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Förkortningar 

ABM – Arkiv, Bibliotek och Museum 

B&I – Biblioteks och Informationsvetenskap 

BHS - Bibliotekshögskolan  

DIK – Dokumentation, Information och Kultur (Fackförening) 

HB – Högskolan i Borås 

KY – Kvalificerad yrkesutbildning 

LADOK - Ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i 

Sverige 

SACO - Sveriges akademikers centralorganisation 
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1. Inledning 
Frågor som gäller utbildningens kvalitet och studenternas anställningsbarhet är viktiga för 

alla utbildande institutioner. Att studenterna har en god grund att stå på, generellt 

akademiskt och specifikt inom utbildningsområdet, är mål för verksamheten. Ett led i 

arbetet med att säkerställa att dessa mål uppnås är att genomföra alumnundersökningar, 

där studenter som avslutat sin utbildning tillfrågas om anställningsförhållanden och syn på 

utbildningens relevans i relation till deras yrkesutövning.  

Sedan 2010 ingår studentuppföljning (alumnundersökning) som ett kriterium i 

kvalitetsutvärderingssystem och resurstilldelning inom högre utbildning i Sverige 

(Högskoleverket 2011). I enlighet med detta och det kontinuerliga kvalitetsarbetet på 

institutionen har Bibliotekshögskolan i Borås nu för första gången genomfört en egen 

alumnundersökning.  

 

Uppdragsbeskrivning 
Enligt uppdraget från prefekten ska alumnundersökningen omfatta studenter som har 

avslutat utbildningen 2010. Mer specifikt handlar det om närstudenterna som har börjat 

bibliotekarieprogrammet 2007 och webbredaktörsutbildningen 2008.  

Uppdraget är att undersöka studenternas:   

- nuvarande arbetssituation, ett år efter avslutade studier och/eller avlagd examen  

- upplevelsen av utbildningens relevans i relation till nuvarande arbetsuppgifter  

En referensgrupp bildades under våren 2011 med uppdrag att bereda hur prefektuppdraget 

skulle genomföras. Efter två arbetsmöten utsåg gruppen Alen Doracic och Eva-Maria Flöög 

som utredare. Under arbetets gång fungerade referensgruppen som ”bollplank”. 

Undersökningens uppläggning har även diskuterats i ledningsgruppen för 

Bibliotekariekandidat- och Webbredaktörsutbildningarna.    

   

Bakgrund  
Sedan 2007 erbjuds ett treårigt Bibliotekariekandidatprogram och sedan 2008 ett tvåårigt 

Webbredaktörsprogram som heltidsutbildningar på campus enligt Bolognamodellen. Det nya 

Bibliotekarieprogrammet skiljer sig strukturellt och innehållsmässigt från de tidigare två- och 

fyraåriga magisterprogrammen som har erbjudits sedan 1996.  

Till skillnad mot webbredaktörsutbildningen har den tidigare magisterutbildningen 

undersökts under åren av olika instanser som Högskoleverket, Högskolan i Borås, SACO och 

DIK-förbundet. Undersökningarna från Borås går tillbaka till 1990-talet och har genomförts 

regelbundet sedan dess (Holmqvist 2004). De senaste undersökningarna är 
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Studentbarometern (Sigrén 2011) och Boråsakademiker 2011 (Sigrén 2012). 

Studentbarometern genomförs varje år med syftet att utifrån studenternas perspektiv 

belysa olika kvalitetsaspekter av grundutbildningen, såsom värdering av utbildningen, 

studieklimatet, analytiskt tänkande och samarbetsklimatet.  Boråsakademiker är en 

alumnundersökning som genomförs vart fjärde år med syftet att ta del av studenternas 

erfarenheter och synpunkter om utbildningen och vad som hänt efter avslutade studier. 

Kvalitetsaspekter som undersöks är utveckling av studenternas färdigheter och förmågor 

enligt Högskolelagen, i relation till anställningsbarhet samt om och när studenterna har fått 

anställning.  

Det som kännetecknar HB:s alumnundersökningar är att det inte går att särskilja olika 

utbildningsprogram på en och samma institution. Dessutom är de av generell karaktär och 

utformade med syfte att kunna göra jämförelser mellan olika institutioner på Högskolan. 

Eftersom flera program erbjuds på vår institution väljer vi att i denna utredning genomföra 

programspecifika undersökningar av Bibliotekariekandidatprogrammet och 

Webbredaktörsprogrammet.  

Här kan också nämnas en undersökning av SACO, Framtidsutsikter: Arbetsmarknaden för 

akademikeryrken år 2016, som behandlar framtidsutsikterna för utbildade inom 

akademikeryrken, däribland bibliotekarier. Även DIK-förbundet har gjort undersökningar av 

bibliotekarier med huvudfokus på vägen till arbetsmarknaden (Vad hände sedan 2006, 

Många vägar till första jobbet 2010).  

 

Metod 
Alumnundersökningar av svenska högskolor och universitet och aktörer på arbetsmarknaden 

med pappersutskick och webbaserade enkäter visar ofta en låg svarsfrekvens, mellan 25 och 

40%. Resultatens tillförlitlighet kan därför ifrågasättas och generalisering av resultatet över 

en större population av studenter blir inte möjlig. Och i värsta fall kan resultatet tyda på 

olika tendenser som kan problematiseras i relation till den undersökta populationen (Sigrén 

2012).  

För att höja svarsfrekvensen och markera betydelsen av varje students röst i institutionens 

kvalitetsarbete valdes telefonintervjuer som undersökningsmetod. En nackdel med den är 

att respondenternas anonymitet inte kan garanteras till skillnad mot pappers- eller 

webbaserade enkätundersökningar. Detta riskerar att påverka respondenternas svar 

negativt genom att de eventuellt inte vill uttrycka vissa åsikter och erfarenheter. För att öka 

förtroendet och minska denna risk har två externa intervjuare anställts för insamlingen av 

data. Dessutom har informanterna garanterats konfidentialitet genom anonymisering av 

svaren vid kodning och registrering av dessa.  

Undersökningen genomfördes under oktober och november 2011. Intervjuarna ringde 

respondenterna på sena eftermiddagar, kvällar och helger. Svaren matades in i Survey-
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Monkey, som är ett webbaserat program för enkätundersökningar, statistisk bearbetning 

och analys.  

 

Intervjufrågor 

Eftersom regelbundna alumnenkäter görs av Högskolan i Borås behandlas i denna 

undersökning huvudsakligen (i den mån som det är möjligt) andra undersökningsområden än 

de som berörs där. Som exempel på vad som valts bort kan följande nämnas: utveckling av 

färdigheter enligt Högskolelagen § 1,8, 9 (tänka kritiskt, söka och värdera information, göra 

skriftliga presentationer, självständigt lösa problem, analytiskt tänkande, göra muntliga 

presentationer m m) och värdering av utbildningen (nöjdhet, kravnivå på utbildningen, 

varför studenten studerar, analytiskt tänkande, studieklimat, pedagogiska aspekter på 

undervisningsinnehåll, möjlighet att påverka utbildningen, studentkåren).  

Programperspektivet har färgat valet av undersökningsområden och utformningen av 

frågorna som är inspirerade av liknande enkäter. Frågorna har diskuterats i referensgruppen 

och har dessutom skickats på remiss för synpunkter till programmens ledningsgrupper under 

hösten 2011.  

Frågorna har strukturerats i tre undersökningsområden med olika batterifrågor. Inom det 

första undersöks allmänna frågor om studentens bakgrund som könsfördelning, ålder, 

utbildningsbakgrund, antal högskolepoäng och examen. Inom det andra läggs fokus på 

uppdragets första område; studenternas arbetssituation ett år efter avslutade studier. På 

detta område vill vi undersöka hur respondenterna har etablerats sig på arbetsmarknaden 

(anställningsbarhet). I det tredje läggs fokus på uppdragets andra område som är 

utbildningens relevans i relation till nuvarande arbetsuppgifter. Här vill vi belysa hur 

studenternas upplevelser om utbildningens innehåll korresponderar med arbetsmarknadens 

behov och om och inom vilka ämnesområden utbildningen bör utvecklas. Här undersöks 

även utbildningens mer praktiska anknytning till yrkesområden genom respondenters 

upplevelse och erfarenheten av mentorsprojektets betydelse i yrkeslivet. 

I undersökningen användes olika typer av intervjufrågor. I en del frågor tillämpades 

femgradig ordinalskala med svarsalternativ från 1 (obefintlig) till 5 (mycket stor). I de andra 

frågorna användes flervalsfrågor där respondenterna kunde välja ett eller flera alternativ. 

Slutligen användes öppna frågor där respondenterna med egna ord kunde förmedla tankar 

och erfarenheter.  

