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Förkortningar och begrepp 

B&I – Biblioteks och Informationsvetenskap 

BHS - Bibliotekshögskolan i Borås 

HB – Högskolan i Borås 

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

Sverige 
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1. Inledning 

Uppdragsbeskrivning 
Enligt uppdrag från prefekten ska alumnundersökningen omfatta distansstudenter som har 

börjat sin utbildning 2008 och avslutat den i 2011.  

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. 

  

Bakgrund  
Detta är den andra alumnundersökning som genomförs på BHS och riktar sig mot samtliga 

studenter vid campusutbildningen Bibliotekarieprogrammet 2008-2011. Den första 

inkluderade campus studenter på samma program och årskull 2007-2010.   

 

Urval och bortfall 
Kontaktuppgifter hämtades huvudsakligen från studentregistret LADOK där det finns 44 

studenter från Bibliotekariekandidatprogrammet registrerade. Till de studenter där det 

saknades giltiga telefonnummer söktes uppgifterna via webbaserade telefonkataloger som 

Hitta.se och Eniro.se.  

I Bibliotekariekandidatprogrammet avböjde tre studenter att delta i undersökningen. Av 41 

svarade 36 st undersökningen. Till några studenter där det saknades telefonuppgifter 

skickades inbjudan via e-post, vilket resulterade i ytterligare en deltagare. Svarsfrekvensen 

för Bibliotekariekandidatprogrammets enkät är 82% som är något längre än första 

undersökning (årskull 2007-2010) där svarsfrekvensen låg på 88,6%.  
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2. Resultat Bibliotekarieprogramet, 2008-2011 

 

Allmänna frågor om bakgrund 
 

Kön och ålder 

I respondentgruppen ingår 23 kvinnor och 13 män (tabell 1). Av dessa är 25 respondenter 

mellan 25 och 34 år och sju under 25 år. Tre respondenter är mellan 35 och 44 år och en 

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

jämförelse med 2007-2010 årskull är det flera kvinnor (tabell 1) och flera respondenter som 

är under 25 år (tabell 2).  

 

Kön 2010 2011 

Kvinnor 55,3% 64% 
Män 44,7% 36% 
Tabell 1 

 

Ålder  2010  2011  

<25 (7) 17%  19,5%  

25-34 (25) 68,1%  69,5%  

35-44 (3) 12,8%  8,3%  

>45 (1) 2,1%  2,7%  

Tabell 2 

 

Ålder/kön  (36 svar, 23 kvinnor och 13 män) Kvinnor Män  

 <25 (7 svar) 19,4% 0%  
25-34 (25 svar) 52% 48%  
35-44 (3 svar) 66,6% 33,4%  
>44 ((1 svar) 100% 0%  
Tabell 3 

 

 

Examen och utbildningsnivå 

75% av respondenterna anger att de tagit ut examen inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap (tabell 4).  Fem av dem, har sedan tidigare en akademisk examen 

från en annan utbildning: en magisterexamen i nordiska språk, en allmän magisterexamen 

och tre kandidatexamen i litteraturvetenskap. Av dessa fem är det tre kvinnor och två män 
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(tabell 6). I jämförelse med 2007-2010 årskull är det även män som har andra examina. 

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

kvinnorna såsom var även fallet i den första undersökningen. 

 

Har du tagit ut examen inom B&I? 2010 2011  

Ja 87,2% 75%  

Nej 12,8% 25%  

Tabell 4 

 

Examen/kön, 36 svar Kvinnor Män  

Ja 74% 77%  
Nej 26% 23%  
Tabell 5 

 

Andra akademiska examina? 2010 2011  

Ja 9,8% 18,5%  

Nej 90,2% 81,5%  

Tabell 6 

 

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

kurser, två oavslutat examensarbete och under annat anger tre respondenter att alla kurser 

är avklarade men har inte ansökt om examen än (tabell 7).  I jämförelse med 2007-2010 

årskull är det flera som saknar examensarbete och har oavslutade kurser.  

 

Vad behöver du göra för att kunna ta ut examen? 2010 2011  

Skriva examensarbete 16,7% 22%  

Avsluta påbörjade kurser 50% 55,6%  

Annat 33,3% 33%  

Tabell 7 

 

Av de 27 som tog ut examen har 74% av respondenterna över 60 högskolepoäng utöver 

poängen från bibliotekarieutbildningen (tabell 8).  

Högskolepoäng totalt  2010  2011  

180-240hp 56%  74%  

>240 44%  26%  

Tabell 8 
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Av nio respondenter som inte har tagit ut examen (tabell 9) har fem respondenter inte några 

högskolepoäng utöver bibliotekarieutbildningen (fem kvinnor) medan fyra respondenter av 

vilka är en kvinna och tre män har högskolepoäng från andra utbildningar (tabell 10). I 

jämförelse med 2007-2010 årskull är det betydligt färre som har andra akademiska poäng. 

 

Andra akademiska poäng än från BHS 2010   2011 

Ja 83,3%   44,4% 

Nej 16,7%   55,6% 

Tabell 9 

 

Högskolepoäng utöver BHS  2010   2011 

<160hp 80%   75% 

>160hp 20%   25% 

Tabell 10 

 

 

Sysselsättning efter examen eller avslutad utbildning  
 

Nuvarande sysselsättning 

Drygt ett år efter avslutad utbildning har inom den undersökta gruppen 80,5% en anställning 

inom bibliotekarieyrket och 11,1% inom ett annat yrkesområde. 5,6% anger att de är 

arbetsökande och 2,8 % studerar (tabell 11). I jämförelse med 2007-2010 årskull en ökning 

av anställda inom yrket samtidigt som ske en minskring av arbetssökande. 

