen. Strävan ligger i att hitta en 

särskild expertis som bara professionens experter kan utföra, kvalitéer som gör att det 

går att särskilja yrket från andra yrken. Inom de tidigare klassiska professionerna säger 

man att endast läkaren har rätt att behandla sjukdomen och endast prästen har rätt att 

frälsa, och kan man utföra varandras sysslor kan man aldrig nå unik status. Enligt 

Abbott ligger bibliotekariens kompetens kring organiserandet av kunskap och 

information.  

 

  

Karriär/personlig utveckling 

 

För Abbott är en tydlig karriärväg viktigt för ett yrkes status och professionstillhörighet. 

Inom de tidigare klassiska professionerna finns tydliga karriärvägar och för dessa 

yrkesgrupper och de som strävar efter professionsstatusbör det professionella yrket 

innebära ett första steg på karriärstegen. Enligt honom har bibliotekarien ingen lika 

tydlig karriärväg som exempelvis juristerna, men menar samtidigt att dessa 

karriärmöjligheter skulle kunna ändras.  
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4. Metod 
 

Vi har valt att arbeta med en kvalitativ undersökningsmetod där vi har samlat vår empiri 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer; en fokusgrupp och två individuella 

intervjuer. Här följer såldes en diskussion kring val av metod, samt tillvägagångssätt vid 

insamling av vårt material.   

 

 

4.1 Val av metod 
 

Vår avsikt med uppsatsen har varit att undersöka bibliotekariestudenter och 

representanter för utbildningen, och få en ökad förståelse kring bibliotekariens yrke och 

professionsidentitet. För att få en inblick i hur studenter och utbildningsansvariga 

resonerar kring yrkesidentiteten, kompetens och karriär behövde vi ta del av deras 

personliga uppfattningar, tankar och reflektioner, varav valet av metod föll på en 

kvalitativ undersökning. Kvalitativa metoder ger enligt Pål Repstad, professor i 

religionssociologi och tidigare verksam vid Oslo Universitet, möjlighet att komma nära 

det som undersöks men också att man får “fram egenskaper eller framträdande drag hos 

ett fenomen”, samt öppnar upp för möjligheten att på “ett mer nyanserat sätt kunna 

beskriva det som finns” (Repstad and Nilsson, 2007, s. 13-18) Vi föredrog att göra en 

kvalitativ undersökning mot en kvantitativ, då vi ville erhålla ett material med mer djup 

och resonemang, än generella slutsatser. Med en kvantitativ metod hade vi kunnat 

använda oss av ett större urval respondenter och på det sättet fått en mer 

representativitet, men med tanke på kandidatuppsatsens storlek och erlagda tid ansåg vi 

en kvalitativ metod mer lämplig för vårt arbete. 

 

För studenternas del fann vi det intressant att samla dessa i form av en fokusgrupp eller 

gruppintervju som den även kallas. Valet av fokusgrupp ansåg vi föll väl ihop med 

tanken om att vi ville ha en diskussion och fånga olika deltagares uppfattningar, med 

förhoppningen att svaren från varje respondent skulle leda till associationer och 

reaktioner hos de andra deltagarna och där många olika perspektiv på en fråga skulle 

kunna komma fram. (Obert and Forsell, 2000, s. 6) För vår studie fann vi det intressant 

att samla studenter från alla tre årskullar och på det sättet försöka skapa en mer 

dynamisk debatt utifrån deras olika erfarenheter från utbildningen.   

 

Som underlag för våra intervjuer valde vi den semistrukturerade formen. Arbetsgången 

för en semistrukturerad intervju är att man följer en intervjuguide, med både öppna och 

slutna frågor. Tanken med metoden som sådan är att öppna frågor på det sättet skall 

skapa en möjlighet för olika infallsvinklar att uppstå, beroende på hur respondenten 

svarar. (Wildemuth, 2009, s. 222f) Valet av intervjuform baserades till stor del på det att 

vi ansåg den bäst gå ihop med vår ambition att ha en avslappnad och mer friare form av 

intervjusituation. Då den semistrukturerade formen av intervju är mer flexibel än den 

strukturerade är den samtidigt mer organiserad med tydligare målsättning än den 

ostrukturerade intervjun, vilket vi även ansåg lämpligt för vår undersökning. 

Redan när vi diskuterade val av metod för vår studie, och bestämde oss för att använda 

oss av en fokusgrupp, var vi medvetna om att det fanns en risk att de studenter som 

skulle vara villiga att delta i en diskussion om det framtida yrket, redan var en driven 

grupp individer. Gruppen skulle på detta sätt inte vara ett representativt urval för alla 

bibliotekariestudenter. Dock för en kvalitativ studie där man vill få fram djup och 
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resonemang och där representativitet inte är en central målsättning, anser vi att valet av 

denna grupp både var lämpligt och motiverande. 

 

Då vi båda har erfarenhet, från tidigare medverkan vid seminarier och fokusgrupper, har 

vi även varit medvetna om den föreliggande risken med att deltagarna håller med 

föregående talare, något vi försökt motverka genom aktiva följdfrågor såsom håller hela 

gruppen med, håller alla med om detta, är det någon som inte känner igen sig och så 

vidare. För vårt eget intervjutillfälle har vi även funderat kring vår egen roll i 

diskussionen, som moderator för en debatt finns risken att man låter egna tankar, 

reflektioner färga av sig på deltagarna, huruvida deltagarna färgats av detta är svårt för 

oss att svara på men samtidigt något vi ta tagit hänsyn till när vi analyserat resultaten. 

 

 

4.2 Tillvägagångssätt 
 

Vi valde att basera vår studie vid en av Sveriges fem lärosäten för Biblioteks- och 

informationsvetenskap och för vår studie har vi genomfört två intervjuer med 

representanter för utbildningen, samt en gruppintervju med 12 deltagande informanter, 

bestående av bibliotekariestudenter på kandidatnivå.  

 
Utbildningsrepresentanterna kontaktade vi via mail, där vi presenterade oss och beskrev 

kort våra tankar med uppsatsen och lämnade förslag på datum och tider för 

intervjutillfälle, representanterna intervjuades vid två olika tillfällen. Eftersom de 

lärosäten i Sverige som erbjuder en kandidatutbildning i Biblioteks- och 

informationsvetenskap inte är särskilt många, har det inte varit helt möjligt att skydda 

identiteten på det valda lärosätet. Informanterna informerades om detta och var 

fortfarande positivt inställda i att delta studien. Dock har vi gjort vårt yttersta för att 

hålla individernas identiteter anonyma. Informanterna fick chansen att kommentera 

citeringar innan färdigställandet av uppsatsen, för att säkerställa att de är korrekt 

uppfattade och vissa mindre ändringar gjordes efter det.  

 

De deltagande studenterna nådde vi via den lärplattform som används vi det valda 

lärosätet, ett meddelande gick ut till samtliga kandidatstudenter i de tre aktuella 

årgångarna. I meddelandet framgick en presentation av oss och vår önskan att föra en 

diskussion kring bibliotekariens yrkesroll och identitet samt vilka ambitioner och 

förväntningar studenterna hade på det framtida yrket. Vårt meddelande gick ut ungefär 

två veckor innan utsatt datum, och tolv stycken ville gärna vara med i vår undersökning. 

Dessa tolv kontaktade vi via ett nytt meddelande där vi även informerade deltagarna om 

deras anonymitet. 

 

För vår del har vi använt oss av två olika intervjuguider. Dels har det sin förklaring i att 

vi intervjuat studenter i egenskap av just studenter och utbildningsansvariga i rollen som 

utbildningsansvariga. Dels har det sin förklaring i att vi höll intervjuerna med 

utbildningsrepresentanterna och studenterna vid olika tillfällen och under den tidsperiod 

som gick mellan intervjutillfällena med utbildningsansvariga tills det att vi höll i 

fokusgruppen hann forskningsfrågorna ändras något. Intervjuguiderna användes på ett 

fritt sätt, då vi i intervjusituationen till viss del formulerat om frågorna efter vad vi 

upplevt passat in i sammanhanget. Vid några tillfällen har vi också frångått 
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intervjuguiden genom att ställa följdfrågor utifrån det som framkommit i deltagarnas 

svar. Intervjuguiderna i sin helhet finns att läsa som bilaga. 