För att testa enkätfrågorna gjordes en pilotundersökning på 4 studenter som resulterade i 

några mindre språkliga och innehållsliga justeringar. De inkomna svaren användes i analysen. 
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Urval och bortfall 

Undersökningen riktades till samtliga studenter som avslutat sin utbildning våren 2010 i 

Bibliotekariekandidatprogrammet och Webbredaktörsprogrammet. För att skaffa 

kontaktuppgifter användes huvudsakligen studentregistret LADOK där det finns 65 studenter 

från Bibliotekariekandidatprogrammet och 30 från Webbredaktörsprogrammet registrerade. 

Till de studenter där det saknades giltiga telefonnummer söktes uppgifterna via 

webbaserade telefonkataloger som Hitta.se och Eniro.se.  

Av de 65 potentiella respondenterna från Bibliotekariekandidatprogrammet fanns slutligen 

telefonuppgifter till 53 av vilka 47 deltog i undersökningen. Sex personer avböjde att delta. 

Till några studenter där det saknades telefonuppgifter skickades inbjudan via e-post, vilket 

resulterade i ytterligare en deltagare. Svarsfrekvensen för 

Bibliotekariekandidatprogrammets enkät är 88,6%.  

För Webbredaktörsprogrammets enkät fanns det telefonuppgifter till 28 respondenter av 

vilka 24 deltog i undersökningen. Det ger en svarsfrekvens på 85,7%.  
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2. Resultat Bibliotekarieprogram 2007 
 

Förord  
I samband med Bolognareformens genomförande 2007 sjösattes en ny 

bibliotekarieutbildning vid vår institution – en utbildning som leder fram till en 

kandidatexamen i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap. Den går under namnet 

Bibliotekarieprogrammet. När nu fem år har gått kan vi på allvar börja utvärdera resultatet 

av utbildningens form och innehåll. De studenter som påbörjade sina programstudier 2007 

har i de flesta fall examinerats och tagit steget in i yrkeslivet. 

Utvecklingen av bibliotekarieutbildningen sker löpande, och av erfarenhet vet vi att det 

arbetet kräver ständig omvärldsbevakning och framtidsspaning. Utbildningen måste ta 

intryck av hur samhället utvecklas i stort; politiskt, tekniskt etc. Som en institution för högre 

utbildning är det också nödvändigt att erbjuda en utbildning som är vetenskapligt förankrad 

och knyter an till den forskning som bedrivs på området. Vi programansvariga har som 

målsättning att de blivande bibliotekarier som lämnar vår institution inte enbart ska vara 

tekniskt drivna service¬personer, flexibla och anställningsbara. De ska också vara rustade för 

att kritiskt kunna analysera, och bidra till utvecklingen av de verksamheter där de kommer 

att arbeta.   

Historiskt kan vi se att diskussionen (och debatten) om bibliotekarieutbildningens 

utformning varit en arena för skiftande och starka intressen, och de nyutbildade 

bibliotekariernas egna röster har sällan varit de mest framträdande. Det innebär att en 

enkätundersökning av det slag som rapporteras här blir särskilt betydelsefull. Den ger oss 

dels tillgång till våra tidigare studenters synpunkter och erfarenheter från utbildningen som 

helhet, och dessutom får vi inblick i hur mötet med arbetslivets särskilda krav har upplevts 

av BHS:arna.   

Utan att gå in i undersökningens innehåll i detalj, så vill vi ändå kommentera några centrala 

resultat. Exempelvis är det påtagligt hur formuleringarna om ”teori och praktik” anknyter till 

den pendlande rörelsen mellan högre och lägre grad av professionsnärhet som präglat 

utbildningen historiskt. I vilken grad de professionsnära inslagen förekommer och hur de 

utformas har varierat under årens lopp. Den traditionella formen av verksamhetsförlagd 

utbildning (vanligen kallad praktik) ingår idag inte i Bibliotekarieprogrammet. Med 

utgångspunkt i aktuell lärandeforskning har vi valt att utforma de professionsnära inslagen 

på andra sätt, exempelvis genom gästföreläsningar med yrkesverksamma 

biblioteksföreträdare, fältstudier med inslag av auskultation, och genom det mentorsprojekt 

där våra studenter ges chansen att knyta värdefulla professionskontakter. Tillsammans med 

sina mentorer får studenterna också inblick i dagens praktiska och strategiska 

biblioteksarbete. 
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Vi kan konstatera att en majoritet av de bibliotekarier som examinerades vid 

Bibliotekshögskolan 2010, ett år senare generellt skattar utbildningens relevans som hög. 

Det är naturligtvis glädjande. Vi ser också att väsentliga delar av det utbildningsinnehåll som 

de tidigare studenterna efterfrågar för framtiden (exempelvis pedagogik och digitala 

tjänster) redan har gjorts till obligatoriskt eller valbart innehåll i programmet. På den 

punkten sammanfaller alltså studenternas uppfattningar, signalerna från arbetsmarknaden 

och våra ambitioner som utbildningsanordnare, på ett förhållandevis okomplicerat sätt.  

Avrundningsvis vill vi återvända till resonemanget om högskolans uppgift att främja analys 

och reflektion, genom att utbilda blivande praktiker som aktivt kan bidra till bibliotekens och 

samhällets utveckling. Ett analytiskt förhållningssätt, menar vi, kan bidra till ett än mer 

dynamiskt samspel mellan akademin och biblioteksfältet. Under den senaste tioårsperioden 

har det tagits flera positiva steg på den vägen.  Det handlar bl.a. om gemensamma 

konferenser som Mötesplats inför framtiden, gränsöverskridande forskningssamarbeten, 

och det ofta forskningsgrundade utvecklingsarbetet kring bibliotekens pedagogiska resurser. 

Den här utvecklingen ser vi som ett led i en hållbar professionsutveckling.  

Som ansvariga för programmet hoppas vi förstås att bibliotekarieutbildningen ska fortsätta 

att bidra till denna gynnsamma utveckling. Om studentuppföljningarna genomförs med 

kontinuitet, så har vi ett viktigt redskap i det arbetet.  

Monika Johansson & Jenny Lindberg 
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Allmänna frågor om bakgrund 
 

Kön och ålder 

I respondentgruppen ingår 26 kvinnor och 21 män (tabell 1). Av dessa är 32 respondenter 

mellan 25 och 34 år och åtta under 25 år. Sex respondenter är mellan 35 och 45 år och en 

över 45 år (tabell 2). Största åldersgruppen för båda könen är mellan 25 och 34 år (tabell 3). 

 

Kön 47 svar Totalt 53 st.    

Kvinnor 55,3% 58%    
Män 44,7% 42%    
Tabell 1 

 

Ålder  47 svar     

<25 17%     

25-34 68,1%     

35-44 12,8%     

>44 2,1%     

Tabell 2 

 

Ålder/kön  (47 svar, 26 kvinnor och 21 män) Kvinnor Män    

 <25 (8 svar) 15,4% 19%    
25-34 (32 svar) 65,4% 71,5%    
35-44 (6 svar) 15,4% 9,5%    
>44 ((1 svar) 3,8%   0%    
Tabell 3 

 

 

Examen och utbildningsnivå 

87,2% av respondenterna anger att de tagit ut examen inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap (tabell 4).  Fyra av dem, som är kvinnor, har sedan tidigare en 

akademisk examen från en annan utbildning: en magisterexamen och en kandidatexamen i 

litteraturvetenskap, en kandidatexamen i engelska och en förskollärarexamen (tabell 6). 

Tabellen 5 visar att männen i respondentgruppen något högre grad tog ut examen än 

kvinnorna.  
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Har du tagit ut examen inom B&I? 47 svar     

Ja 87,2%     

Nej 12,8%     

Tabell 4 

 

Examen/kön, 47 svar Kvinnor Män    

Ja 84,6% 90,5%    
Nej 15,4%   9,5%    
Tabell 5 

 

Andra akademiska examina? 41 svar     

Ja  9,8%     

Nej 90,2%     

Tabell 6 

 

Av de sex respondenterna som inte har tagit ut examen anger fyra som anledning oavslutade 

kurser, ett oavslutat examensarbete och en har alla kurser avklarade men har inte ansökt om 

examen vid intervjutillfället (tabell 7). 

 

Vad behöver du göra för att kunna ta ut examen? 6 svar     

Skriva examensarbete 16,7%     

Avsluta påbörjade kurser  50%     

Annat  33,3%     

Tabell 7 

 

Av de 41 som tog ut examen har 43,9% av respondenterna över 60 högskolepoäng utöver 

poängen från bibliotekarieutbildningen (tabell 8). Av sex respondenter som inte har tagit ut 

examen (tabell 9) har en respondent inte några högskolepoäng utöver 

bibliotekarieutbildningen medan fem respondenter har högskolepoäng från andra 

utbildningar (tabell 10).  