 

 

 Huvudsaklig sysselsättning  2010  2011  

Anställd inom yrkesområdet  66%  80,5%  

Anställd inom ett annat område 17%  11,1%  

Arbetssökande  10,6%  5,6%  

Studerande  6,4%  2,8%  

Egen företagare  0%  0%  

Tabell 11 

 

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

än männen. Anställning inom ett annat område och arbetssökande är jämt föredelad mellan 

könen. Det är endast en man som studerar vidare. Ingen arbetar som egen företagare (tabell 

12). Fortfarande är det få som väljer att utbildar sig vidare strax efter sina studier på BHS.  
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Huvudsaklig sysselsättning/kön, 36 svar Kvinnor   Män 

Anställd inom utbildat yrkesområde (29 svar) 69%   31% 

Anställd inom ett annat område (4 svar) 50%   50% 

Arbetssökande (2 svar) 50%   50% 

Studerande (1 svar) 0%   100% 

Egen företagare (0 svar) 0%   0% 

Tabell 12 

 

 

Anställd inom yrkesområdet 

 

Första anställning 

I jämförelse med 2007-2010 årskull är det färre som har fått sin första anställning inom det 

yrkesområde som de är utbildade för och fler som fick jobb inom ett annat område (tabell 

13).  

Första anställning efter avslutad utbildning  2010  2011 

Inom utbildat yrkesområde  87,1%  79,3% 

Inom ett annat område  12,9%  20,7% 

Tabell 13 

 

 

Nuvarande anställning 

51,7% av respondenterna har en fast anställning på heltid eller deltid på minst halvtid och 

27,5 % har ett vikariat på hel- eller deltid över 50% (tabell 14).  Fyra respondenter har 

timanställning. Under rubriken annat anger två respondenter provanställning och delägare i 

ett företag. I jämförelse med 2007-2010 årskull ökar i denna underökning antal timanställda 

samtidigt som antal vikariat minskar. 

Anställningsform 2010   2011 

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 50%  54,8%   51,7% 

Vikariat på hel- eller deltid 42%   27,5% 

Timanställd  3,2%   13,8% 

Annat 0%   7% 

Tabell 14 
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55% av respondenterna fick anställning inom ett halvår medan 31% fick anställning efter 

mellan 6 och 12 månader. 13,8% fick sin nuvarande anställning efter ett år (tabell 15).  

 

Fick nuvarande anställning efter utbildningen på BHS 2010  2011 

0-6 mån  48,8%  55% 

6- 12 mån 23%  31% 

Efter 1 år 28,2%  13,8% 

Tabell 15 

 

 

Arbetsgivare, bibliotekstyp och yrkestitel  

Den vanligast förekommande arbetsgivaren är fortfarande den kommunala sektorn inom 

vilken 72,4% av respondenterna är verksamma. Inom den privata sektorn arbetar 10,3% på 

bibliotek som drivs av stiftelser följd av den statliga sektorn med universitets- och 

högskolebibliotek med 6,9% som är en minskning i jämförelse med 2007-2010 årskull. Under 

Annat anger 7% att de arbetar på bibliotek som beskrivs vara en kombination av landsting 

och kommunalt, privat och kommunalt och stiftelse och statligt (tabell 16). 

Arbetsgivare  2010   2011  

Kommunalt 77,4%   72,4%  

Landsting 0%   3,4%  

Statligt 16,1%   6,9%  

Privat 6,5%   10,3%  

Annat 0%   7%  

Tabell 16 

 

Av 29 respondenter fick 82,9%  anställning inom folk- och skolbibliotek av vilka 48,4% inom 

folkbibliotek, 31% inom skolbibliotek och 3,4% inom integrerat bibliotek (folk- och 

skolbibliotek). 10,4% fick anställning på universitets-och högskolebibliotek medan en anger 

under fältet specialbibliotek arbeta på en ”juridisk bibliotek”. Under fältet annat anger en 

respondent arbeta på uppdrag (tabell 17).  I jämförelse med 2007-2010 årskull ske en ökning 

av anställda inom skolbibliotek från 6,5% till 31% samtidigt som det sker en minskning inom 

folkbiblioteket från 64,5% till 48,4%.  
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Bibliotekstyp  2010   2011  

Folkbibliotek (14 st) 64,5%   48,4%  

Skolbibliotek (9 st) 6,5%   31%  

Integrerat bibliotek (1 st) 9,7%   3,4%  

Regionbibliotek (0) 0%   0%  

Universitets- och högskolebibliotek (3 st) 16,1%   10,4%  

Specialbibliotek (1 st) 0%   3,4%  

Annat (0) 3,2%   3,4%  

Tabell 17 

 

 

Majoriteten av de som fick anställning inom folk- och skolbibliotek (inkl. kombinerad 

bibliotek) är kvinnor medan gruppen anställda vid universitets- och högskolebibliotek 

domineras av män (tabell 18). I jämförelse med 2007-2010 årskull sker en marginel 

minskning av män anställda på folkbiblioteket från 30% till 27,5%. 

 

Bibliotekstyp/kön, 29 svar Kvinnor Män 

Folkbibliotek 71,5% 28,5% 
Skol- och integrerat bibliotek 80% 20% 
Universitets- och högskolebibliotek 20% 80% 
Tabell 18 

 

 

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

yrkesbenämningar (tabell 19).  