 

Gruppintervjun och intervjun med representanterna för utbildningen spelades in med 

hjälp av en diktafon, vilket deltagarna upplystes om på förhand. För att kunna vara 

säkra på allt som sagt och för att lättare få en överblick över materialet har intervjuerna 

transkriberades i sin helhet. Enligt Repstad föreligger en risk att man i alltför stor 

utsträckning blandar in sin egen förförståelse vid tolkningsprocessen i analys av 

intervjuer, något vi försökt undvika genom att ofta gå tillbaka transkriptionerna för att 

försäkra oss om vad som sagts. (Repstad and Nilsson, s.137) 
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5. Resultat och analys 
 

I följande kapitel kommer en redogörelse för intervjumaterialet med hjälp av vald teori 

och analysverktyg.  

 

Som tidigare nämnts deltog 12 studenter i fokusgruppsintervjun, av dessa gick två i 

årskurs 1, fyra i årskurs 2 och sex i årskurs 3.  

 

I stor utsträckning citerar vi informanternas svar. Vår förhoppning är att dessa citat 

speglar deras åsikter så rättvist som möjligt. Deltagarna i fokusgruppen har vi kodat och 

gett ett löpnummer som tabellen nedan visar.  

 

Tabell över deltagarna i fokusgruppen 

 

Årskurs Åk 1 Åk 2 Åk 3 

Student S1-S2 S3-S6 S7-S12 

 

 

Även om vi har använt olika termer vid hänvisning till deltagarna i studien, har vi sett 

till att vara tydliga om huruvida det är studenter eller representanter för utbildningen 

som vi hänvisar till. 

 

 

5.1 Yrkesidentitet 
 

En vanlig åsikt bland informanterna var att de sökte till bibliotekarieutbildning för att de 

var “boknördar” och för att de tyckte om biblioteksmiljön som oftast var lugn men ändå 

hade ett växlande tempo. Studenterna nämnde också slumpen som annan anledning till 

varför man sökte till programmet. Man förväntade sig också att läsa mycket 

litteraturvetenskap under utbildningen. Datasystem och pedagogik var andra saker man 

förväntade sig att utbildningen skulle innehålla. Informanterna hade väldigt lite koll på 

vad utbildningen innehöll, till en början och frågade sig som så många andra, icke-

bibliotekarier, varför det tog tre år att lära sig att bli bibliotekarie. “... ja men jag gick 

själv in på ett bibliotek och sa „Tja! Jag skulle vilja börja jobba som bibliotekarie, har ni 

nå‟t jobb åt mig?‟ sen när dom sa att jag var tvungen att utbilda mig för det blev jag helt 

paff...” (S7). 

 

Andrew Abbott menar att bibliotekarierna är en osynlig yrkesgrupp, dels för att yrket är 

så starkt förknippad med biblioteksinstitutionen men också för att yrket är så pass 

närbesläktat med andra informationsprofessioner. Studenterna beskrev detta som att de 

ofta känt ett behov från allmänheten att försvara den utbildning och den yrkesbana de 

hade valt, något de lärde sig argumentera för under utbildningens gång men samtidigt 

var trötta på; att alltid behöva försvara sitt val. “Jag tycker det är lite lustigt i 

bibliotekarieutbildningen...att vi måste hypa oss själva så...vi är inte så tråkiga vi kan 

faktiskt mycket också. Jag har svårt att tänka mig att man gör samma på läkar- eller 

advokatutbildningar „Ni är faktiskt duktig på det här! [imiterar en lärare som pratar mot 

sina studenter, följt av skratt från samtliga i gruppen, och fortsatte] där är det nog mer 
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nu ska ni förstå hur svårt det är där ute i den verkliga världen så nu ska ni sitta här å 

lära!” (S7).  

 

Då vissa studenter hittat sätt hur de skulle “knäppa folk på näsan” när folk kritiserade 

valet av utbildning fanns det andra som helt slutat med att försvara sig mot skeptikerna. 

Karaktäristiskt för studenterna var att de helt eller delvis har slutat säga att de läser till 

bibliotekarie. Bland anledningarna gavs svårigheten att göra sig förstådd bland 

oinvigda. “Jag har slutat att säga att jag läser till bibliotekarie utan jag säger att jag får 

en häftig examen i informationsvetenskap å då får man lite imponerande tillrop...” (S5). 

 

Den allmänna bilden, när man sökte till programmet, var att man trodde man blev 

folkbibliotekarie under grundutbildningen. “[J]ag trodde man behövde ta nå‟n extra 

kurs för att bli „universitetare‟”(S4), en känsla som inte riktigt försvunnit hos alla under 

utbildningen. Informanterna känner att de får baskunskaperna en (folk-)bibliotekarie 

behöver och vill de bli något mer specifikt får de söka andra kurser och utbildningar, 

alternativt jobba många år på fältet. På frågan om de hade vågat söka en tjänst som 

systembibliotekarie efter avslutad utbildning, berättade en att den precis sökt en 

liknande tjänst, men för många var detta en främmande tanke. 

 

En vanlig åsikt, bland de tillfrågade studenterna, var att man hade en romantisk bild av 

bibliotekarien innan man sökte. I beskrivningen av bibliotekarien framställdes denna 

som en äldre dam som stod i informationsdisken och gav litteraturtips eller dammade 

bokhyllor “... min handledare under praktiken hon var ju såhär...kjol, ylliga 

strumpbyxor, kofta, glasögon och rufsigt hår, så hon var ju stereotypen av en 

bibliotekarie så jag tänkte...det där ser soft ut”(S4). Mysfaktorn var också något som 

lyftes fram, hur trevligt det skulle vara att precis som sina förebilder, få “lufsa omkring 

i tofflor och prata med „stammisar‟”. Något som utmärkte sig från den allmänna bilden, 

var en deltagares rädsla för att bli en beige bibliotekstant och menade att några 

kompisar från hemorten starkt hade avrått henne från att börja utbildningen på grund av 

samma rädsla att utbildningen skulle göra henne till en “osynlig, menlös varelse”. 

“[S]en första dagen när jag såg en två meter lång gothare så tänkte jag att jag kanske 

hade hamnat rätt i alla fall”(S5). 

 

En gängse uppfattning bland studenterna var bilden av bibliotekarien som idealist. 

Informanterna minns hur en lärare i början av introduktionskursen första terminen hade 

lagt upp en gammal jobbannons på overheaden där det stod alla kompetenser som 

skulle behövas “... det var femtielva språk och lite till liksom...”(S5). Läraren hade 

beskrivit bibliotekarien som en “informationsninja” och gav, enligt informanterna, 

visionen om att bibliotekarien skulle ut och rädda världen. ”Ja men som med [lärarens 

namn], det är väl eldsjälar hela bunten som är här och förklarar att världen går under 

om inte bibliotekarien fanns så det tycker jag väl att de hela tiden försöker förklara för 

oss. Å man känner ju liksom att...ja jag ska rädda världen jag ska visa dom vad 

demokrati är liksom...hehe [skratt från alla] ja men man blir ju lite så‟n ibland 

hehe”(S9).  

 

Även om ingen av utbildningsrepresentanterna valde termen idealisten föredrog 

åtminstone en av dem att hänvisa till biblioteksfrågor som ett ideologiskt arbete. Detta 

kan exemplifieras i följande citat: ”Jag ser bibliotekarie som ett ideologiskt yrke, 

bibliotekarien som ideologen, en demokratisk humanist”, och menade vidare att “det är 

viktigt att ha en grundläggande ideologi, det vill säga humanistiska och demokratiska 
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grundvärderingar när man arbetar i biblioteksverksamhet eftersom bibliotek är en del 

av det offentliga samhället där medborgare och tjänstemän möts”.   