 

Högskolepoäng totalt  41 svar     

180-200hp 36,6%     

200-240hp 19,5%     

>240hp 43,9%     

Tabell 8 
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Andra akademiska poäng än från BHS 6 svar     

Ja 83,3%     

Nej 16,7%     

Tabell 9 

 

Högskolepoäng utöver BHS  5 svar     

80hp 40%     

160hp 40%     

>160hp 20%     

Tabell 10 

 

 

Sysselsättning efter examen eller avslutad utbildning  
 

Nuvarande sysselsättning 

Drygt ett år efter avslutad utbildning har inom den undersökta gruppen 66% en anställning 

inom bibliotekarieyrket och 17% inom ett annat yrkesområden. 10,6% anger att de är 

arbetsökande och 6,4 % studerar (tabell 11).  

 

 

 Huvudsaklig sysselsättning  47 svar     

Anställd inom yrkesområdet (31 svar) 66%     

Anställd inom ett annat område (8 svar) 17%     

Arbetssökande (5 svar) 10,6%     

Studerande (3 svar)  6,4%     

Egen företagare (0 svar)  0%     

Tabell 11 

 

Kvinnorna som besvarat enkäten har fått anställning inom yrkesområdet i någon större grad 

än männen. De fem arbetssökande är män. Kvinnorna har valt att studera vidare i något 

större utsträckning än männen. Ingen arbetar som egen företagare (tabell 12). 
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Huvudsaklig sysselsättning/kön, 47 svar Kvinnor   Män  

Anställd inom utbildat yrkesområde (31 svar) 64,5%   35,5%  

Anställd inom ett annat område (8 svar) 50%    50%  

Arbetssökande (5 svar)   0%   100%  

Studerande (3 svar) 66,6%   33,4%  

Egen företagare (0 svar)   0%      0%  

Tabell 12 

 

 

Anställd inom yrkesområdet 

 

Första anställning 

87,1 % av respondenterna inom denna undersökningsgrupp fick sin första anställning inom 

det yrkesområde som de är utbildade för. 12,9% fick jobb inom ett annat område (tabell 13).  

 

Första anställning efter avslutad utbildning  31 svar     

Inom utbildat yrkesområde  87,1%     

Inom ett annat område  12,9%     

Tabell 13 

 

Nuvarande anställning 

54,8% av respondenterna har en fast anställning på heltid eller deltid på minst halvtid och 42 

% har ett vikariat på hel- eller deltid över 50% (tabell 14).  En respondent har timanställning.  

 

Anställningsform 31 svar     

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 50%  54,8%     

Vikariat på hel- eller deltid 42%     

Timanställd  3,2%     

Tabell 14 

 

48,8% av respondenterna fick anställning inom ett halvår medan 23% fick anställning efter 

mellan 6 och 12 månader. 28,2% fick sin nuvarande anställning efter ett år (tabell 15).  
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Fick nuvarande anställning efter utbildningen på BHS 31 svar     

0-6 mån  48,8%     

6- 12 mån 23%     

Efter 1 år 28,2%     

Tabell 15 

 

 

Arbetsgivare, bibliotekstyp och yrkestitel  

Den vanligast förekommande arbetsgivaren är den kommunala sektorn inom vilken 77,4% av 

respondenterna är verksamma. Den statliga sektorn med universitets- och högskolebibliotek 

följer därefter med 16,1%. Inom den privata sektorn arbetar 6,5% på bibliotek som drivs av 

stiftelser (tabell 16). 

 

Arbetsgivare  31 svar     

Kommunalt 77,4%     

Landsting  0%     

Statligt 16,1%     

Privat  6,5%     

Annat  0%     

Tabell 16 

 

Av 31 respondenter fick 25 eller 80,7%  anställning inom folk- och skolbibliotek av vilka 20 

inom folkbibliotek, två inom skolbibliotek och tre inom integrerat bibliotek (folk- och 

skolbibliotek). Fem fick anställning på universitets-och högskolebibliotek medan en anger 

under fältet annat ”filialbibliotek med medborgarkontor” (tabell 17).   

 

Majoriteten av de som fick anställning inom folk- och skolbibliotek är kvinnor medan 

gruppen anställda vid universitets- och högskolebibliotek domineras av män (tabell 18). 

 

Den vanligast förekommande yrkestiteln är ”bibliotekarie”, följt av ett flertal andra 

yrkesbenämningar (tabell 19).  
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Bibliotekstyp  31 svar     

Folkbibliotek 64,5%     

Skolbibliotek  6,5%     

Integrerat bibliotek  9,7%     

Regionbibliotek    0%     

Universitets- och högskolebibliotek 16,1%     

Specialbibliotek    0%     

Annat  3,2%     

Tabell 17 

 

Bibliotekstyp/kön, 31 svar Kvinnor Män    

Folkbibliotek 70% 30%    
Skol- och integrerat bibliotek 80% 20%    
Universitets- och högskolebibliotek 20% 80%    
Tabell 18 

 

 

Yrkestitel,  31 svar Kvinnor  Män   

Bibliotekarie    10  5   

Skolbibliotekarie     2  0   

Barn- och ungdomsbibliotekarie     3  2   

Ungdomsbibliotekarie     1  0   

Barnbibliotekarie     0  2   

Utbildningsbibliotekarie     0  1   

Bibliotekarie och samhällsvägledare     1  0   

Bibliotekarie och filialföreståndare     1  0   

Biblioteksansvarig     1  0   

Biblioteksvärd     0  1   

Amanuens     1  0   

Tabell 19 

 

 

Vägar till anställning  

59,9% av respondenterna har fått kontakt med sin nuvarande arbetsgivare via jobbannons 

och 12,9% genom tidigare anställning. Under fältet ”På annat sätt” anger 16,1% att de har 

fått anställning genom konverteringar av tidigare tjänst, en blev ”headhuntad” av tidigare 

arbetsgivare, en ringde upp arbetsgivaren, en sökte upp arbetsgivaren och fick anställning 

(tabell 20).  
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Hur knöts kontakten med nuvarande arbetsgivare? 31 svar     

Examensarbete     0%     

Mentorsprojekt   6,5%     

Egen ordnad praktik under utbildningens gång     0%     

Egen ordnad praktik efter avslutad utbildning     0%     

Personliga kontakter   3,2%     

Professionsbaserade nätverk   3,2%     

Platsannons (via jobbförmedlande organisationer)  54,9%     

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärd    3,2%      

Tidigare anställning  12,9%     

På annat sätt   16,1%     

Tabell 20 

 

Som avgörande faktor vid anställningen anger 48,3% av respondenterna personliga 

egenskaper medan 25,8% anser att det är utbildningen. Under fältet annat anger 6,5% att 

det är en kombination av personliga egenskaper och tidigare yrkeserfarenhet (tabell 21).   

 

De åtta respondenter som svarade att utbildning är avgörande faktor frågades vidare om 

den viktigaste delen av utbildningen. Två respondenter anser att det är särskilda kunskaper 

inom ett visst område, en anger betyg och en annan anger examensarbetet.  Under fältet 

”Annat” anger fyra respondenter det faktum att de har en yrkesexamen (tabell 22).   

 

 

Den avgörande faktorn vid anställning  31 svar     

Utbildning 25,8%     

Personliga egenskaper 48,3%     

Arbetslivserfarenhet  12,9%     

Kontakter   6,5%     

Annat  6,5%     

Tabell 21 

 

Respondenterna som svarade ”utbildningen” tillfrågades om 
den viktigaste delen av utbildningen?   

8 svar     

Betyg 12,5%     

Examensarbete 12,5%     

Mentorsprojekt   0%     

Särskilda kunskaper inom ett visst område  25%     

Annat  50%     

Tabell 22  
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Tre huvudsakliga arbetsuppgifter 

”Vad skulle du beskriva som dina tre huvudsakliga arbetsuppgifter?” Svaren är varierande 

men några återkommande inslag träder fram. Som den mest frekventa arbetsuppgiften 

anges servicearbetet med låntagarna, arbetet vid informationsdisken (utlån, retur, litteratur- 

och medieförmedling) och informationssökning. Andra förekommande arbetsuppgifter är 

bokprat, barn- och ungdomsverksamhet, planering av programverksamhet, katalogarbete, 

litteraturinköp (beståndsutveckling), undervisning och marknadsföring. Till de mindre  

förekommande arbetsuppgifterna hör indexering, webbutveckling, IT-ansvar och sociala 

medier.  

Några citat som illustrerar respondenternas svar: 

- ”Kontakt med låntagare (utlån, retur, litteratur- och medieförmedling). Planering och 

genomförande av programverksamhet.” 

- ”Kundservice, Katalogarbete, informationssökning.” 

- ”Barnverksamhet, informationsdisk.” 

- ”Informationsdisken, ta emot klassbesök, inköp.” 

- ”Ungdomsverksamhet, marknadsföring och information.” 

-  ”Indexering, informationssökning och undervisning.” 

- ”IT-ansvar; webb, sociala medier, utbildning inom IT, webb och sociala medier.” 

- ”Planera/sköta daglig verksamhet och arrangemang, kontakt med förskola/skola.” 

- ”Bokprat, bokinköp och social kontakt.” 

- ”Informationsdisk, bokprat och bokinköp.” 