 

Yrkestitel,  29 svar Kvinnor  Män 

Bibliotekarie 13  8 

Skolbibliotekarie 3  0 

Barn- och ungdomsbibliotekarie 1  0 

Universitetsbibliotekarie 0  1 

Biblioteksassistent 1  0 

Bibliotekarie och filialföreståndare 2  0 

Tabell 19 

 

 

Vägar till anställning  

51,7% av respondenterna har fått kontakt med sin nuvarande arbetsgivare via jobbannons,  

24,1% på annat sätt och 10,3% tog kontakt med arbetsgivare. Två respondenter fick kontakt 

genom personliga kontakter och en genom tidigare ställning. Under fältet ”På annat sätt” 

anges ”headhunting”, tips från yrkesfältet och spontana jobbansökningar (tabell 20). I 
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jämförelse med 2007-2010 årskull sker en ökning av respondenterna som har själva tagit 

kontakt med arbetsgivare, från 3,2% till 10,3%. Däremot sker en minskning under fältet 

”Tidigare anställning” och”Platsannons”. 

  

Hur fick du kontakten med nuvarande arbetsgivare? 2010   2011  

Examensarbete 0%   0%  

Mentorsprojekt 6,5%   0%  

Egen ordnad praktik under utbildningens gång 0%   0%  

Egen ordnad praktik efter avslutad utbildning 0%   0%  

Personliga kontakter 3,2%   6,9%  

Tog själv kontakt med arbetsgivare 3,2%   10,3%  

Professionsbaserade nätverk 0%   0%  

Platsannons (via jobbförmedlande organisationer) 54,9%   51,7%  

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärd 3,2%   0%  

Tidigare anställning 12,9%   6,9%  

På annat sätt 16,1%   24,2%  

Tabell 20 

 

 

Som avgörande faktor vid anställningen anger 37,9% av respondenterna andra orsaker än de 

föreslaga som t ex en anger friståendekurser med inriktning på barn och unga, en anger är 

en kombination av utbildning, personliga egenskaper och tidigare yrkeserfarenhet, en anger 

erfarenhet att arbeta med ett specifikt bibliotekssystem, en anger villighet att flyta långt, 

engelska kunskaper, högskolekurser i historia och personalbrist. 27,6% anser utbildning följd 

av 13,8% som anser personliga egenskaper och 13,8% tidigare arbetslivserfarenhet vara de 

viktigaste anledningar (tabell 21).  I jämförelse med 2007-2010 årskull sker en stark ökning 

av de som har fått anställning på ”Annat sätt”. Personliga egenskaper som avgörande faktor 

minskar. 

 

 

Den avgörande faktorn vid anställning  2010  2011 

Utbildning 25,8%  27,6% 

Personliga egenskaper 48,3%  13,8% 

Arbetslivserfarenhet 12,9%  13,8% 

Kontakter  6,5%  6,9% 

Annat 6,5%  37,9% 

Tabell 21 

 



 

13 
 

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

den viktigaste delen av utbildningen. Tre respondenter anser att det är akademiskt examen, 

tre särskilda kunskaper inom ett visst område.  Under fältet ”Annat” anger tre respondenter 

valbara kurser av vilka två anger särskilt kurser i barn media och informationskompetens. 

(tabell 22).  I jämförelse med 2007-2010 årskull sker en stark ökning av de som anser att 

akademisk examen är avgörande del av utbildningen.          
                                                               

 2010  2011 

Akademisk examen 0%  37,5% 

Betyg 12,5%  0% 

Examensarbete 12,5%  0% 

Mentorsprojekt 0%  0% 

Särskilda kunskaper inom ett visst område 25%  37,5% 

Annat 6,5%  25% 

Tabell 22 

 

Tre huvudsakliga arbetsuppgifter 

”Vad skulle du beskriva som dina tre huvudsakliga arbetsuppgifter?” Referenssamtal med 

arbetet vid informationsdisken (utlån, retur, litteraturförmedling och bokuppsättning), 

informationssökning och bokprat anges som de mest frekventa arbetsuppgifterna. Andra 

förekommande arbetsuppgifter är katalogisering, läsfrämjandeverksamhet och undervisning.  

I jämförelse med 2007-2010 årskull nämns i denna undersökning inte internet, indexering, 

sociala medier, ekonomi och markandsföring.  

Några citat som illustrerar respondenternas svar: 

- ”Bokprat, informationsdisk och bokinköp.” 

- ”Beställa och ta emot fjärrlån, referensarbete och bokuppsättning.” 

- ”Referenssamtal och lånedisk, beståndutveckling, katalogisering.” 

- ”Katalogisering, pass i informationsdisk, undervisning.” 

- ”Gentemot skolan läsfrämjande för barn och unga. Arrangemang för barn och unga.” 

-  ”Bokutlån, handleda i informationsökning, hantering av bokbeståndet.” 

- ”Bokprat, pedagogisk resurs för lärarna, temaarrangör, få in biblioteket i lärarnas arbete.” 

- ”Kundkontakt, referenssamtal, bokutsättning.” 

- ”Litteraturförmedling, undervisning, arbete med projekt tillsammans med lärare.” 

- ”Bokprat, planering av inköp, högläsning.” 

- ”Informationssökning, referenssamtal, handhavande av biblioteket.” 

 

Framtida kompetenser och kunskaper  

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

präglas av åsikter att fördjupade tekniska och digitala kompetenser och kunskaper såsom 

inom sociala medier, digitala medier som e-böcker och läsplattor, databaser kommer att 
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krävas ännu mer. Flera anser dock att ökade pedagogiska och informationssöknings- 

kunskaper  kommer att behövas ännu mer framöver.  

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Sociala medier, e-böcker mer pedagogik.” 

- ”Pedagogik!” 

-  ”Mer informationssökning i olika databaser, väldigt mycket datateknik.” 

- ”Samma som idag  men informationssökning blir större del av besökarnas behov.” 

- ”Digitala kunskaper.” 

- ”IT, informationssökning, social kompetens.” 

- ”Appar, sociala medier, smartphones, läsplattor, e-böcker och liknande.” 

- ”Mer utåtriktade kompetenser, mer möten med människor utanför bibliotekets väggar.” 