 

 

 5.2 Kompetens 
 

Studenterna visade en osäkerhet i vad som förväntas av dem efter avslutad utbildning. 

De hade alltifrån “inga förväntningar” från arbetsgivaren och kollegor, på grund av att 

de var nyutexaminerade, till väldigt höga förväntningar och att de i princip skulle 

kunna ”allt”. En särskild uppfattning var att man behövde förbereda sig på att förkasta 

alla kunskaper från utbildningen och börja om från början då man väl hamnade på ett 

bibliotek. Vissa hade även fått en känsla av att den teoretiska kunskapen inte var högt 

prioriterad bland övriga studenter och menade att “många vill verkligen bara ta sig 

igenom och börja jobba, de bryr sig inte om att plugga vidare”(S1). 

 

Enligt Abbott behöver ett yrke för att bli betraktad som en profession hitta unika 

kompetenser som gör att man kan särskilja yrket från andra yrken. Enligt honom 

handlar bibliotekariernas expertis i deras kompetens kring organiserandet av kunskap 

och information. Den allmänna bilden av bibliotekariernas kompetens, från 

studenternas sida innan de inledde utbildningen, var att den till största del bestod av 

litteraturkunskap samt förmedling av kunskap och kultur. “... jag tänkte mest på kultur, 

inte bara böcker, utan kultur och evenemang och så‟nt...film och musik. Att det skulle 

vara kompetensen menar du? njae...ja...att man arbetar med det i alla fall...inte att man 

ska besitta en speciell kompetens men att det finns där hela tiden...”(S10). Bilden av 

bibliotekarien som lärare förekom också med en kompetens i litteratur- och 

språkkunskaper. Bibliotekarien som generalist var också tydlig, “... ja men den ska väl 

kunna lite av allt...speciellt om böcker...inte bara skönlitteratur utan fakta med...vad du 

hittar och vart”(S11). En annan fyller i ”... ja bilden av en bibliotekarie var väl lite en 

så‟n som vinner på Jeopardy...”(S7). Idag såg de bibliotekarien mer som 

informationsvetaren än litteraturvetaren. ” ...ja nu är det ju mer informationsvetare jag 

tänker...fast på en plats med böcker”(S6). 

 

På frågan riktad till tredje års studenterna, som snart kan börja titulera sig själva 

bibliotekarie, vad de ansåg låg i bibliotekariens kompetens, blev det tyst en lång stund 

med ett litet nervöst skratt. “Det är ju hemskt att man sitter tyst på en så‟n fråga! sista 

terminen...”(S8). Överlag hade studenterna svårt att formulera sig kring bibliotekariens 

kompetens men trodde att den “faller på plats när man väl börjar praktisera den”(S8). 

“Alltså det är ju ett komplicerat yrke ändå. Jag har liksom läkarstudentkompisar som 

tittar i våra böcker och „Hur fan kan ni lära er det här?‟ så det är ju inte så att det är ett 

okvalificerat yrke...men det kan va svårt att lära sig säga vad det avancerade ligger 

i”(S7). 

 

En allmän uppfattning bland studenterna om bibliotekarieyrkets kärna var att “Vi gillar 

böcker, böcker och information “, “Vi är ju informationsnördar, bara olika variationer 

av dem”(S5). Gemensamt för många i gruppen var också tankarna kring en humanistisk 

syn på bibliotekariens kompetens “Det som är gemensamt för bibliotekarier är...kan jag 

tänka mig...det är ingen som blir det för att bli rik utan vi är entusiaster som gillar detta 

av ett intresse, inte för att det är en smart karriärväg...man söker sig hit av ett intresse”, 

“man vill hjälpa folk, sprida kunskap, engagera sig”(S7), men “vill du verkligen bidra 
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med någonting då måste du ha maktposition för att kunna ändra på någonting 

ordentligt, visst du kan var på gräsrotsnivå men vill du verkligen ändra på någonting 

så…”(S5). 

 

På frågan om bibliotekariens kompetens började en av utbildningens representanter 

med att säga att det för det första är ”en jättesvår fråga” och att det verkligen var något 

de brottats med. Den generella bilden var än dock att man som utbildningsansvariga 

tänkte brett och att man ville ge studenterna en plattform, byggstenar, en grund 

eftersom, “man vet ju aldrig var man hamnar på sitt första jobb det kan ju bli något helt 

annat än det man hade tänkt sig”. Gemensamt för båda var hur de pratade om 

kompetenser “väldigt många olika slags kompetenser eftersom biblioteken i sig är 

olika”. En talade även om samhällets komplexitet och menade att “bibliotekarier 

behöver ha en mängd olika kompetenser eftersom arbetsuppgifterna och målgrupperna 

är av så olika slag beroende på vad man arbetar med i organisationen... utbildningen 

bör därför främst ge breda grundläggande kunskaper…det handlar om att skapa och få 

med sig en allmän överblick...men att man som studerande själv måste välja några 

saker under resans gång som man är intresserad av”. 

 

En av representanterna för utbildningen ansåg att “Jag tycker det ska finnas flera 

specifika delar eftersom det är så komplext så tror jag på att utveckla flera spår...det ska 

finnas valbara spår, tydligare spår och inriktningar så man successivt får känna 

efter...för innan vet man ju inte vad det är, innan vet man ju inte vad till exempel 

kunskapsorganisation är och då är det svårt att veta vad man är intresserad av”. Vidare 

ansåg representanten att det inom utbildningen skulle behövas “god kunskap i 

bibliotekspedagogik och bemötande...då ingen dag är den andra lik…frågorna kommer 

alltid vara olika och hur ska du rusta dig för det... du måste bara ha en beredskap hur du 

ska bemöta...det att du kan säga ‟Jag vet inte det men ska ta reda på det av en kollega 

kan jag ta ditt namn, mail eller telefonnummer‟” 

 

Ett steg i den riktningen, menade en av utbildningsrepresentanterna, var att kursen om 

”informationskompetens och lärande” nu blivit obligatorisk, och ansåg även att mer 

kring bemötande var viktigt att få med i utbildningen i framtiden, “att man är duktig på 

att svara på frågor och ställa följdfrågor, att man är samhällsorienterad...man lär sig när 

man jobbar, massor med frågor man inte visste fanns att fråga om, oavsett vad man läst 

för ämnen innan”. Representanten jämförde med sjuksköterskor som är en liknande 

profession och menade att ”de först måste lära sig att bli allmän sjuksköterska, men att 

de sen kan utveckla sig om de vill bli barnmorskor, arbeta inom akutsjukvård eller bli 

distriktssjuksköterska, och menade att dem liksom vi ska kunna lite om mycket, 

allround eller specialisera sig mot en inriktning”. 

 

Av stor vikt för båda representanterna var att ge studenten en grund, en förståelse för 

vad de ska ut och göra, “så på tre år blir man inte specialist på nå‟t område men man 

kan förhoppningsvis ha någon sorts fast mark under fötterna”. En av de ansvariga 

menade “personligen gillar jag att tänka lite brett... så hellre generalist istället för 

specialist...åtminstone till att börja med”, och betonade vikten av att grundutbildningen 

numer var så pass bred och menade att sammanförandet av det två tidigare 

utbildningarna[här syftade representanten på sammanslagningen av folk-/skol- och 

forskningsbibliotekarieutbildningen] var bra eftersom det öppnade upp för möjligheten 

att “hoppa mellan olika roller och bibliotekstyper...åtminstone i början av sin karriär… 

se olika verksamheter innan man bestämmer sig helt och hållet”.   
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Utbildningsrepresentanterna betonade ofta vikten av bredd och en grundläggande 

kompetens och återkom till dessa ord gång på gång. En av representanterna hoppades 

att studenterna, när de tar sin examen, “vet lite om många saker som har med den här 

branschen att göra så att de känner sig utrustade som allmänbildade på det här 

området... så att de har en referensram, både akademisk genom att ha skrivit, analyserat 

och strukturerat akademisk text...men också genom att ha lärt sig om professionen.” 