- ”Marknadsföring (av bibliotekets verksamhet), skolbibliotek, allmänt biblioteksarbete.” 

 

Framtida kompetenser och kunskaper  

”Vilka kompetenser och kunskaper kommer att krävas av dig i yrkeslivet om 5 år?” Här är det 

dominerande svaret fördjupade IT-relaterade kompetenser och kunskaper såsom inom 

webben och webbtjänster, digitala medier som e-böcker och läsplattor, sociala medier, 

databaser. Samtidigt anser flera att ökade kunskaper inom marknadsföring, uppsökande 

verksamhet, ämneskunskaper, pedagogik och kundbemötande även fortsättningsvis 

kommer att behövas. En respondent anger att det kommer att krävas större förmåga att 

arbeta närmare med andra yrken. Ett mindre antal anser att det inte kommer att förändras 

så mycket och att det kommer att krävas samma kunskaper som idag. 

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Teknisk kompetens, webb, databaser, e-böcker. Ökad servicekompetens.” 

-  ”IKT-kompetens. Ännu bättre samarbetsförmåga att arbeta närmare andra yrkes ex lärare. 

Mer pedagogik.” 

- ”Informationskompetenser. Att inte fastna i sitt bibliotek utan ha helhetsperspektiv, 

omvärldskompetens. Uppsökande verksamhet utåt till ex låntagare och institutioner.” 

- ”Allt som rör IT, digitala medier och sociala medier.” 

- ”Mer IT, sociala medier, digitala böcker.” 

- ”Mer om speciella hjälpmedel (ex Daisy), mer om läsplattor och liknande.”  
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Anställd inom ett annat yrkesområde 

Inom respondentgruppen har 17%  sin nuvarande anställning inom ett annat yrkesområde 

än det som de är utbildade för. Av dessa har 37,5% tillsvidareanställning på heltid eller deltid 

på minst halvtid och 62,5% vikariat på hel- eller deltid (tabell 23).  

När respondenterna tillfrågades om hur lång tid det tog tills de fick nuvarande anställning 

efter avslutade studier på BHS svarade 50% att de blivit anställda inom sex månader, 25% 

blev anställda efter mellan sex och tolv månader, och för 25% tog det mer än ett år (tabell 

24).  

Yrkestitlarna visar på en stor variation bland olika yrken (tabell 25). 

 
Anställningsform 8 svar     

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 50%  37,5%     

Vikariat på hel- eller deltid 62,5%     

Tabell 23 

 
Fick nuvarande anställning efter BHS 8 svar     

0-6 mån  50%     

6- 12 mån 25%     

Efter 1 år 25%     

Tabell 24 

 

Yrkestitel/kön, 8 svar Kvinnor  Män   

Elevassistent     1  0   

Försäljare     0  1   

Präst     1  0   

Kommunikatör     1  0   

Politisk sekreterare     0  1   

Barnskötare     0  1   

Förste arkivarieassistent     0  1   

Trafikinformatör     1  0   

Tabell 25 

 

Arbetssökande 

Inom den undersökta populationen är 10,6% eller fem respondenter arbetssökande. Av 

dessa anger två att de har haft ett arbete inom utbildningens område efter avslutad 

utbildning och en inom ett annat område efter att de har avslutat sin utbildning på BHS. Två 

respondenter har inte haft något arbete överhuvudtaget (tabell 26).  



21 
 

 
Har du tidigare, efter avslutad utbildning, haft något arbete?  

 
5 svar 

    

Ja, inom utbildningens område 40%     

Ja, inom ett annat område 20%     

Nej, jag har inte haft något arbete 40%     

Tabell 26 

 

 

Studerande  

Inom den undersökta populationen anger 6,4% av respondenterna att de är studerande. Av 

dem vill två kompetensutveckla sig vidare inom yrkesområdet. En vill få ett annat yrke (tabell 

27). Av dessa tre läser två respondenter kurser på grundnivå och en på masternivå (tabell 

28). Av de som läser på grundnivå läser en ett utbildningsprogram i ett annat yrke 

(butikschefsprogram) och en läser kurser inom litteraturvetenskap (tabell 29).  

Respondenten på avancerad nivå läser masterprogram inom ABM på Uppsala Universitet 

(tabell 30). 

 

 Varför har du valt att studera vidare? 3 svar     

För att kompetensutveckla mig inom yrkesområdet 66,7%     

Pga. arbetslöshet   0%     

För att få ett annat yrke 33,3%     

Annat     0%     

Tabell 27 

 

På vilken utbildningsnivå studerar du? 3 svar     

Yrkesutbildning (KY, folkhögskola etc)    0%     

På kandidatnivå (högskolan/universitet)  66,7%     

På avancerad nivå, master (högskolan/universitet)  33,3%     

På forskarnivå     0%     

Tabell 28  
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Om du studerar på grundnivå, vad läser du? 2 svar     

Ett utbildningsprogram  50%     

Kurser   50%     

Tabell 29 

 

Om du studerar på avancerad nivå, vad läser du? 1 svar     

Ett utbildningsprogram  100%     

Kurser     0%     

Tabell 30 

 

 

Utbildningens relevans i relation till yrkesutövning 
 

Kunskaper och bilden av yrket 

Drygt 50% av respondenterna anger att de kunskaper som de har utvecklat under 

utbildningen måttligt motsvarar kraven som ställs i yrket. Den sammanlagda beräkningen ger 

ett medelvärde på 3,29 på en svarsskala mellan 1 (obefintlig) och 5 (mycket stor) (figur 1).  

När respondenterna tillfrågades om i vilken utsträckning nuvarande arbete kräver andra 

kunskaper än de som de kan erbjuda svarade 35,5% att det förekommer i liten utsträckning. 

Den sammanlagda beräkningen ger ett medelvärde på 2,71 (figur 2). 

 

 

 
Figur 1 (31 svar)  
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Figur 2 (31 svar) 

 

 

 

På frågan om i vilken utsträckning respondenternas upplevelser som yrkesverksamma 

överensstämmer med den bild som de fick av yrket under utbildningen, svarade 45,2% att 

den stämmer i ganska stor utsträckning. Den sammanlagda beräkningen ger ett medelvärde 

på 3,35 (figur 4). Om respondenten angav att överensstämmelsen var mindre än ”Ganska 

stor” ställdes följdfrågan om vilken som är den viktigaste skillnaden.  Inkomna synpunkter 

varierar men beskrivningen av yrket som mer praktiskt och serviceinriktat än vad som 

förmedlats under utbildningen tas upp av flertalet respondenter. Utbildningen upplevs även 

för teoretiskt och därför önskas större inslag av praktik. Flertalet respondenter angav 

konkreta inslag som saknades i utbildningen, som t ex litteraturförmedling, pedagogik, 

personligt bemötande (se respondenternas svar nedan).  
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Figur 3 (31 svar) 

               

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Arbetet är mer praktiskt än vad utbildningen ger intryck av.” 

- ”Det är så mycket mer praktiskt arbete... Utbildningen är så teoretiskt inriktad.” 

- ”Det är mer praktiskt servicearbete som utbildningen inte återspeglar.” 

- ”Utbildningen är väldigt teoretisk och övergripande. Yrket är mer hands-on och mer praktiskt.” 

- ”Det är så stor del som handlar om kontakt med människor, bemötande. Det kom inte fram så 

mycket under utbildningen.” 

- ”Det personliga mötet får man ingen bild av på utbildningen.” 

- ”Litteraturförmedling saknas i utbildningen.” 

 

 

 

Utbildningens svagheter och styrkor, Utbildningens innehållsliga relevans och 

Vidareutbildning och kompetensutveckling 

 

Ovannämnda undersökningsområden har undersökts med öppna frågor som har ställs till 

alla fyra kategorier: inom yrket, inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande.  
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Utbildningens svagheter och styrkor 

”Med de erfarenheter du har från arbetsmarknaden, vad vill du särskilt framhålla som 

styrkorna med bibliotekarieprogrammet?”  Svaren från de olika kategorierna skiljer sig inte 

mycket åt. De som är verksamma inom yrket betonar utbildningens bredd som en styrka och 

att man får god teoretisk kunskap.  Som ”värdefullt” beskrivs inblicken i hur 

bibliotekssektorn fungerar och flertalet upplever utbildningen som en god förberedelse inför 

yrkeslivet. Flertalet respondenter nämner specifika kurser som särskilt uppskattades, t.ex. 

Bibliotek i samhället, informationssökningskurser, Bibliotek och användaren, SAB och 

Dewey. Även mentorsprojektet och auskultationen inom Fältstudier 2 framställs som 

värdefulla praktiska och kontaktskapande inslag. 

De som inte är verksamma inom yrket betonar dessutom att utbildningen gett dem personlig 

utveckling och betraktar utbildningen som välmeriterad med kompetenta lärare och med ett 

trevligt studieklimat.    

 

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Brett program, man lär sig mycket som man kan ha nytta av.” 