 

Anställd inom ett annat yrkesområde 

Inom respondentgruppen har 11,1%  sin nuvarande anställning inom ett annat yrkesområde 

än det som de är utbildade för. Av dessa har 75% tillsvidareanställning på heltid eller deltid 

på minst halvtid och 25% vikariat på hel- eller deltid (tabell 23). I jämförelse med 2007-2010 

årskull sker en ökning av tillsvidareanställningar. 

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

efter avslutade studier på BHS svarade alla de blivit anställda inom sex månader (tabell 24).  

Yrkestitlarna varierar bland olika yrken (tabell 25). 

 
Anställningsform 4 svar 

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 50%  75% 

Vikariat på hel- eller deltid 25% 

Tabell 23 

 
Fick nuvarande anställning efter BHS 4 svar 

0-6 mån  100% 

6- 12 mån 0% 

Efter 1 år 0% 

Tabell 24 

Yrkestitel/kön, 4 svar Kvinnor  Män 

Museivärd 1  0 

Tjänsteman/driftstekniker 0  1 

Försäljare 0  1 

Assistent 1  0 

Tabell 25 
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Arbetssökande 

Inom den undersökta populationen är 5,6% arbetssökande. Av dessa anger en har haft ett 

arbete inom utbildningens område efter avslutad utbildning och en inte har haft något 

arbete överhuvudtaget (tabell 26). 

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

 
2 svar 

Ja, inom utbildningens område 50% 

Ja, inom ett annat område 0% 

Nej, jag har inte haft något arbete 50% 

Tabell 26 

 

 

Studerande  

Inom den undersökta gruppen anger en vara studerande som läser utbildningsprogram på 

avancerad nivå på BHS (tabell 27- 30). 

 Varför har du valt att studera vidare? 1 svar 

För att kompetensutveckla mig inom yrkesområdet 0% 

Pga. arbetslöshet 0% 

För att få ett annat yrke 0% 

Annat   100% 

Tabell 27 

 
På vilken utbildningsnivå studerar du? 

1 svar 

Yrkesutbildning (KY, folkhögskola etc) 0% 

På kandidatnivå (högskolan/universitet) 0% 

På avancerad nivå, master (högskolan/universitet) 100% 

På forskarnivå  0% 

Tabell 28 

 

Om du studerar på grundnivå, vad läser du? 1 svar 

Ett utbildningsprogram 100% 

Kurser  0% 

Tabell 29 
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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 48,4% 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 2,9 på en svarsskala mellan 1 (obefintlig) och 5 (mycket stor) (figur 1). I 

jämförelse med 2007-2010 årskull sker en minskning från i medelvärde från 3,29 till 2,9.   

 

 

 
Figur 1 (29 svar) 

 

 

 

När respondenterna tillfrågades om i vilken utsträckning nuvarande arbete kräver andra 

kunskaper än de som de kan erbjuda svarade 44,8% att det förekommer i liten utsträckning. 

Den sammanlagda beräkningen ger ett medelvärde på 2,72 (figur 2) som är oförändrad i 

jämförelse med 2007-2010 årskull. 
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Figur 2 (29 svar) 

 

 

På frågan om i vilken utsträckning respondenternas upplevelser som yrkesverksamma 

överensstämmer med den bild som de fick av yrket under utbildningen, svarade 48,3% att 

den stämmer i ”Ganska stor” utsträckning. Den sammanlagda beräkningen ger ett 

medelvärde på 3,41 (figur 3) som är en ökning i jämförelsen med undersökningen för 2007-

2010 årskull där medelvärde var 3,35. Om respondenten angav att överensstämmelsen var 

mindre än ”Ganska stor” ställdes följdfrågan om vilken som är den viktigaste skillnaden.  Stor 

majoritet av respondenter upplever yrket vara mer praktiskt och serviceinriktat än vad som 

förmedlats under utbildningen som upplevs även för teoretiskt och därför önskas större 

inslag av praktik samtidigt som det önskas större inslag av litteraturförmedling, pedagogik 

och personligt bemötande. 

 

 

 

 
Figur 3 (29 svar) 
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Citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Arbetet var mer praktiskt än vad utbildningen förmedlar.” 

- ”Utbildningen hade väldigt liten praktisk anknytning.” 

- ”Mycket mer praktiskt arbete/service arbete.” 

- ”Mötet med användarna.” 

- ”Det är mer praktiskt att arbeta, och programmet var teoretiskt. Ex, undervisa barn i 

informationssökning. Ingen metodik/pedagogik.” 

- ”Det var inte så mycket kopplat till konkreta arbetsuppgifter på utbildningen. Det är en ganska 

akademisk utbildning. Det är bra, höjer status men det blir för lite praktiskt.” 

- ”Det är att man aldrig gick in på skillnaden mellan bibliotekarie och biblioteksassistent. Många 

uppgifter vi gick igenom tillhör inte längre yrket när man kommer ut. Man arbetar mer 

administrativt.” 

- ”Arbetet är mer praktiskt, BHS mer teoretiskt, av förklarliga skäl.” 

- ”När man sökte till utbildningen såg man framför sig en utbildning till folkbibliotekarie och det 

är stor skillnad mot det jag gör.” 

- ”Man talar inte mycket om kringarbetet, det som är runt omkring diskarbetet, det som inte är 

direktkontakten med låntagarna.” 

- ”Mer praktiskt i arbetslivet än vad utbildningen är.” 

- ”Utbildningen är inte så praktisk.” 

- ”Akademiska vikten på programmet. Mitt arbete är praktiskt/socialt och nära människor. 

Inget av det praktiska arbete man förväntas utföra återspeglar på programmet.” 