 

En av utbildningens representanter berättade vidare att de “har varit lite bekymrade här 

ett tag”, eftersom kandidatutbildningen ”är en väldigt kort utbildning”, och berättade 

vidare att “helst skulle jag vilja att en bibliotekarie var i nivå med vad en 

gymnasielärare ungefär rent utbildningsmässigt var, och det är man ju inte med sin 

kandidat”. Representanten utvecklade resonemanget med att säga att en 

kandidatutbildning egentligen “inte är så himla mycket i dagens samhälle…det är en 

grundutbildning och om man vill gå vidare kan man bygga på med en master eller 

fristående kurser och specialisera sig på något område”. 

  

När en av representanterna för utbildningen försökte konkretisera kring den kompetens 

studenten får av utbildningen berättade denna att ”ja ni har ju tre år med BoI vilket i sig 

är ganska mycket...ni kan ordna och tillgängliggöra material...en förmåga att 

problematisera och diskutera...det är ambitionen från vår sida”, och frågade samtidigt 

“men hur lär man er det? Vilka är förutsättningarna för att ni ska utveckla ett sådant 

sinne? Det är ju en pedagogisk utmaning faktiskt”. 

 

På frågan vilka kompetenser de ansåg som viktiga om sådär en fem till tio år, var 

gemensamt för båda att de pratade om egenskaper och förmågor, “egenskapen att 

kunna förändra och kunskapen att kunna låta sig influeras av 

omvärldsförändringar...förmågan att göra undersökningar, göra egna 

undersökningar..att tänka kring sitt fält och fråga sig hur skapar jag mig kunskap om 

detta fält...att man gör research, sätter mål och att man kan sammanställa och 

presentera”. Både betonade vikten av att kunna formulera sig både skriftligt och 

muntligt. 

 

Förutom ovannämnda förmågor och egenskaper menade de båda att det “klart finns 

traditionella bibliotekariekunskaper som man förväntas kunna”, såsom 

Kunskapsorganisation (KO) “i modern tappning”, och en förståelse för hur man ska 

bearbeta en katalog och kunna samarbeta, “man kommer att behöva kunna samarbeta 

mycket mer tror jag”, menade den programansvariga och avslutade med att säga “Jag 

kan också tänka ibland att vi måste kunna koppla tillbaka mer till...till uppdraget, vad är 

ens uppdrag på folkbibliotek och jag skulle önska att det fördes mer diskussion kring 

detta”. 

 

En av representanterna menade att bibliotekarien i framtiden skulle kunna få andra 

arbetsuppgifter än bara på bibliotek om man bara var öppen för det och ger Norge och 

Danmark som exempel på länder som ”förstått bibliotekariens kompetens” och 

betonade samtidigt vikten av bra meriter “jag skulle vilja att studenterna mer lärde sig 

skapa en bra meritportfölj, kunna sälja sin kunskap att kunna prata om vad man 

kan…att kunna sälja sin kompetens…”, men att det viktigaste dock är servicekänsla 

och kunskapskompetens och att man “härifrån ska få med sig en beredskap”. 
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5.3 Karriär/ Personlig utveckling 
 

Där Abbott menar att bibliotekarieyrket inte har en tydlig karriärväg och att 

karriärmöjligheterna inom yrket är få frågade vi studenterna vart de såg sig hamna efter 

avslutad utbildning. Den allmänt rådande föreställningen var att studenterna såg sig 

hamna på ett folkbibliotek, emellertid var det inget de, under utbildningens gång 

reflekterat särskilt mycket kring. “Jag är mest intresserad av folk- och skolbibliotek... 

inte för barnens skull, jag är inte så intresserad av barnen, men samarbetet mellan skola 

och bibliotek är jag väldigt intresserad av...”(S6). 

 

En vanlig åsikt bland studenterna var att man ville få möjlighet att ge utlopp för sina 

kreativa idéer och göra små projekt, “... att man faktiskt gör saker och man inte bara 

står där bakom disken och delar ut böcker...”(S9), ”...men så har jag nog aldrig sett 

det...något så‟nt har jag aldrig siktat efter, det låter ju inte roligt att stå bakom en 

disk...man vill ju ha omväxlande arbete”(S8). En oro som fanns bland de intervjuade 

var att de kanske tänkte i drömscenarion, och att de inte alls skulle hinna med några 

roliga projekt och utmaningar då de var medvetna om att de vardagliga rutinerna i regel 

tar det största utrymmet under arbetstiden. 

 

Den övervägande uppfattningen bland studenterna var att de, under utbildningen, fått 

en mer vidgad syn av bibliotekariens arbetsområden och karriärmöjligheter, och de såg 

både möjligheter att arbeta och studera utomlands. Några menade att genom att vidga 

bibliotekariebegreppet och istället för att kalla sig för bibliotekarie kalla sig för 

”informationsvetare” öppnade man upp för nya och andra möjligheter då de inte längre 

såg sig lika låsta till biblioteksbyggnaden 

 

Studenterna överlag visade på en positiv inställning till framtida chefskap och menade 

att efter några års yrkeserfarenhet skulle de absolut söka sig till chefspositioner, “Jag 

kommer vara 24 när jag slutar här, då vill jag jobba och prova på olika sorters 

biblioteksjobb sen kanske master kanske...jag vet inte...kanske plugga vidare även efter 

det men jag ser mig som bibliotekschef från 30...jag behöver inte närma mig 

pensionsåldern innan jag är där!”(S1). De som inte var lika positivt inställda till en 

chefposition ansåg sig vara mer osäkra på sig själva och menade att först efter många 

års yrkeserfarenhet skulle de kanske kunna överväga ett sådant beslut “...i min 

synvinkel i alla fall så måste jag ha några års erfarenhet för att kunna säga hur 

organisationen ska kunna styras”(S2), “Men varför är det så himla osäkert när det gäller 

vårat yrke hela tiden?”(S7), “men det kanske är just det att vi bygger på kunskap, 

bygger på information och man vill vara påläst”(S2). Men allt berodde också på vilken 

chef man pratade om, pratade man bara om ledarposition i allmänhet var deltagarna 

över lag positivt inställda, och projektledare var något majoriteten ville och kunde 

tänka sig. 

 

När vi frågade studenterna om de såg yrket som en del av en karriär eller lika med en 

karriär, blev det först tyst. En menade att för henne var det helt självklart i och med att 

hon utbildade sig till yrket bibliotekarie, men att för henne hörde inte karriär ihop med 

att bli chef eller att klättra, utan mer ihop med möjligheterna att hamna någonstans där 

hon “kunde utvecklas och ges möjlighet att hitta på nya saker”(S9). Några höll med och 

menade att där var utbildningen så bra “för att man behöver inte bara vara bibliotekarie 

utan jobba med information i stort”(S6), en annan kontrade med “Jag tänker bara på 80-

tals filmer, karriärskvinnor när jag hör ordet karriär”(S12). 
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På frågan om informanterna tänkt i banor som akademisk karriär, nämnde studenterna 

till största delen, återigen vikten av erfarenhet och menade “först om några år”, en av 

deltagarna skyllde på skoltrötthet (S12). 

 

Den allmänna bilden av chefen för studenterna var en person med bättre lön men “som 

sitter instängd på ett kontor hela tiden. Informanterna talade om “däruppe” och 

beskriver chefsjobbet i termer som “pappersarbete”, “budget och personal”, 

”administrativt”, “ett tråkigt jobb”. “För mig är det att det är tråkigt”, “Precis att det är 

tråkigt och att jag inte vet hur man gör...eller det vet jag och det är inte kul...själva 

ledarskapet skrämmer inte mig”(S9). 