- ”Man får en känsla av för hur det går till i biblioteksbranschen och man får med dig 

terminologin. ” 

- ”Det är en fördel med den teoretiska förankringen, den behövs i arbetslivet.” 

- ”Generellt god förberedelse för yrkeslivet.” 

- ”Resonemanget kring bibliotekets roll på metanivå. Teorier kring bibliotek och 

biblioteksanvändning. Goda teoretiska kunskaper.” 

- ”Att kunna tänka utifrån olika perspektiv och få en annan förståelse utifrån det stora hela.” 

- ”Grundläggande förståelse för verksamheten. Skapade mycket kontakter inom yrkesvärden.” 

- ”Att man lärt sig kritiskt tänkande”. 

- ”Det är en uppdaterad utbildning som står sig väl gentemot andra lärosätten.” 

- ”Provade vidare utbildning i Uppsala men det var mest repetition på BHS utbildningen.” 

 

 

 

”Med de erfarenheter du har från arbetsmarknaden, vad vill du särskilt framhålla som 

svagheter med bibliotekarieprogrammet?” Här är det övergripande och dominerande svaret 

att man saknar praktik och det efterlyses praktiska inslag i utbildningen. Man saknar 

undervisning om bokprat och litteraturkunskap, och åtskilliga nämner att statistikkursen inte 

varit relevant och är på för hög nivå. Flera önskade större inslag av pedagogik, undervisning 

om bibliotekssystem och större möjligheter till specialisering. En arbetssökande tar även upp 

att bilden av arbetsmarknaden som förmedlas under utbildningen inte stämmer med 

verkligheten.   
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Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”För mycket akademiskt, för lite praktiskt, för mycket teori.” 

- ”Arbetsplatsen behöver ofta bokpratare och inte någon som ser till biblioteksteori.” 

- ”Saknar fokus på pedagogiska aspekterna av bibliotekarieyrket.” 

- ”Väldigt få praktiska delar, substitut saknas. Vilka kurser saknar motsvarighet i yrket, ex 

statistikkursen. Saknar kurser i litteraturkunskap.” 

- ”Väldigt forskningsinriktad. Man få alldeles för lite praktisk kunskap.” 

- ”Att man inte lärde sig särskilt mycket om olika bibliotekssystem, ex Libra, Bookit etc.” 

- ”Att mentorsprojektet inte ingick som obligatorium.” 

- ”För dåliga möjligheter till specialisering.” 

- ”Det talas under utbildningen om andra jobb man kunder söka med examen men det känns 

fortfarande oklart vad det skulle vara för jobb”. 

 

 

Utbildningens innehållsliga relevans 

”Om du anser att utbildningens relevans kan höjas, inom vilket område eller vilka områden 

anser du i så fall att den behöver utvecklas?” Svaren från de olika kategorierna skiljer sig inte 

mycket åt. Förslag på ytterligare innehåll som respondenterna anser bör inkluderas i 

utbildningen är bl a retorik, muntlig presentation, referenssamtal, litteraturkunskap 

(skönlitteratur), mångkulturellt arbete, kundkontakt, bibliotekssystem, mediebestånd och 

pedagogik. 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Mer litteraturvetenskap.” 

- ”Lite mer mångkulturellt-arbete i form av kurser, för kunskap till folkbiblioteket.” 

- ”Relevans? Låt oss arbeta med service, litteratur och planering av mediebestånd och 

programverksamhet.” 

- ”Pedagogik skulle behövas. Undervisa för de som skall jobba och lära ut på t ex skolbibliotek.” 

- ”Mer av digitala medier, bibliotek i mobilen m m.” 

- ”Mer av bibliotekssystem, Libra, Voyager, Micromarc.” 

 

 

Vidareutbildning och kompetensutveckling 

”Om du anser att du har behov av vidareutbildning inom bibliotekarieyrket, inom vilket 

område skulle du vidareutbilda dig?” Svaren från de olika kategorierna skiljer sig inte särskilt 

mycket åt.  De svarande uttrycker behov av kompetensutveckling inom områden som skola 

och bibliotek, bokprat, marknadsföring, litteraturkunskap, serviceverksamhet, 

informationssökning, sociala medier och digitalisering.   
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Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Litteraturvetenskap inom olika genrer och serviceverksamhet.” 

- ”Jag skulle vilja lära mig mer om att förmedla litteratur, hur man kan jobba med skolklasser, 

jobba med bokcirklar.” 

- ”Barnboksfrågor.” 

- ”Pedagogik, IT, samarbete med andra yrken, litteraturkunskap.” 

- ”Mer digitala medier, web och sociala medier, läsplattor och liknande.” 

- ”Marknadsföring av bibliotek, litteraturvetenskap.” 

- ”Bibliotekspedagogik.” 

- ”Beteendevetande. Möten och bemötande av människor.” 

- ”Ledarskapsutbildning.” 

 

Mentorsprojektet  
På frågan om respondenterna hade deltagit i mentorsprojektet inkom 46 svar.  28 angav att 

de deltagit i projektet. En respondent gav inte något svar. 

Till respondenterna inom bibliotekarieyrket ställdes frågan om i vilken utsträckning 

mentorsprojektet har varit till hjälp dem när de sökte jobb. Svaren ger en varierande bild. 

Medelvärde befinner sig på 2,8 (figur 4).  

 

 
Figur 4 (Inom bibliotekarieyrket 20 svar) 

 

 

 

Följande fråga ställdes till alla respondenter, oberoende av arbetssituation: ”I vilken 

utsträckning har du nytta av de erfarenheter som tillägnades under mentorsprojektet på BHS 

i ditt nuvarande arbete?” En respondent svarade inte på frågan, vilket ger totalt 46 svar. 

Svaren från respondenterna i bibliotekarieyrket är inte entydigt. 35% anger att de ”I liten 
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utsträckning” har haft nytta av mentorsprojektet samtidigt som lika många anger 

alternativet ”I ganska stor utsträckning”. Medelvärdet befinner sig på 2,9 (figur 5).  

 

När samma fråga ställdes till de som har anställning inom ett annat yrke angav 40% av de 

fem respondenterna ”I obefintlig utsträckning”. Övriga tre anger liten, måttlig och ganska 

stor utsträckning. Medelvärdet befinner sig på 2,2 (figur 6). 

 

När de arbetssökande tillfrågades om de har nytta av erfarenheterna från mentorsprojektet 

när de söker jobb, anger två respondenter ”måttligt” och en respondent ”I liten 

utsträckning”. Medelvärdet befinner sig på 2,67 (figur 7). 

 

 

 

 
Figur 5 (Inom bibliotekarieyrket, 20 svar) 
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Figur 6 (Anställd inom ett annat yrkesområde, 5 svar) 

 

 

 

 
Figur 7 (Arbetssökande, 3 svar) 

 

 

Alla respondenter i alla kategorier erbjöds möjlighet att ge förslag på hur mentorsprojektet 

kan förbättras. Flertalet är mycket nöjda med upplägget, och anger att det är på rätt nivå 

och bör vara obligatoriskt. Samtidigt önskar flertalet respondenter mer tid för projektet för 

att undvika krockar med andra inslag under utbildningens gång.   
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Utbildningens betydelse för personlig utveckling  
Frågan som ställdes till alla 47 respondenter är ”I vilken utsträckning upplever du att 

bibliotekarieutbildningen har bidragit till din personliga utveckling?”. Medelvärdet ligger på 

3,84 (tabell 31). 

 

 

Arbetssituation Medelvärde 

Inom bibliotekarieyrket (31 svar) 3,68 

Inom ett annat yrke (7 svar) 4,29 

Arbetsökande (5 svar) 3,40 

Studerande (3 svar) 4 

Egen företagare  0 

Tabell 31  

 

 

På frågan om bibliotekarieutbildningen har haft någon ytterligare betydelse än som en väg 

till en anställning inkom 45 svar. 35% av dem som har besvarat frågan anger att utbildningen 

inte hade någon annan betydelse. Övriga 65 % ger en positiv bild där en stor majoritet anger 

att utbildningen har stärkt deras självbild och identitet, har haft en stor social betydelse och 

har betytt mycket för den personliga utvecklingen. Flertalet anser att utbildningen har 

ändrat deras bild på bibliotekarie yrket.  

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Stärkt identiteten. Självbilden har stärkts. Rent socialt – många nya kontakter.” 

- ”Den har haft stor betydelse för självförtroendet och personlig utveckling.” 

- ”Det har varit personligt utvecklande.” 

- ”Hade väldigt kul under min utbildningstid.” 

- ”Sociala kontakter och social kompetens.” 

- ”Bilden av världen förändras när man pluggar; man ser på bibliotekarier och bibliotek på ett 

annat sätt, man har en verkligare bild nu.” 
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3. Resultat Webbredaktörprogrammet 2008 
 

Förord 
Vi har med stort intresse tagit del av 2011 års alumnundersökning för 

webbredaktörprogrammet. Visserligen var vi från början medvetna om att värdet av 

undersökningen i denna första och enskilda omgång måste vara beskuret och begränsat. 