- ”Biblioteket är kvar i ganska traditionella värderingar och praxis till skillnad mot vad 

utbildningen är. Vi som kommer ut måste överbygga detta och ta oss igenom denna brytnings 

tid.” 

- ”Att det är praktiskt i yrket och väldigt teoretiskt i utbildningen.” 

- ”Mer akademiskt på utbildningen men i yrkeslivet finns det många oskrivna regler. Viss 

kunskap kan man endast förvärva praktiskt.” 

- ”Användarbemötandet som kommer i yrket.” 

- ”Jag visste litet om vad yrket gick ut på, men kan i efterhand se att det som förmedlades 

stämmer med yrket som sådant.” 

- ”Litteraturkännedomen. Vikten av att läsa och ha läst böcker.” 

- ”Visste innan eftersom jag hade jobbat och gått bredvid innan examen. Skolan lär inte ut allt 

som sker på ett folkbibliotek. En egen osäkerhet när man kommer ut.” 

- ”Det är svårt att fånga en fullständig bild av vad som komma skall. det är en omöjlighet, men 

den bild man får är en bra fingervisning.” 

- ”Utbildningen är teoretisk och återspeglar inte det praktiska arbetet man utför. Saknar praktik 

på utbildningen.”  
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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. 

 

 

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 mångsidighet och bredd 

som en styrka.  Som särskilt värdefullt beskrivs god teoretisk kunskap, inblick i yrket och 

möjligheten till valbara kurser och diskussioner under utbildningens gång. Flertalet 

respondenter uppskatar informationssökningskurser och auskultationsveckan. 

En respondent som inte är verksam inom yrket betonar dessutom att utbildningen har hjälpt 

hen att utveckla personligt förmåga att inhämta information på en arbetsplats.    

 

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ” Bredden på utbildningen.” 

- ”Informationssökningsdelen, klassifikation, alla föreläsningar med Jan Nolin.” 

- ”Bra förberedelse för yrkeslivet.” 

- ”Att förstå bibliotekssystemet, informationssökning och att samarbeta med olika människor.” 

- ”Auskultationsveckan var det närmaste vi kom de faktiska arbetsuppgifterna. Den var mycket 

bra och borde förlängas!” 

- ”Att man fick inblick i många delar. Man var bra förberedd på det man ställs inför på olika 

bibliotekstyper. Bredden på utbildningen.” 

- ”Det är en bred utbildning, man kan söka flera olika jobb, på alla bibliotekstyper.” 

- ”Kompetensen man får. Den är unik och det är en styrka. Jag hoppas den kan utnyttjas ännu 

mer i framtiden.” 

- ”Det är alltid bra med kritiskt tänkande/analytiskt tänkande. Ha koll på forskning och trender, 

akademiskt tänkande och kunna hålla kurser i informationssökande. Källkritik är bra att ha 

med sig.” 

- ”Det är väldigt mångsidigt. Jag kunde söka många jobb, på grund av de många valfria 

kurserna.” 

- ”Jag tyckte att det var ganska hög akademisk nivå som kan vara användbart om man söker sig 

mot universitetet inom yrket.” 

- ”Bredden på utbildningen.” 

- ”Bibliotekarieprogrammet i Borås är den centrala utbildningen i Sverige, de andra lärosätena 

är inte lika specialiserade. Det var därför jag valde Borås.” 

- ”All informationssökning man "tvingas" göra och alla databaser man får använda. Guld värt 

med kunskaper i katalogiseringssystem.” 
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- ”Man får lite kött på benen. Bra teoretisk kunskap att utgå ifrån.” 

- ”Man fokuserar mycket på användarperspektiv, och det är väldigt viktigt.” 

- ”Kunskaper i informationssökning. Bra överblick på yrket.” 

- ”Man får lära sig mycket om bibliotekens historia som är viktigt att känna till.” 

- ”Bredden på utbildningen. Inte insnävat mot en viss typ av bibliotek.” 

- ”Bra var praktiska moment, så som informationssökningskurs. Fiktiva uppdrag för träning. Mer 

tid med sådana uppgifter. Fältstudier på bibliotek. Fler sådana moment. Så fick jag den 

kontakt som gav mig jobb.” 

- ”Det förs bra diskussioner under utbildningen, som framhåller vikten av bibliotekens plats som 

en demokratisk grundpelare. Utbildningen har bra värderingar som stämmer väl med vad som 

önskas på arbetsplatsen, bland kollegor och användare.” 

- ”Förmåga att inhämta information, en styrka när man är ny på en arbetsplats. Man har 

kapacitet att möta sitt eget informationsbehov och vet hur man skall söka den. När man vant 

sig vid arbetet kan man även söka information för att lära ut vad man kan till arbetskamrater. 

Man blir mycket mer självgående. Jag var oerfaren när jag började, men jag behövde inte 

belasta kollegor utan fann informationen själv, och kunde sedan ställa bättre frågor.” 

- ”Bra med offentlig förvaltning.” 

- ”En viss inblick i yrket.” 

- ”Valmöjligheterna bland de valbara kurserna, och bredden på dessa. Det är de som gör en unik 

och hjälper en i jobbsökandet.” 

 

 

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

svagheter med bibliotekarieprogrammet?” Inkomna svar från alla kategorierna domineras av 

att man saknar praktik och praktiska inslag i utbildningen. Bredden som angavs som styrka 

upplevs även som utbildnings svaghet. Andra upplevda svagheter som nämns i svaren är att 

det saknas praktik, undervisning om retorik, bokprat och litteraturkunskap. En respondent 

nämner att kurser i XML, HTML är inte särskilt relevanta i yrkesutövning som bibliotekarie. 

Flera upplever utbildningen vara för teoretiskt med stark fokus på folkbibliotek samtidigt 

som önskas större inslag av pedagogik och möjligheter till att kunna välja inriktning.  