 

På frågan om vad studenterna tänkte om delat ledarskap var den gängse inställningen 

positiv. “Absolut, om någon annan skötte ekonomin, för jag vill inte att biblioteket ska 

gå under bara för att jag blir chef”(S5), “delat vore bra för vi vet inte hur man lägger 

upp en budget liksom eller sköter administrationen”(S4), “Att få jobba med team 

building att få ihop gruppen sådana problem, det hade varit jätteroligt men det är just 

det med ekonomin jag inte vill ha”(S8). 

 

Vi frågade om det är viktig att bibliotekschefen är en bibliotekarie och merparten 

svarade ja, “det är viktigt för att höja statusen på yrket”(S6). 

 

Mot slutet av intervjutillfället läste vi upp ord från några olika platsannonser såsom: 

engagerad, driven i utvecklings och kvalitetsarbete, leda och utveckla framtidens 

bibliotek, kreativ förmåga, entusiasmera, god kommunikatör, men också ord som 

personal- och ekonomiansvar, föredragande i biblioteksfrågor och branscherfaren. 

Studenterna menade att dessa annonser överlag sysslade med en skrämselbild. “Dom är 

medvetna att det inte är en person som uppfyller allt till 100 procent, de tar den som 

kommer närmast, sen skrämmer man ju klart bort de som inte är lika engagerade”(S7). 

I samtalet med representanterna för utbildningen menade en inledningsvis att man nog 

inte “förväntar sig att en nyexaminerad ska söka...den här typen av tjänster”, att det mer 

är “något man går vidare med” efter intresse” och att “man skulle nog bli ganska 

förvånad...du måste ju kunna bibliotek...förstå biblioteksverksamheten och det gör man 

ju genom sin utbildning och genom att man har jobbat några år...och ofta är det ju så att 

när man varit ute några år så känner man att man skulle vilja lära sig mer och väljer 

riktning”. 

 

I en diskussion kring svårigheten att tillsätta bibliotekschefer drog, en av 

representanterna, en parallell till skolväsendet där de, precis som biblioteken, hade 

svårighet att rekrytera rektorer och skolledare. Som potentiell förklaring gavs att det 

många gånger var ett tufft arbete, många timmars jobb, som senare kanske inte gav så 

mycket mer pengar i lönekuvertet, speciellt inte för en mellanchef. ”Jag tänker 

såhär...att det är ett problem, ett samhällsproblem inte bara ett biblioteksproblem...att 

chefstjänster och inte minst mellanchefstjänster måste göras mer attraktiva på nå‟t sätt, 

och då tänker jag inte bara på lönen utan då tänker jag även på arbetsförhållandena...” 

Representanten nämnde i sammanhanget delat ledarskap som en potentiell lösning på 

problemet och fortsatte med ”chefstjänster är kanske ett generationsproblem 

också...yngre människor vill ha mer ansvar, kunna förändra och ha potential men inte 

vara insnärjd i ett tufft regelverk där ens idéer har svårt att komma fram…”. 
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Delat ledarskap var något signifikant under samtalen med båda 

utbildningsrepresentanterna i samband med bibliotekarien och chefsrollen och deras 

framtidsutsikter. Något som även efterfrågades var alternativa vägar att göra karriär på 

och en av de ansvariga för utbildningen menade att en chef måste vara intresserad av 

organisationsutveckling och personalfrågor men att ”långt ifrån alla delar det intresset”. 

Om det istället fanns olika typer av befordringstjänster som krävde spetskompetens 

som skulle innefatta mer ansvar skulle det kunna det vara ett sätt att göra karriär på 

utan att bli chef. ”En befordringstjänst som var typ att bli ämnesspecialist, att bli någon 

som är riktigt, riktigt vass på att hantera webben till exempel...då behöver man inte 

nödvändigtvis vara chef men däremot har man en befordrad tjänst men mycket ansvar 

och förhoppningsvis en lön i paritet med det”. 

 

Den andra representanten för utbildningen menade att “förändrade villkor för ledarskap 

är nödvändigt”, och menade vidare att “Jag tror ledarskap i framtiden... jag tror mycket 

mer på delat ledarskap, på team ledarskap, man tar olika roller för det handlar ju också 

om att ha ett rimligt liv om vi nu pratar om varför man inte vill bli ledare, det kanske 

inte är alla som vill jobba åtta till tjugo-tjugoett, flera dagar i veckan plus ganska ofta 

på helgerna, för det är andra saker...” Representanten menade vidare att “det är inte 

säkert man måste jobba så mycket heller… det beror ju alldeles på egen 

ambitionsnivå...hur mycket man är involverad i olika saker. Vissa är 9-5 och kanske 

inte håller på med tusen roliga saker[i arbetet, underförstått], träffa en massa folk, är 

med i olika sammanhang då säger de nej till sådana saker, försöker hålla sig.” 

Avslutningsvis om ledarrollen menade informanten att “Man kan ha olika 

förhållningssätt som chef men å andra sidan kanske du inte åstadkommer lika mycket, 

du kanske får kritik, sen beror det på hur många du har att delegera över… och vad de 

har för kunskaper som man kan delegera till...och sen beror det väldigt mycket på hur 

ledningsstrukturen ser ut”, och betonade vikten av att nya bibliotekarier verkligen 

borde pröva på framtida ledarskap “på olika nivåer i organisationen och i olika 

sammanhang som projektarbete”. 

 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
 

Studenter sökte sig fortfarande till utbildningen utifrån bibliotekariestereotyper, något 

som sedan ändrades under utbildningens gång. Även om deras bild ändrats under 

utbildningens gång fick man känslan av att de var nöjda med sitt val av utbildning.  

Paradoxalt nog hade övervägande delen studenter helt eller delvis slutat säga att de 

läste till bibliotekarie då de funnit svårigheter att göra sig förstådd bland oinvigda. 

 

En gängse uppfattning från studenterna innan de började på bibliotekarieutbildningen 

var att de skulle läsa mycket litteraturkunskap, det är också en bild som förändrats till 

en mer nyanserad bild, där de nu identifierade sig mer som informationsvetaren på “en 

plats med böcker”. 

Både studenter och representanter för utbildningen såg bibliotekarieyrket som 

ideologiskt grundat där kärnan var intresset för information och viljan att hjälpa andra. 

 

På kandidatprogrammet fick man grundläggande kunskaper i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Tanken var att man skulle få med sig en bredd så att man 

senare genom yrkeserfarenhet eller fortsatta studier kunde specificera sin kompetens. 
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Utbildningsrepresentanterna poängterade också att detta var en grundutbildning och att 

man inte hann utbilda sig till specialist på endast tre år. 

 

En allmän bild från såväl studenter som representanter från utbildningen var att en 

nyutexaminerad bibliotekarie besatt generella kunskaper, “att man kan lite om allt”. 

Båda grupper fann det också svårt att sätta konkreta ord på sin kompetens, de valde att 

hellre prata om egenskaper och förmågor. Trots en generalistkompetens ville 

studenterna över lag få möjlighet att ge utlopp för sina kreativa idéer och delta i 

projekt, vilket tydde på både ambition och engagemang. 

  

Delat ledarskap var något utbildningsrepresentanterna såg som en potentiell lösning på 

problematiken med att tillsätta chefer. Studenterna var också mer benägna att ikläda sig 

ledarrollen under sådana förutsättningar. De var över lag positivt inställda till ledarskap 

och ville både leda och driva verksamheten framåt och arbeta i olika projekt. Vissa såg 

chefskapet som en naturlig del av arbetslivet, men först efter några års yrkeserfarenhet. 

Bland hinder för ett eventuellt ledarskap, nämnde studenterna, administration och 

ekonomiansvar och rädslan av att bli instängd på ett kontor, ”där uppe”. Trots denna 

något negativa syn på chefsposition visade studenterna över lag på både engagemang 

och ambition och att de inte är rädda för att leda. 
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6. Diskussion och slutsats 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera den insamlade empirin och koppla den till vad 

som sagts i tidigare forskning. Diskussionen utgår från uppsatsens frågeställningar och 

avslutas med avslutande reflektioner och förslag på fortsatt forskning. 