Anledningen är att undersökningen baseras på svar från relativt få personer – 24 stycken. 

Detta i sin tur hänger samman med att alumnundersökningen 2011 omfattar den första 

generationen studenter i utbildningen till webbredaktör som startade vid Högskolan i Borås 

höstterminen 2008. Eftersom utbildningen var ny och oprövad vid tidpunkten, bestämdes att 

intaget av studenter till denna första årskull skulle göras med viss försiktighet och därför 

begränsas till ca 30 personer. Detta första år erbjöds utbildningen enbart i campusform.  

Från och med hösten 2009 tillkom möjligheten att studera till webbredaktör på distans, och 

sedan 2010 kan man även studera till kandidatnivå genom ett tredje fördjupningsår.  

 

Trots föreliggande undersöknings i metodologiskt avseende gedigna genomförande är det 

inte så lätt att fullt ut dra några bestämda eller generella slutsatser beträffande dess 

resultat, t.ex. vad gäller konkreta åsikter om utbildningens detaljer i innehåll och upplägg, 

eller om arbetsmarknadens krav och konkurrens. Orsaken till det är bland annat den relativt 

sett lilla mängd personer som undersökningen baseras på. 24 svarande är visserligen en god 

andel av det totala antalet studenter i gruppen (28). Men för att kunna ställa resultatet i 

relation till arbetsmarknaden för webbredaktörer och relaterade tjänster generellt skulle ett 

betydligt mer omfattande empiriskt material ha krävts. Detta betyder förstås inte att 

resultatet är ointressant när det gäller den sysselsättningsdata som framkommer. Men vi 

måste ta den med ”en nypa salt” och inväntar med stort intresse nästa års 

alumnundersökning för att få ett bredare material och relevanta jämförelsepunkter. Det är 

inte minst bristen på det sistnämnda som också har försvårat värderingen av 

undersökningen. 

 

Går man in i detaljer i enkätsvaren ser man att synpunkterna inte sällan ter sig 

motsägelsefulla. Till exempel betonas den ämnesmässiga bredden på utbildningen som en 

styrka av några respondenter, medan andra istället menar att utbildningen behöver vara 

mer inriktad mot specialisering. Webbredaktörprogrammet bygger på att skapa en bred 

kompetens, en bredd (textproduktion, design och teknik) som faktiskt går utanför den 

gängse bilden av vad som är en webbredaktörs verksamhetsområde och kompetens. 

Specialisering är det idag inte tal om inom ramen för de 120 hp som utbildningen idag 

omfattar. Med de kurser som ingår i vår påbyggnadsutbildning om 60 hp till kandidatexamen 

kan man fortsätta bygga på den här bredden. Först med den från och med 2013 (under 

förutsättning att nödvändiga beslut fattas) introducerade kandidatutbildningen till 
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webbredaktör ges en möjlighet till specialisering i två olika spår: Front End respektive Back 

End-utvecklare.  

 

Likaså kan man konstatera att flera av deltagarna i undersökningen värderar utbildningen 

som de påbörjade 2008 och avslutade 2010 i förhållande till vilka kompetenser som idag, 

hösten 2011, upplever som viktiga. Till exempel nämns värdet av kunskaper om CMS och 

HTML5 trots att dessa områden inte var särskilt efterfrågade under, åtminstone första delen 

av, den aktuella utbildningsperioden. Samtidigt kan vi genom den här typen av synpunkter 

konstatera att utvecklingsarbetet på programmet under perioden har varit väl avstämt mot 

arbetsmarknadens behov.  

 

Ytterligare en faktor som gör en bedömning av värdet av de framkomna synpunkterna 

besvärlig, är de sysselsättningar som de som deltagit i undersökningen för närvarande har. 

Endast en mindre andel (ca 30 %) av de svarande upplever sig nämligen vara anställd inom 

ett yrkesområde som motsvarar webbredaktörens. Det blir därmed svårt att, t.ex. utifrån en 

utsaga om att webbredaktörsutbildningen skulle behöva innehålla mer om 

”kundbemötande”, dra slutsatser om detta är ett inslag som faktiskt behöver förstärkas. För 

att kunna värdera detta skulle vi behöva har mer inblick i detaljer i enkätsvaren.  

 

Något man dock med säkerhet kan konstatera av undersökningen är att våra f d studenter är 

väl medvetna om att webbvärlden är under kontinuerlig och snabb förändring, och att det 

gäller att ha ”rätt” kompetensprofil om man vill jobba framgångsrikt inom den." En sådan 

synpunkt sammanfaller väl med hur vi i ledningen för webbredaktörprogrammet ser på 

utbildningens villkor i en snabbt föränderlig omvärld.  

 

Jan Buse & Claes Lennartsson 
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Allmänna frågor om bakgrund 
 

Kön och ålder 

Av 24 respondenter är 29,2% kvinnor och 70,8 män (tabell 1). 50% av respondenterna är 

mellan 25 och 34 år och 41% under 25 år (tabell 2).  Två kvinnor är över 35 år (tabell 3).   

 

Kön 24 svar Totalt 28 st.    

Kvinnor 29,2% 39,3%    
Män 70,8% 60,7%    
Tabell 1 

 

Ålder  24 svar     

<25 41%     

25-34 50%               

35-44 4,2%     

>44 4,2%     

Tabell 2 

 

Ålder/kön, (47 svar, 7 kvinnor och 17 män) Kvinnor Män    

 <25 (10 svar) 28,6% 47,1%    
25-34 (12 svar) 42,9% 52,9%    
35-44 (1 svar) 14,3%    0%    
>44 (1 svar) 14,3%    0%    
Tabell 3 

 

 

Examen och utbildningsnivå 

50% av respondenterna anger att de har tagit ut högskoleexamen (tabell 4). 66,7% har 

endast högskolepoäng från webbredaktörsutbildningen (tabell 6). Tabellen 5 visar att 

männen tar ut examen i lägre grad än kvinnor.  

Inom denna population har inte någon annan akademisk examen (tabell 7). 

Har du tagit ut examen? 24 svar     

Ja 50%     

Nej 50%     

Tabell 4  
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Examen/kön, 24 svar Kvinnor Män    

Ja 71,4% 41,2%    
Nej 28,6% 58,8%    
Tabell 5 

 

Högskolepoäng totalt (Webbred/andra utbildningar) 12 svar     

120hp 66,7%     

120-160hp 8,3%     

200-240hp   0%     

>240hp 16,7%     

Tabell 6 

 

Andra akademiska examina? 12 svar     

Ja    0%     

Nej 100%     

Tabell 7 

 

 

Av de 12 respondenter som inte har tagit ut examen anger 58,3% att de har oavslutade 

kurser och 33,3% har projektarbetet kvar. Under fältet ”Annat” anger en respondent att 

han/hon har alla kurser avklarade men har inte tagit ut examen (tabell 8). Inom denna grupp 

anger 58,3% av respondenterna att de har andra akademiska poäng utöver poäng inom 

webbredaktörsprogrammet (tabell 9) där fyra respondenter har 80, två mellan 80 och 160 

och en fler än 160 högskolepoäng (tabell 10).   

 

Vad behöver du göra för att ta ut högskoleexamen? 12 svar     

Skriva projektarbete  33,3%     

Avsluta påbörjade kurser  58,3%     

Annat  16,7%     

Tabell 8 

 

Har du andra akademiska poäng utöver webbred-utbildningen?   12 svar     

Ja 58,3%     

Nej 41,7%     

Tabell 9  
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Högskolepoäng utöver Webbred  7 svar     

80hp 57,2%     

80-160hp 28,5%     

>160hp 14,3%     

Tabell 10 

 

 

Korstabulering mellan uttagen examen och nuvarande arbetssituation är följande: 

 Tagit ut  
högskoleexamen,  
12 svar 

Ej, tagit ut  
högskoleexamen,  
12 svar 

    

Anställda inom yrket                 6                       1     

Anställda i ett annat yrkesområde                 1                       5     

Studerande                 1                       4     

Arbetssökande                 1                       2     

Egen företagare                 3                       0     

Tabell 11 

 

 

Sysselsättning efter examen eller avslutad utbildning  

 

Nuvarande sysselsättning 

Drygt ett år efter avslutad utbildning har 66,6% av de svarande en anställning, varav 41,7% 

inom webbredaktörsyrket (inklusive 12,5% egna företagare) och 25% inom ett  annat 

yrkesområde. 12,5% är arbetssökande och 20,8% av respondenterna studerar (tabell 12).  

Enkäten visar något större övervikt för kvinnor som egna företagare (tabell 13).  