 

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Avsaknad av praktik, för teoretiskt, statistik, HTML och XML inte relevant för en 

bibliotekarie.” 

- ”Ingen anknytning mellan teorin och praktik i kurserna. Vi hade väldigt lite utbildning 

angående webben, för det är nu en viktig plattform för biblioteket att utvecklas på.” 

- ”För teoretisk. Behövs inte i arbetslivet.” 

- ”Med facit i hand borde de praktiska delarna av utbildningen ha varit mycket mer omfattande. 

Bemötande, bokprat, retorik, praktik etc.. Även fast jag är mer intresserad av de teoretiska 

delarna så har jag haft noll användning av dom i mitt arbete. En bibliotekarie behöver ju 

egentligen inte vara akademiker, handen på hjärtat.” 



 

21 
 

- ”Mer praktik/anordnad praktik som en fast del i utbildningen. Prova på. Mer kontakt med 

arbetsmarknaden. BHS borde utnyttja sina kontakter för att ordna platser på specialbibliotek, 

ex KB osv.” 

- ”Det är liten kontakt med yrkeslivet.” 

- ”Det är väldigt lite konkret kring hur man arbetar på olika bibliotek. Man kanske har frångått 

det praktiska för mycket. det känns som om man inte vill tala om det, som om det skulle vara 

något dåligt. Märkligt att praktik ingår.” 

- ”Dess fokusering på folkbibliotek.” 

- ”Det är så litet praktiskt. Det hade varit skönt med detta utspritt över programmet. Sista 

terminen med auskultation är för sent. Det är svårt att veta vilken typ av bibliotek man vill 

söka sig till.” 

- ”Lite väl teoretiskt. Mer praktisk inriktning. Kurs eller undersökning på biblioteken.” 

- ”Att man inte har någon som helst praktik. På sista termin hade man inte kunnat utveckla en 

yrkesidentitet. Jag trodde att man skulle komma närmare yrket under utbildning.” 

- ”Det är ett ganska begränsat program i förhållande till yrken som det kan leda till.” 

- ”När man vet att det är en svår bransch att komma in i så borde man vara närmare 

arbetsmarknaden. Mentorsprojektet hjälpte till här.” 

- ”Praktiska element saknas. Litteraturvetenskap. Kunskap i i populärkultur.” 

- ”Samma som ovan. Bredden är för bred. När man kommer ut har man ingen specialistkunskap 

eller spetskompetens.” 

- ”Väldigt teoretiskt, för lite praktik. Detta bekräftas av arbetsgivare efter programmet. Den 

kunskapen får man skaffa sig själv idag.” 

- ”Både en styrka och en svaghet att man inte kan välja en inriktning. Det skulle nog många 

arbetsgivare vilja kräva av oss färdiga studenter. ex informationsvetare. Examensuppsatsen 

kan till viss motsvara detta.” 

- ”Brist på praktik. För teoretiskt för det yrke vi skall utföra.” 

- ”För teoretisk.” 

- ”Alla kunskaper man kan presentera på papper är borta. Det blir något annat när man är ute, 

något abstrakt. ex informationsförmedlare. Man kan inte längre hänvisa till kunskaper från 

BHS i anställningssituationer. Svårt att förmedla nyttan med de kunskaper man har. ex 

katalogsökning, informationshantering. Det finns en felaktig förståelse för ens kompetens på 

arbetsmarknaden.” 

- ”Det sker en överutbildning på BHS. Marknaden mättas. Högskolan i Borås känns som ett 

arbetsmarknadsprojekt som håller folk sysselsatta i tre år.” 

- ”Den pedagogiska biten som efterfrågas på marknaden. Ofta efterfrågas pedagogisk 

erfarenhet och kurser inriktade på bemötande och ofta inriktning mot barn.” 

- ”Skolan tar in för många elever så arbetsmarknaden mättas. Jag tänker inte att jag utbildar 

mig till bibliotekarie utan till bibliotek- och informationsforskare. Jag känner mig illa förberedd 

för en bibliotekaries arbetsvardag.” 

 

 

 

  

 



 

22 
 

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 praktik och praktiskt koppling till biblioteket, informationssökning och 

databaser, litteraturkunskap, sociala medier, referenssamtal och pedagogik. 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Kurser i pedagogik kurser i informationssökning/databaser mer betoning på litteratur.” 

- ”Praktik. Mer utbildning i databaser och i e-mediernas värld.” 

- ”Praktik! Mer sociala medier.” 

- ”Informationssökning och den praktiska biten.” 

- ”Min kritik mot utbildningen är att den är för generell, men det är svårt. Kanske att man skulle 

kunna specialisera sig på olika bibliotekstyper.” 

- ”Jag tycker utbildning är bra som den är, men den behöver mer kontakt med yrkeslivet. Det är 

ju ingen KY-utbildning utan en akademisk, men lite mer behöver man veta om yrket. Även 

litteraturvetenskap.” 

- ”Mer praktiskt arbete och anknytning till arbetslivet. Tidigare mentorskap och praktik.” 

- ”Mer riktning mot web, sociala medier och blogg.” 

- ”Serviceområde. Hur man funkar i en serviceroll. I Lund har man intervjuer för lämplighet.” 

- ”Valbara kurser är bra men jag saknade en kurs i bibliometri, det hade varit bra för de som 

siktar på universitet. Det skulle även tidigt varit studiebesök på olika typer av bibliotek, ex 

privat, riksdagsbiblioteket, landsting och statligt. Samtal med bibliotekschefer och liknande för 

att visa vad man kan göra med utbildningen. Det är låg karriärsambition bland de som utbildar 

sig. I nuläget tvingas bibliotek anställa från andra professioner efter som ingen inom yrket vill 

bli chef.” 