 

 

6.1 Vilken syn har bibliotekariestudenter och utbildnings-
representanter på yrkesidentitet? 
 

Bland anledningarna till varför många valt bibliotekarieyrket i Peter Almeruds rapport, 

nämndes saker som både slump och en allmänt positiv upplevelse av biblioteket men 

också en kombination av litteraturintresse och samhällsintresse. Dessa anledningar 

känns även igen i vår studie där de flesta informanterna sökte in till utbildningen på 

grund av deras starka intresse för litteratur och kultur och sökte till biblioteket för att de 

gillade miljön, många gånger på grund av att de såg det som en lugn och trevlig plats. 

Informanterna menade att bibliotekarien är en boknörd och att yrket verkade vara både 

lugnt och växlande, något de lockats av när de sökte. Några beskriver även valet som en 

ren slump, vilket även Peter Almeruds påpekar, där många av de tillfrågade beskrivit 

yrkesvalet som en ren tillfällighet, ett val mellan att bli lärare eller bibliotekarie och där 

flera mest bara ville gå en utbildning som ledde till ett yrke. 

 

Som Kerstin Rydbeck även i sin text påpekar är det svårt att tvätta bort en gammal, 

ingrodd stämpel och många av studenterna känner igen sig i detta och menar att de 

börjat ledsna på att förklara hur bra de är, och hur missvisande den förutfattade 

meningen är. Denna känsla av bristande respekt från omvärlden, finns bland 

bibliotekarier över lag, påpekar Kåring Wagman och när en student säger att hon slutat 

kalla sig själv för bibliotekariestudent inför sina icke- studerande vänner, och istället 

kallar sig för informationsvetare, visar vår studie att denna känsla även finns bland våra 

studenter. Att bibliotekarien även kallar sig för informationsvetare är inte missvisande i 

sig, dock, för att höja bibliotekariens status, tror vi på att accentuera bibliotekariens 

kompetens och identitet, istället för att hitta på alternativa titlar. Tidigare forskning 

pekar på att det råder brist på en tydlig beskrivning av den moderna bibliotekarien 

förutom att kåren är splittrad. Därför tar man till sig stereotypen redan som student och 

på det sättet spär på den gamla föreställningen så att den kan leva vidare. Rydbeck 

uppmanar till en debatt om bibliotekariestereotyper, redan på utbildningsnivå, något 

även vi välkomnar. 

 

Hedman och Moring har även de undersökt bibliotekariestudenter och har funnit en 

osäkerhet hos dem gällande deras yrke, de menar att studenterna söker en 

professionsidentitet men har svårighet att hitta svar. Även våra informanter är osäkra i 

sin professionella identitet och finner det svårt att klä den i ord. Dock får vi ändå 

känslan av en yrkesstolthet. Liksom Moring och Hedman påpekar, fann studenterna det 

svårt att veta om de teoretiska kunskaperna väl höll ute på arbetsplatsen då de inte haft 

tillfälle att utöva dessa kunskaper, praktiskt, under utbildningen. För att motverka denna 

osäkerhet efterfrågade författarna mer praktik, det ser även vi som en potentiell lösning 

på problemet. 
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6.2 Vilken syn har bibliotekariestudenter och 
utbildningsrepresentanter på kompetens? 
 
Både studenter och utbildningsrepresentanter hade svårigheter att sätta ord på 

bibliotekariens kompetens. Svårigheten att beskriva sin kompetens är inget specifikt för 

deltagarna i vår studie, utan även något tidigare forskning pekar på. 

Forskningsöversikten Bibliotekarien och professionen menar att många saknar en tydlig 

beskrivning av bibliotekariens kompetens och att det även finns en oenighet kring 

bibliotekariens identitet, där den liksom kompetensen består av många och olika. Nolin 

och Åström har skrivit om den oenighet som råder inom biblioteks- och 

informationsvetenskap och menar att det området alltid kännetecknats av svaga 

karaktärsdrag. De menar att det nu kanske är dags att vända dessa svagheter till styrkor. 

Vi håller med författarna om detta och menar att en identitet och kompetens som består 

av flera och olika inte borde ses som något problem utan snarare en möjlighet. Vi ser 

även att det möjligtvis är dags för en omvärdering, både inom och utanför 

bibliotekssfären, och istället för att fastna vid ordet kompetens kanske det är dags att 

lyfta bibliotekariens förmågor och egenskaper. 

 

Både studenter och representanter för utbildningen ansåg att bibliotekarien har en bred 

kompetens, en generell kunskap. För båda representanterna var det viktigt att tänka brett 

och ge en stabil grund för studenten att stå på. Ur ett klassiskt professionsteoretiskt 

perspektiv, som strävar efter en unik kunskapsbas, kan man fråga sig om det är gott nog. 

Att kunna sätta ord på sin kompetens och att kunna förklara vad den består av gör att 

bilden av en själv växer, och en specifik kompetens är inte bara viktig för att höja ett 

yrkes status utan också viktig för en kollektiv självkänsla. Samtidigt kan man diskutera 

huruvida en unik kunskapsbas är något vi bör eftersträva men också vad en unik 

kunskapsbas består av.  

 

De bibliotekschefer Persson och Runesson i sin undersökning intervjuat tyckte inte att 

de fått tillräckliga kunskaper under sin grundutbildning för sin chefposition, men det 

innebar dock inte att de tyckte att de borde ha fått det. Många av de intervjuade cheferna 

ansåg nämligen att den kunskapen är så specifik att var och en fick utveckla den på egen 

hand. Vad som bör ingå i kandidatutbildningen är både en väldigt svår och komplex 

fråga, där båda utbildningsansvariga betonade vikten av bredd och grundläggande 

kunskaper. En av representanterna påpekade flera gånger i intervjun, att en 

kandidatutbildning bara är en grundutbildning och om man vill gå vidare och 

specialisera sig, är det upp till individen att ta det klivet. Den andra representanten 

menade att det var viktigt att man i och under utbildningen gavs möjlighet att utveckla 

fler spår och menade att det borde finnas valbara spår, tydligare spår och inriktningar 

eftersom samhället idag är så pass komplext. På samma sätt som man nu, via valbara 

kurser, kan få ökade kunskaper inom sociala medier, bloggar och lässtimulans, hade vi 

gärna sett valbara kurser inom ekonomi, budget, personaladministration och 

projektledning. Man kan också fråga sig vad och hur mycket som ska ingå i en 

grundutbildning och hur mycket bibliotekarie man blir på tre år. Att plantera spår hos 

studenterna kan ske på flera sätt och behöver inte bara betyda valbara kurser. Att helt 

enkelt prata om ledarskap i olika former och prata om det i positiva ordalag kan också 

vara en väg att gå. Planteras inte idéer om chef och ledarskap är det svårt för studenten 

att identifiera sig i den rollen.  
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6.3 Vilken syn har bibliotekariestudenter och 
utbildningsrepresentanter på karriär/personlig utveckling? 
 
Där Persson och Runessons studie visat att få studenter i deras undersökning tror att de 

ska bli chefer, visade vår studie inte alls samma tydliga tendens. Våra informanter såg 

sig gärna i en chefsposition, men ansåg sig först behöva yrkeserfarenhet. 