 

 Huvudsaklig sysselsättning  24 svar     

Anställd inom yrkesområdet  29,2%     

Anställd inom ett annat område 25%     

Arbetssökande 12,5%     

Studerande 20,8%     

Egen företagare 12,5%     

Tabell 12  
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Huvudsaklig sysselsättning/kön, 24 svar Kvinnor   Män  

Anställd inom utbildat yrkesområde  28,6%   71,4%  

Anställd inom ett annat område 16,7%   83,3%  

Arbetssökande 33,3%   66,7%  

Studerande  20%    80%  

Egen företagare 66,7%   33,3%  

Tabell 13 

 

 

Anställd inom yrkesområdet 

 

Första anställning 

85,7% av respondenterna fick sin första anställning inom det yrkesområde som de är 

utbildade för. En respondent fick jobb inom ett annat område (tabell 14). Eftersom empirisk 

data saknas om när företagen startades redovisas resultatet för de tre egna företagarna 

separat (se rubriken egna företagare). 

 

Första anställning efter avslutad utbildning  7 svar     

Inom utbildat yrkesområde  85,7%     

Inom ett annat område  14,3%     

Tabell 14 

 

Nuvarande anställning 

71,4% av respondenterna har en fast anställning på heltid eller deltid över 50% och 28,6% 

ett vikariat på hel- eller deltid över 50% (tabell 15). 71,4% av respondenterna fick anställning 

inom ett halvt år medan 28,6%  fick anställning efter mellan 6 och 12 månader (tabell 16). 

Anställningsform (inkl. egna företagare) 7 svar     

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 50%  71,4%     

Vikariat på hel- eller deltid 28,6%     

Timanställd    0%     

Tabell 15  



37 
 

 

Fick nuvarande anställning efter Webbred- utbildning    7 svar     

0-6 mån  71,4%     

6- 12 mån 28,6%     

Efter 1 år    0%     

Tabell 16 

 

 

Egna företagare 

Inom den undersökta populationen är tre respondenter egna företagare och alla är 

verksamma inom det yrkesområde som de är utbildade för (tabell 17). Av dessa är två 

kvinnor och en man. På frågan inom vilket verksamhetsområde de är verksamma inom anger 

en respondent webbyrå, en driver en blogg med annonsförsäljning och en anger under fältet 

”Annat” att han/hon arbetar med foto och webbdesign (tabell 18).  

 
Om du är egen företagare inom vilken verksamhet?  3 svar     

Det yrkesområde som du är utbildad för på BHS  100%     

Inom ett annat verksamhetsområde    0%     

Tabell 17 

 
Verksamhet  3 svar     

Webbyrå 33,3%     

Konsultbyrå inom information och kommunikation   0%     

Reklambyrå   0%     

Entreprenör/frilansare inom webbutveckling 
/webbdesign/webbkommunikation 

  0%     

Entreprenör/frilansar inom information och journalistik 33,3%        

Annat 33,3%     

Tabell 18 

 

 

Arbetsgivare och yrkestitel  

Den vanligast förekommande anställningen är inom den privata sektorn, i vilken 9 av 10 är 

verksamma (inklusive egna företagare). En respondent arbetar inom landsting (tabell 19).  

Könsfördelningen är någorlunda jämn i relation till arbetsgivare (tabell 20).  
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Arbetsgivare  10 svar     

Kommunalt 0%     

Landsting 10%     

Statligt   0%     

Privat  90%     

Annat   0%     

Tabell 19 

 

 

Arbetsgivare/kön, 10 svar Kvinnor  Män    

Kommunalt   0%  0%    

Landsting   0% 10%    

Statligt   0%  0%    

Privat  40% 50%    

Annat   0%  0%    

Tabell 20 

 

 

Enkäten visar på en stor variation av yrkesbenämningar (tabell 21). Egna företagare är inte 

inkluderade.  

 

 

Yrkestitel, 7 svar Kvinnor  Män   

Kommunikatör på sjukhus    0  1   

Webbdesigner    0  1   

Webbproducent    0  1   

Junior account manager    1  0   

Marknadsassistent    0     1   

Webbdesigner    0  1   

Webbredaktör    1  0   

Tabell 21  
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Vägar till anställning  

På frågan hur respondenterna fick kontakt med nuvarande arbetsgivare efter avslutade 

studier på Webbredaktörsutbildningen svarade 28,6% ”Genom personliga kontakter”, 14,3% 

”Via platsannons” och 14,3% ”Via arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder som 

kommunikatör på sjukhus”. Under fältet ”På annat sätt” inkom 42,9% av svaren varav en 

respondent anger ”googlade fram oannonserad tjänst” och två anger att de fick anställning 

genom bemanningsföretag. (tabell 22). 

På frågan, ”Vilken tror du var den viktigaste anledningen till att du fick din nuvarande 

anställning” anger 42,9% utbildning, 28,6% personliga egenskaper medan 28,6% av 

respondenterna under fältet ”Annat” anger en kombination av utbildning och tidigare 

erfarenhet (tabell 23).   

 

Respondenterna som svarade ”utbildning” frågades vidare om den viktigaste orsaken från 

utbildningen. Två respondenter anger ”Särskilda kunskaper inom ett visst område” och en 

”Projektarbetet”. Under fältet ”Annat” anger en respondent bra kunskaper i programvara 

som hen lärde sig under utbildningen (tabell 24).   

 

 

Hur knöts kontakten med nuvarande arbetsgivare? 7 svar     

Projektarbete     0%     

Egen ordnad praktik under utbildningens gång     0%     

Egen ordnad praktik efter avslutad utbildning     0%     

Personliga kontakter   28,6%     

Professionsbaserade nätverk     0%     

Platsannons (via jobbförmedlande organisationer)   14,3%     

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärd   14,3%      

Tidigare anställning     0%     

På annat sätt    42,9%     

Tabell 22 

 

 

Den viktigaste anledningen till nuvarande anställning 7 svar     

Utbildning 42,9%     

Särskilda kunskaper inom ett visst område    0%     

Personliga egenskaper 28,6%     

Arbetslivserfarenhet    0%     

Kontakter     0%     

Annat 28,6%     

Tabell 23  
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Respondenterna som svarade utbildningen frågades om den 
viktigaste orsaken från utbildningen   

3 svar     

Betyg   0%     

Projektarbete 33,3%     

Särskilda kunskaper inom ett visst område 66,7%     

Annat   0%     

Tabell 24 

 

Anställd inom ett annat yrkesområde 

Sex respondenter inom den undersökta populationen har nuvarande anställning inom ett 

annat yrkesområde än det som de är utbildade för. Av dessa har alla tillsvidareanställning på 

heltid eller deltid över 50% (tabell 25).  

När de tillfrågades hur lång tid det tog tills de fick nuvarande anställning efter avslutade 

studier på Webbredaktörsutbildningen svarade 66,6% att de har fått den inom sex månader,  

16,7% fått anställningen efter mellan 6 och 12 månader och för 16,7% tog det över ett år 

(tabell 26).  

Yrkestitlarna visar på en stor variation av olika yrken (tabell 27). 
 

Anställningsform 6 svar     

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 50%  100%     

Vikariat på hel- eller deltid   0%     

Tabell 25 

 
Fick nuvarande anställning efter Webbred utbildning 6 svar     

0-6 mån  66,6%     

6- 12 mån 16,7%     

Efter 1 år 16,7%     

Tabell 26 

 

Yrkestitel/kön, 8 svar Kvinnor  Män   

Lagerspecialist     0  1   

Teknisk support     0  1   

Inkassohandläggare     1  0   

Lagerarbetare     0  1   

Kabinattendent     0  1   

Köksmästare     0  1   

Tabell 27  
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Arbetssökande 

En av de 12,5% arbetssökande inom den undersökta populationen anger sig haft ett arbete 

inom ett annat område och två har inte alls haft arbete efter avslutad utbildning på 

Webbredaktörsutbildningen (tabell 28). 

 

Har du tidigare, efter avslutat utbildning, haft något arbete?  3 svar     

Ja, inom utbildningens område   0%     

Ja, inom ett annat område 33,3%     

Nej, jag har inte haft något arbete 66,7%     

Tabell 28 

 

 

 

Studerande  

20,8% av den undersökta populationen anger sig vara studerande. När respondenterna inom 

denna grupp frågades om utbildningsnivå angav alla grundnivå (tabell 30). Som anledning att 

studera vidare anger 40% att de vill kompetensutveckla sig vidare inom yrkesområdet och 

60% vill skaffa sig ett annat yrke (tabell 29) av vilka två läser utbildningsprogram: 

förskollärarprogrammet samt IT-teknikerprogrammet, och en läser kurser i kulturgeografi 

och mediekommunikation (tabell 31). De som vill kompetensutvecklas sig anger under 

rubriken ”Annat” läsa det tredje året på Webbredaktörsprogrammet (tabell 29). 

Ingen av de svarande läser på avancerad nivå. 

 

 

 Varför har du valt att studera vidare? 5 svar     

För att kompetensutveckla mig inom yrkesområdet 40%     

Pga arbetslöshet  0%     

För att få ett annat yrke 60%     

Annat    0%     

Tabell 29 

 

 

På vilken utbildningsnivå studerar du? 5 svar     

Yrkesutbildning (KY, folkhögskola etc)    0%     

På grundnivå (högskolan/universitet)  100%     

På avancerad nivå, master (högskolan/universitet)    0%     

På forskarnivå     0%     

Tabell 30  
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Om du studerar på grundnivå, vad läser du? 