- ”Mer "hands on" på det som inte är forskningsförberedande. Mer praktiskt.” 

- ”Bemötande mot användare Mer arbete med användarvänlighet Katalog och internet.” 

- ”Pedagogik.” 

- ”Kopplas mer till det praktiska i yrket.” 

- ”Mer förankrat i yrkeslivet. Praktik och arbetsuppgifter för bibliotekarier.” 

- ”Auskultation/praktik.” 

- ”Inget. Studenten kan själv välja riktning.” 

- ”Det behöver utvecklas och bli mer handfast. Nu är det för abstrakt och handlar inte tillräckligt 

om böcker. Informationssökning är viktig men böckerna är fortfarande aktuella inom 

folkbiblioteken.” 

- ”Informationssökning, en månad till med informationssökning, både nätsökning och 

databassökning. Innan B-uppsatsen- vetenskap och statistik kurser och träningsuppsats 

kändes oviktig och långdragen. Hade man skrivit innan hann man tröttna innan. Hade hellre 

jobbat praktiskt då.” 

- ”Den behöver en praktik, så man kan komma ut och få ordentligt med erfarenhet och 

kontakter.” 

- ”Många delar var bra, men vissa var upprepande. Vissa tidiga och sena kurser gick in i 

varandra. Vissa kurser kändes inaktuella, t ex en del i katalogiseringskursen som handlade om 
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,!´ och hur de placerades rätt. Man gjorde skrivna kort. Jag kan förstå vikten av tecknen, men 

detta var inte riktat till datasystem utan för generellt om hur man skriver en katalogpost. 

 

 

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 grafisk 

design, IT och web, skola och bibliotek, litteraturkunskap, informationssökning och sociala 

medier.  

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Barnboksfrågor och pedagogik.” 

- ”Informationssökning.” 

- ”Grafisk design och mot webbredaktör.” 

- ”Jag skulle vilja gå en kurs i hur man designar hemsidor, jag är över lag ganska kass på det här 

med datorer vilket är en stor nackdel har jag märkt.” 

- ”Tekniska biten, att man får koll på det. Har även funderat på att gå vidare till arkivariesidan.” 

- ”Pedagogik och informationssökning.” 

- ”Jag anser att man alltid har behov av vidareutbildning. Jag skall läsa vidare inom historia, 

samhälle och andra skolämnen för att kunna bidra bättre i mötet med elever och deras 

informationssökningar.” 

- ”Pedagogik/bibliotekspedagogik.” 

- ”IT och Web.” 

- ”Pedagogik och IT.” 

- ”Informationssökning, undervisning, pedagogik, e-resurser.” 

- ”Möjligen upphovsrätt och juridik alternativt programmering.” 

- ”Katalogsystem.” 

- ”Litteraturkunskap.” 

- ”Mer utbildning inom litteraturens betydelse inom vården.” 

- ”IT och pedagogik.” 

- ”Pedagogik för bibliotekarier.” 

- ”Informationssökningskurs. Litteraturvetenskap.” 

- ”IT-fokus. Det övriga kommer med erfarenhet.” 

- ”Pedagogisk utbildning.” 

- ”Litteraturkunskap, skönlitteratur, litteraturförmedling.” 

- ”Litteraturvetenskap.” 

- ”Nu utbildar jag mig inom barnlitteratur på GU. Översikt av barnboken i historiskt perspektiv. 

Från fabler till manga. 15hp kvällskurs.” 

- ”Informationssökning och sökningar på databaser.” 

- ”Pedagogik- lektionsuppbyggnad Katalogisering- konkret programkunskap.” 

- ”Mer litteraturinriktat.” 
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- ”Design och psykologisk inverkan av färger och ljus, inom inriktning för att kunna designa 

bibliotekslokal. Lära sig designa websida.” 

 

 

Mentorsprojektet  
På frågan om respondenterna hade deltagit i mentorsprojektet inkom 35 svar.  21 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 2,42 som är en minskning från 2,8 (2007- 2010 årskull) (figur 4).  

 

 
Figur 4 (Inom bibliotekarieyrket 19 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?”. Svaren från 19 respondenterna i bibliotekarieyrket är inte 

entydigt. 31,6% anger att i ”I obefintlig” utsträckning och 26,3%  ”I liten” utsträckning har 

haft nytta av mentorsprojektet. 15,8% anger alternativet ”I ganska stor” och lika många ”I 

mycket stor” utsträckning. Medelvärdet befinner sig på 2,58 som är en minskning från första 

undersökingen där medelvärde är 2,9 (figur 5).  

 

Ingen som har anställning inom ett annat yrke deltog mentorsprojekt men när de 

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

söker jobb, anger två respondenter ”Måttligt”. Medelvärdet befinner sig på 2 som är en 

minskning från 2010 års undersökning med 2,67. 
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Figur 5 (Inom bibliotekarieyrket, 19 svar) 

 

 

 

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

kan förbättras. Majoriteten av är nöjda med projektet och anser att den borde erbjudas i 

början av utbildningen. Både engagerade mentorer och ansvariga lärare för projektet lyfts 

fram på ett positivt sätt. Samtidigt önskar flertalet respondenter mer tid för projektet så att 

det inte blir ett studiebesök och mer kontroll från BHS sida. I enstaka fall fungerade inte 

mentorskapet så väl.   

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Fick inte så god kontakt med mentorn men det kan vara en personlig faktor.” 

- ”Inte direkt. Det skall inte ses som ett dåligt betyg. Det var en intressant upplevelse, men inte 

så mycket nytt för mig. Viktigt var engagerade mentorer.” 

- ”Det skall finnas ett tydligare syfte både för mentor och student. Nu visste ingen vad det skulle 

gå ut på.” 