 

Lena Floser, Helena Gebele och Maria Ljung hävdar i sin studie att det finns “en 

osäkerhet i biblioteksvärlden inför att söka chefstjänster då många beskrivs som rädda 

inför chefsuppgifterna”, denna rädsla fanns även hos våra tillfrågade studenter. De 

menade att de hade allt för dålig kunskap kring biblioteket som organisation samt kände 

en rädsla av att bli begravda i pappersarbete. Det här är också en inställning våra 

informanter delar med yngre över lag. I en ny Sifo-undersökningen, beställd av 

Wiminvest, visar undersökta yngre kvinnor och män, i åldern 25-35 att de flesta lockas 

mer av ledarskap än betungande ansvar. Sofia Falk, vd på Wiminvest menar att det 

kanske är dags att splittra upp chefsrollen i två olika delar, där en leder och en annan 

administrerar. Ett delat ledarskap är även något som får gehör från 

utbildningsrepresentanterna, som ser att det delade ledarskapet kan vara en av flera 

lösningar på det låga söktrycket till chefspositioner. På samma sätt som vissa 

arbetsplatser redan drivs av en ordinarie och en vice bibliotekschef, skulle man kunna 

strukturera om och ha en administrativ- och en verksamhetschef. En skattefinansierad 

verksamhet som biblioteket oftast är, skulle då inte kräva speciellt större finansiella 

resurser som den typen av förändring skulle innebära. 

 

Kritik till en platt organisation med få karriärmöjligheter är något som tidigare 

forskning pekar på. För att kringgå detta problem efterfrågade en av utbildningens 

representanter befordringstjänster med fler alternativa karriärvägar som inte 

nödvändigtvis innefattade personalansvar. Att arbeta med kultur och fritid efterfrågar 

bibliotekspersonal som är mer drivande i utvecklingsarbetet med större initiativförmåga, 

idérikedom och professionellt förhållningssätt till besökarna. Av vår studie har vi 

kunnat se att drivet finns bland studenterna att de vill vara med och förändra och 

utveckla verksamheten, de har både ambitioner och höga krav på sig själva. Studenterna 

visade på viljan att driva verksamheten framåt men som en av utbildningsansvariga 

påpekade är ett ökat ansvar utan ledarroll något som inte syns i lönekuvertet och därför 

kan verka omotiverat att söka. 

 

Floser/Gebele/Ljung problematiserar bibliotekariens identitet, att identiteten traditionellt 

sett inte har likställts med ledarskap, och att det inte varit acceptabelt i 

bibliotekariekulturen att ha ambitionen att leda. En förklaring till det kan vara att 

bibliotekarieyrket inte tillhört de klassiska professionerna, historiskt sett, och där tydliga 

karriärvägar varit ett kriterium. Yrket bygger på kunskap och information och vår studie 

menar att studenterna kan känna ett mindervärdeskomplex i att de inte är så pass pålästa 

och kan organisationen så pass väl att de vågar styra den. Informanterna beskriver även 

bibliotekarien som ideolog och i den beskrivningen kan det finnas ett synsätt som 

hämmar personlig utveckling och viljan att kliva fram som ledare. 

 

Persson och Runesson tog i sin studie fram en amerikansk biblioteksdebatt, där bristen 

på ledarskap diskuteras. Det man ansåg orsaka problemet där varierade men bland 

förklaringarna nämndes biblioteksutbildningarna, hierarkiska strukturer och ointressanta 
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arbeten. Som även vår studie visar finns inte bara en orsak till problematiken med 

bristen på ledarskap, utan det är många faktorer som spelar in. 

 

 

6.4 Hur har studenternas syn ändrats under utbildningens gång?  
 

Olika bibliotekariestereotyper problematiseras i Kerstin Rydbecks text och hon menar 

att de spelar en stor roll när studenterna söker in till bibliotekarieutbildningen och att 

detta är ”något vi måste förhålla oss till i själva utbildningen”. Vad som framkom av 

intervjun med våra studenter var att även de sökte sig till utbildningen med den 

stereotypa bilden av bibliotekarien och till viss del även med en förlegad bild av 

biblioteket som en lugn och trygg arbetsplats. Samtidigt visade studenterna att 

föreställningen kring bibliotekarien snabbt förändrades till att bli djupare och mer 

komplex när de sedan påbörjade sina studier. Något hos studenterna som blev starkare 

under åren var “vi-känslan” och paradoxalt nog en enighet med den splittrade 

bibliotekariekåren. En förklaring till det skulle kunna vara att denna känsla av enighet 

växer sig starkare när de inblandade befinner sig i en situation då de behöver försvara 

sig gentemot samhället och andra yrkesgrupper. 

 

Överlag visade studenterna på en osäkerhet kring bibliotekariens kompetens, en 

osäkerhet som inte ändrades under utbildningens gång, då informanterna gav liknande 

svar oavsett vilken årskurs de gick i. Som forskningsöversikten och även Nolin och 

Åström påpekar i sin text är hela forskningsfältet; biblioteks- och 

informationsvetenskap splittrat, vilket inte gör studenternas svar särskilt förvånande. Då 

studenterna överlag visade på svårigheter att formulera sig kring kompetensen var de 

mer enade kring bibliotekariens identitet, och menade att bibliotekarien till stor del var 

generalist, en identitet som stärktes under utbildningens gång.  

 

Den största förändringen bland studenterna i vår undersökning fann vi i synen på 

karriärmöjligheter, vilka vidgas betydligt under utbildningens gång. Från att bara se sig 

i rollen som folkbibliotekarie, såg de sig under utbildningens gång arbeta på såväl skol-, 

forsknings- eller företagsbibliotek, några kunde även se sig själva studera vidare och 

med tiden bli forskare.  

 

Som vi tolkat resultatet ligger inte skillnaderna i informanternas svar på hur långt de 

tagit sig i utbildningen, utan som vi ser det ligger skillnaderna mer på individnivå, där 

personliga egenskaper, upplevelser och reflektioner bidrar till största delen till 

informanternas olika svar. Överlag fann vi en enighet bland studenternas svar och där 

åsikterna gick isär, ser inte vi varken förklaring eller svar, i studenternas olika 

utbildningslängd.   

 

Vi började uppsatsen med att fråga, har inte våra medstudenter högre ambitioner än att 

bara vilja ha ett jobb. Av vår studie har vi kunnat konstatera att högre ambitioner finns. 

Vi kan fortfarande inte svara på hur det blir med chefen på biblioteken vi kan bara 

hoppas att fler bibliotekarier tar klivet och vågar leda, för som vi set det blir framtidens 

bibliotek av framtidens bibliotekarier och framtiden börjar på utbildningsnivå.  
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6.5 Avslutande reflektioner 
 

Det ska sägas att det är nära till hands att efter tre års studier ägna sig åt att utvärdera sin 

utbildning, det är inte forskning och ingenting man ska ägna sig åt i en kandidatuppsats. 

Det är också något vi har velat hålla oss borta ifrån men samtidigt haft svårt för, 

stundtals. Några tvärsäkra slutsatser kan vi inte dra från vår undersökning, däremot har 

vi kunnat bekräfta många av de tendenser som florerat bland tidigare forskning.  

 

Då vi i resultat och diskussionsavsnitten försökt följa våra frågeställningar och valda 

analysverktyg, har vi ibland upplevt att begreppen gått in i varandra. Detta är något vi 

har varit medvetna om men samtidigt anser inte har haft någon påverkan på det 

slutgiltiga resultatet då begreppen är så starkt kopplade till varandra.   

 

När vi reflekterat över vår egen undersökning har vi kunnat se att studenternas och 

utbildningsrepresentanternas svar inte skiljt sig åt i någon större utsträckning. Enligt vår 

tolkning kan detta bero på att studenterna redan är i och en del av utbildningen, en 

utbildning som representanterna format.  

 

Vår ambition inför den här studien har aldrig varit att fastställa hur någonting är, utan 

hur det skulle kunna vara. Generaliseringar kring uppsatsens problemområde lämnar vi 

till kommande forskning.  

 

 
6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi har i denna uppsats undersökt studenter på kandidatnivå. Som vi ser det skulle det 

vara intressant att vidareutveckla detta och göra en jämförande studier med master 

studenter.  