 
5 svar 

    

Ett utbildningsprogram  80%     

Kurser   20%     

Tabell 31 

 

 

 

Utbildningens relevans i relation till yrkesutövning 
 

Kunskaper och bilden av yrket 

57,1% av respondenterna anger att de kunskaper som de har utvecklat under utbildningen 

måttligt motsvarar kraven som ställs i yrket. Den sammanlagda beräkningen ger ett 

medelvärde på 3,14 (figur 1).  

 
Figur 1 (7 svar) 

 

 

När respondenterna tillfrågades i vilken utsträckning nuvarande arbete kräver andra 

kunskaper än de som de kan erbjuda svarade 42,9% att det förekommer måttligt. Den 

sammanlagda beräkningen ger ett medelvärde på 3,43 (figur 2).   
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Figur 2 (7 svar) 

 

 

På frågan ”I vilken utsträckning överensstämmer dina upplevelser som yrkesverksam med 

den bild som du fick under utbildningen?” svarade 57,1% att den stämmer i måttlig 

utsträckning. Den sammanlagda beräkningen ger ett medelvärde på 3,71 (figur 3). Om 

respondenten angav att bilden inte stämmer med värde 4 eller lägre ställdes frågan om 

vilken som är den viktigaste skillnaden.  Inkomna synpunkter är inte många men 

”kundbemötande” och ”CM-system” tas upp som element som saknades under 

utbildningen. Två respondenter beskriver att de arbetar med mer specifika saker än de som 

de har lärt sig under utbildningen (se respondenternas svar nedan). 

 

 
Figur 3 (7 svar) 
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Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Man fick inte lära sig så mycket kundbemötande. Man fick inte lära sig så mycket CM-system, 

vilket man hade behövt.” 

- ”Jag jobbar med mycket mer specifika saker nu, jämfört med en bredd jag lärde mig på 

utbildningen.” 

”Jag jobbar inte riktigt med samma saker.” 

 

 

Arbetsuppgifter 

På frågan ”Vad skulle du beskriva som dina tre huvudsakliga arbetsuppgifter?” ges 

varierande svar: 

- ”Marknadsföring, Webarbete, Produktion.” 

- ”Webbdesign, sökoptimering och programmering.” 

- ”Webbdesign och trycksaker är det jag håller på med.” 

- ”Texthantering, Bildhantering, Uppdatering av priser.” 

- ”Producera för webb, felsökning i interna system, bildhantering.” 

- ”Formge webbsidor och reklam, marknadsföring, programmering.” 

- ”Omvärldsbevakning, uppläggning och strukturering av färdigt material, uppdateringar av 

material så att det är aktuellt.” 

 

 

Utbildningens svagheter och styrkor 

Följande öppna fråga har ställts till alla fyra kategorier; inom yrket (inklusive egna 

företagare), inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande och är: ”Med de 

erfarenheter du har från arbetsmarknaden, vad vill du särskilt framhålla som styrkorna med 

bibliotekarieprogrammet?”  Svaren från de olika kategorierna skiljer sig inte mycket åt.  

 

Alla anger bredd och mångsidighet som utbildningens styrka. Andra element som tas upp är 

att hen har blivit bra på teknik, skrivande och webbdesign.     

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Bra att man fick lära sig lite av mycket, man fick med sig många olika delar.” 

- ”Bredden”. Man får en god grund att stå på. Den utesluter inga möjligheter.” 

- ”Mångsidigt utbildning som ger en grunderna inom många olika områden.” 

- ”Man blir bra på teknik, man blir bra på skrivande, man får viss känsla för design.” 

- ”Utvecklades inom att skriva, utvecklade känsla för bilder, lärde mig HTML-koder och liknande. 

Bra och engagerade lärare.”  
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På den öppna frågan till alla fyra kategorierna ”Med de erfarenheter du har från 

arbetsmarknaden, vad vill du särskilt framhålla som svagheter med 

bibliotekarieprogrammet?” framträder ett delvis motsägelsefullt mönster i svaren. Här 

efterlyses fördjupning och spetskompetens - det som betraktades som en styrka ovan 

(bredden) ses här som en svaghet. Respondenterna efterlyser mer specialisering och inslag 

av fler kunskapsområden som: marknadsföring, kundbemötande, mer programmering, CM-

system som WordPress, sökmotoroptimering. Även praktiska övningar efterfrågas efter. 

Några upplever att det finns ett glapp mellan utbildningen och ”det verkliga livet”. 

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Eftersom utbildningen är så bred saknar man spetskompetens.” 

- ”Man kan inte specialisera dig mot ett specialområde.” 

- ”Det var lite väl teoretiska kurser, hade varit bra med lite fler praktiska övningar.” 

- ”Vissa delar skulle man vilja ha mer kunskap inom, ex marknadsföring, sökmotoroptimering, 

google-adds.” 

- ”Lite för lite om t ex kundbemötande.” 

- ”Att det inte riktigt överstämer hur verkligheten ser ut, det finns ett glapp mellan utbildningen 

och arbetslivet.” 

- ”Vi lärde oss för lite om CM-system, specifikt programmet Episerver.” 

 

 

Utbildningens innehållsliga relevans 

Följande öppna fråga har ställs till alla fyra kategorier; inom yrket (inklusive egna företagare), 

inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande och är: ”Om du anser att utbildningens 

relevans kan höjas, inom vilket område eller vilka områden anser du i så fall att den behöver 

utvecklas?” Svaren skiljer sig inte mellan de olika kategorierna - man efterlyser mer 

programmering, mer praktiska övningar, mer undervisning om specifika program som 

WordPress och andra CM-system samt mer marknadsföring.  

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Mer praktiska uppgifter. Jobba ännu mer praktiskt även med t ex texterna, t ex genom att 

göra ngt mer texterna, publicering eller liknande.” 

- ”Det skulle kunna vara mer om grafisk produktion.” 

- ”Mer kunskap kring programvaror ex Wordpress. Mer träning på programvara som används 

inom yrket.” 

- ”Lära ut mer om CM-system.” 

- ”Mer om hur det kommer att se ut i framtiden vad det gäller teknisk utveckling, webb etc.”  
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Vidarekompetensutveckling 

Följande öppna fråga har ställs till alla fyra kategorier; inom yrket (inklusive egna företagare), 

inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande och är: ”Om du anser att du har behov 

av vidareutbildning inom webbredaktörsyrket inom vilket område skulle du vidareutbilda 

dig?”   Svaren från de olika kategorierna skiljer sig inte mycket åt. Här återkommer 

önskemålen om mer programmering, HTML 5, marknadsföring, CM-system, grafisk 

formgivning och mer praktik i utbildningen. Fler önskar mer avancerad kunskap kring 

konstruktion av webbsidor. 

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Programmering. JavaScript.” 

- ”Marknadsföring.” 

- ”Grafisk produktion.” 

- ”Textproduktion.” 

- ”Mera arbetet med CM-System. Det är ofta det som efterfrågas i jobbannonser och ute på 

arbetsmarknaden.” 

- ”Journalistik.” 

- ”Mer avancerad kunskap kring hemsida arbete.” 

- ”Inom Illustrator, InDesign och liknande program. Även lära mig mer om webb-koder.” 

- ”Nu teknik som kommer, t ex HTML-5.” 

- ”Webbutveckling och grafisk utgivning.” 

 

 

 

Utbildningens betydelse för personlig utveckling 

Frågan som ställdes till alla 24 respondenter är ”I vilken utsträckning upplever du att 

webbredaktörsutbildning har bidragit till din personliga utveckling?” Det sammanlagda 

medelvärdet befinner sig på 3,36 (tabell 32).  

 

Arbetssituation Medelvärde 

Inom yrket (7 svar) 3,71 

Inom ett annat yrke (6 svar) 3,17 

Arbetsökande (3 svar) 2,67 

Studerande (5 svar) 3,60 

Egen företagare (3 svar) 3,67 

 
Tabell 32 (24 svar)  
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På frågan om webbredaktörsutbildningen har haft någon ytterligare betydelse än som väg 

till en anställning svarar 41,6% av 24 respondenter att utbildningen inte hade någon annan 

betydelse. Övriga 58,4% förmedlar en positiv men varierande bild där det övervägande 

antalet anger att utbildningen har betytt mycket för deras personliga utveckling och har haft 

en stor social betydelse. Flertalet anser att utbildningen har väckt intresset för yrket.  

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Lärt känna en del folk, fått kontakter.” 

- ”Jag har fått vänner.” 

- ”Den har väckt mitt intresse för yrket.” 

- ”Den startade mitt intresse för webbplatser.” 

- ”Personlig utveckling, att man känner att man klarar mer av man tror. En skjuts 

självförtroendemässigt.” 
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