- ”Att det börjar litet tidigare på programmet, Det är viktiga kontakter man kan knyta. Och man 

kan få mer insikt i yrket och veta vad man skall efterfråga på utbildning.” 

- ”Borde börja i början av utbildningen. Inte i slutet. I början hade man alla frågor. När jag kom 

dit hade jag redan fattat vissa beslut och deltog kanske inte fullständigt. Det kunde vara 

längre tid så det blev ett riktigt mentorskap, nu blev det mer studiebesök. Tiden spelar roll för 

den personliga kontakten, som kunde varit hjälpande under studierna.” 

- ”Nej det tycker jag sköttes väldigt bra av Ingrid och Rolf. Det kändes som om dom stod på 

studenternas sida hela tiden. De la ner tid och energi på att det skulle vara en bra.” 

- Jag fick flera arbetsgivaranbud under utbildningen genom mentorsprojektet och hade jag tagit 

dem hade det varit här. Nej det tror jag inte, det är upp till den enskilde. Eftersom det är 

frivilligt så är det inte mentorernas roll att driva. Studenten måste vara en aktiv del i projektet. 

Kanske lite tips tidigt i utbildningen på hur man hittar och kontaktar en mentor. 
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- ”Mer push på att man får testa och vara med. Det är för mycket att man bara får fråga nu. 

Man vill vara med en dag, minst en dag.” 

- ”Det är nog bra, men det skar sig med vår mentor. Dålig kommunikation förstörde resterna av 

det som kunde byggts upp.” 

- ”Ligga under längre tid under hela utbildningen, ett bollplank under hela utbildningen.” 

- ”Ostrukturerat men det funkade ganska bra.” 

- ”Lite mer kontroll från BHS sida över projektet. Lite mer lika för alla, inte styrt av mentorernas 

engagemang. Bättre utbildade mentorer, på vad projektet syftar till.” 

- ”Se till att mentorerna har intresse av att vara mentorer.” 

- ”Råd till studenterna som genomgår det är att ställa så mycket frågor man kan, och söka så 

mycket praktiskt erfarenhet som bara är möjligt.” 

- ”Kunde vara bra om man fått jobba, gå bredvid/ gå extrapass. Mer praktiskt. Hade gärna gjort 

det frivilligt för att få kunskapen. Bra initiativ med projektet.” 

- ”Det kunde vara mer av det praktiska.” 

 

 

 

 

Utbildningens betydelse för personlig utveckling  
Frågan som ställdes till alla 36 respondenter är ”I vilken utsträckning upplever du att 

bibliotekarieutbildningen har bidragit till din personliga utveckling?”. I jämförelse med 2007-

2010 årskull minskar medelvärdet från 3,68 till 3,24 i medelvärde (tabell 31). 

 

 

Arbetssituation Medelvärde 

2010 

Mervärde 

2011 

Inom bibliotekarieyrket 3,68 (31 svar) 3,24 (29 svar) 

Inom ett annat yrke  4,29 (7 svar) 3,75 (4 svar) 

Arbetsökande 3,40 (5 svar) 4 (2 svar) 

Studerande  4 (3 svar) 2 (1 svar) 

Egen företagare 0 svar 0 svar 

Tabell 31  

 

 

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

till en anställning inkom 32 svar. Flera anger att utbildningen har gett dem vänner, har haft 

stor social betydelse och har ökat deras allmänna bildning samtidigt som flera anger att det 

var just roligt och givande att just läsa på en högre utbildning.  
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Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Jag har fått vänner för livet.” 

- ”Jag valde det för att jag ville jobba med böcker, och det gör jag ju nu. Och med andra 

människor, vilket är jätteroligt. Jag fick ett yrke jag trivs med. En högskoleexamen bygger på 

självkänslan väldigt mycket. Man känner sig kompetent. Lärdom är alltid roligt och gynnsamt.” 

- ”Det var roliga tre år av mitt liv.” 

- ”Ja det har varit en bekräftelse på att man tar ett steg i en riktning och i livet. En väg in i 

vuxenlivet.” 

- ”Social bit. Se Borås och lära känna folk. Att slutföra en utbildning är lärorikt i sig. 

Studietekniken utvecklades.” 

- ”Personlig, flyttade långt. Det gav en stor frihet att flytta iväg så långt. En personlig 

utveckling.” 

- ”Intressant att läsa samhällsvetenskapliga delar.” 

- ”Den har ökat min allmänbildning på ett generellt sätt.” 

- ”Sociala biten.” 

- ”Mycket personlig utveckling, flytt hemifrån.” 

- ”Det var kul.” 

- ”Nej, fast kanske det social, flytta hemifrån.” 

- ”Nej. Det är bara en utbildning för mig. En examen.” 

- ”Livserfarenhet att studera, vilket är ett jobb i sig.” 

- ”Socialt Möjlighet till utlandsstudier, vilket gav otroligt mycket.” 

- ”Socialt/kontakter.” 

- ”Socialt att studera. Personligt lärande.” 

- ”Rent socialt, både yrkesmässigt och studiemässigt.” 

- ”Det var himla roligt.” 

- ”Träffade vänner. Skulle ej vilja ha gjort det på distans. Tipset om praktik efter examen från 

internationell koordinator på BHS var otroligt givande. Programmet jag gick där var väldigt 

blandat och hjälpte mig att få jobb.” 

- ”Intressant att läsa på högre nivå. Trevligt att studera.” 

- ”Det var så jag kom hemifrån och fick fler vänner.” 

- ”Om man ser på själva utbildningen/en studieperiod har den gett mig väldig mycket. Det är 

alltid bra att utsätta sig för den sociala biten. Skaffa nya kontakter.”  
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