 

Ännu en spännande breddning skulle vara att undersöka hela Sveriges 

bibliotekarieutbildningar. 
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Muntliga källor 
 

Utbildningsrepresentant i en intervju, 2011-04-13 

 

Utbildningsrepresentant i en intervju 2011-04-14. 

 

Tolv bibliotekariestudenter, kandidatnivå, i en fokusgrupp, 2011-05-05.  



i 
 

Bilagor 
 

Intervjufrågor till fokusgruppen 
  

Utbildningen/Kunskapsbas/Yrkeskompetens 

 

1. Varför sökte ni till bibliotekarieutbildningen? 

 

2. Vad hade ni för bild av utbildningen innan ni sökte? ( Vad förväntade 

studenterna sig att det skulle ingå i utbildningen, vad trodde det att de skulle lära 

sig, läste man utbildningsplanen? teori? praktik?) 

 

3. Vad hade ni för bild av bibliotekarien innan ni började utbildningen? (Vad kan 

bibliotekarien vad är bibliotekarien? 

 

4. Har bilden av bibliotekarien eller utbildningen ändrats under tidens gång, i så 

fall hur? 

 

5. Vad är bibliotekariers kompetens? Vilken kunskap besitter bibliotekarien? 

 

Karriärmöjligheter/karriärsambitioner 

 

6. Vilka förväntningar har ni på ert framtida arbete? Vilka förväntningar har ni på 

er själva? 

 

7. Vad ser ni er själva jobba med i framtiden, både på lång och kort sikt? Var och 

med vad? (Är det någon som tänker att de vill bli ledare? Hur tänker den/de? 

Vad har gjort att de kommit fram till det?) 

 

8. Har utbildningen ändrat era yrkesplaner? 

 

9. Vad tänker ni när vi säger ordet karriär?  

 

10. Vad tänker ni när vi säger personlig utveckling? 

 

11. Hur ser er önskechef ut? 

 

12. Kan ni tänka er i rollen som chef (nu, om ett tag)?  

 

13. När ni hör ord som: engagerad, driven i utvecklings och kvalitetsarbete, leda och 

utveckla framtidens bibliotek,, kreativ förmåga, entusiasmera, god 

kommunikatör Vad tänker ni då? (Identifikation, ja de talar om mig! Oj, va 

jobbigt! eller Det där är någon  men inte jag!)När ni hör ord som : personal- 

och ekonomiansvar, föredragande i biblioteksfrågor,  branscherfaren! Vad 

tänker ni då? (Identifikation, ja de talar om mig! Oj, va jobbigt! eller Det där är 

någon men inte jag!)  
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Intervjufrågor till utbildningsrepresentanter: 
 

1. Vad anser du som utbildningsrepresentant vara din roll för utbildningens gång 

och utveckling? 

 

2. Vad är bibliotekariers kompetens? Vilken kunskap besitter bibliotekarien? 

 

3. Vår tanke var att hitta nyckelbegrepp i utbildningsplanerna som visade på just 

vår unika kompetens efter avslutad utbildning men vi får känslan av att de är så 

generella att de skulle fungera på många olika akademiska utbildningar. Vi 

känner att vi saknar yrkesspecifika mål. Hur har resonemanget gått från 

lärarnas/personalens håll kring dessa mål?  

 

4. Vilka biblioteks- och informationsvetare hoppas ni få fram under 

kandidatutbildningen? 

 

5. I platsannonser för bibliotekschefer idag pratar de inte sällan om egenskaper 

som: engagerad, driven i utvecklings och kvalitetsarbete, framtidens bibliotek, 

personal- och ekonomiansvar, föredragande i biblioteksfrågor, branscherfaren, 

kreativ förmåga, entusiasmera, god kommunikatör, hur jobbar utbildningen, 

anser du, för att möta dessa krav och önskemål? 

 

6. Vem är framtidens bibliotekschef? Var hämtas den ifrån? 
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SIFO- undersökning beställd av Wiminvest  
Fler kvinnor på nyckelpositioner löser sig inte med nästa generation. 
 

Om undersökningen 

Wiminvest har tagit tillsammans med TNS Sifo genomfört undersökningen. Vi har 

frågat 1400 personer i gruppen 25-35 år om vad de ser som hinder för att göra karriär 

samt vad som skulle kunna få dem att stanna kvar och göra karriär på företaget. Mer än 

hälften av de tillfrågade har akademisk utbildning motsvarande högskola eller högre. 

Personerna hade anställning men ingen chefsposition i nuläget. 

 

Resultat 

Endast tre av tio kvinnor vill bli chef 

Endast 30% av kvinnorna vill bli chef. Siffran för männen är 40%. Vi ser dock i 

undersökningen att det inte är något större fel på viljan att göra karriär. Ungefär åtta av 

tio tillfrågade skulle vilja få en nyckelposition i företaget oavsett om vi frågar män eller 

kvinnor. Däremot ser vi som sagt en skillnad i att bli chef. 

 

Kvinnorna ser hindren som privata (inre faktorer), männen pekar på 

organisatoriska – hinder för att göra karriär (bli chef eller nå annan 

nyckelposition) 

Män och kvinnor upplever ungefär samma hinder för att bli chef . Topp tre för både 

kvinnor av män är desamma. Ett är stress i form av ökad arbetsbelastning och minskad 

tid för privatliv. Det andra handlar om inre osäkerhet och tvivel på sig själv och de 

förväntningar som man tror kommer med en framträdande position. Det sista handlar 

om hierarki och tröghet i organisationen. För männen är det största upplevda hindret att 

det tar för lång tid/för krångligt att klättra i hierarkin. För kvinnorna är det oron för att 

göra karriär tar för mycket tid från privatlivet. 

 

N0är vi tittar närmare på resultatet ser vi att mer än dubbelt så många kvinnor som män 

ser sin egen osäkerhet kring sin kompetens och pressen från omvärldens förväntningar 

som ett hinder för att bli chef. 

 

Frågan är om detta beror på att hindren existerar i mindre utsträckning för männen eller 

på att männen är mindre benägna att uppfatta dem? Kanske är det detta som ligger 

bakom siffrorna som visar att en betydligt lägre andel av kvinnorna vill bli chefer. Att 

bli chef förknippas med hög stress och press och en ständig kamp för att få tid över till 

privatlivet. 

 

Detta stöds av att kvinnor inte verkar vara lika rädda för att ta framträdande 

nyckelpositioner. Detta är troligtvis inte lika likställt med personalansvar, stress och 

press 

men kanske ändå ses som ett sätt att utvecklas och få mer ansvar, status och stimulans. 

 

Kvinnor vill ha personligt stöd, män vill ha stöd i processer och system 

När de tillfrågade får rangordna vad som skulle få dem att stanna, utvecklas och så 

småningom söka en nyckelposition på företaget är det en tydlig skillnad mellan kvinnor 

och män i vilka faktorer som anses viktigast. Det vi ser kan väldigt tydligt kopplas till 

de hinder som tidigare beskrivits. Kvinnor värderar i högre utsträckning faktorer som är 

kopplade till dem själva som person samt underlättar för dem att balansera arbets- och 
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privatliv medan männen prioriterar yttre faktorer som ligger utanför dem själva, i 

organisationen. 

 

Fler kvinnor än män vill få oftare och mer specifik feedback, både positiv och negativ, 

dvs det de gör bra men också vad de kan utveckla. Dubbelt så många kvinnor som män 

vill att företaget ser på föräldraskap som en karriärfördel och har system för att ta hand 

om föräldralediga och underlätta deras återgång i arbetet. Mer än var tredje kvinna vill 

ha mentorskap medan endast varannan man vill det. 

 

Fler män än kvinnor säger att de inte bara vill mätas på ekonomiska resultat utan också 

på kvalitativa egenskaper. Nästan dubbelt så många män som kvinnor vill att fokus 

läggs på vad de presterar snarare än nedlagt tid eller tid som de visat sig på 

arbetsplatsen. Lika många efterlyser tydliga karriärvägar. 

 


