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Förkortningar och begrepp 

B&I – Biblioteks och Informationsvetenskap 

BADA – ”Borås Academic Digital Archive”, Högskolan i Borås 

BHS - Bibliotekshögskolan i Borås 

HB – Högskolan i Borås 

LADOK - Ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i 
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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 januari 2012.  

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  
Sedan två år tillbaka genomförs alumnundersökningar över Bibliotekarieprogrammet och 

Webbredaktörsprogramet på Bibliotekshögskolan. Hittills har två kullar av studenter vid 

campusutbildningen campusutbildningar undersökts; Bibliotekarieprogrammet 2007-2010 

och 2008-2011. När det gäller Webbredaktörsprogrammet har två studentgrupper vid 

campusutbildningen undersökts, 2008-2010 och 2009-2011 och en distansutbildning på 

heltid, 2009-2011.  

Sedan 2008 erbjuds ett nytt Bibliotekarieprogram på distans (halvfart). Denna utbildning 

skiljer sig innehållsmässigt från det tidigare distansprogrammet som erbjöds mellan 1996-

2008. I denna undersökning presenteras resultatet för det nya programmets första årgång 

2008-2012. Alla alumnrapporter är publicerade i BADA.  

 

Metod 
Undersökningen genomfördes via en webbaserad enkät utskickad under senvåren 2013 med 

två påminnelser. Svaren matades in i Survey-Monkey, som är ett webbaserat program för 

enkätundersökningar, statistisk bearbetning och analys.  

  

Urval och bortfall 

Undersökningen riktades till samtliga studenter som avslutat sin utbildning i januari 2012 i 

Bibliotekarieprogrammet, distans (2008-2012). För att skaffa e-post och andra 

kontaktuppgifter användes huvudsakligen studentregistret LADOK där det finns 34 studenter 

registrerade. Till de vars e-postadress inte fungerade skaffades en ny adress via telefon, 

vilket resulterade i ytterligare några deltagare. Slutligen fanns fungerande e-postadresser till 

31 studenter av vilka 17 deltog i undersökningen.  I e-postinbjudan erbjöds möjlighet till 

avregistrering vilket resulterade att en person avböjde att delta i undersökningen.  

Svarsfrekvensen blev 54,8%.  
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Intervjufrågor 

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

första undersöks allmänna frågor om studentens bakgrund såsom kön, ålder, tidigare 

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

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

undersöks 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, om och inom vilka 

ämnesområden respondenternas menar att utbildningen bör utvecklas. Här undersöks även 

utbildningens mer praktiska anknytning till yrkesområdet genom respondenters upplevelse 

och erfarenheten av mentorsprojektets betydelse i yrkeslivet. 

Till skillnad mot alumnundersökningen som riktas till campusstudenter kompletteras denna 

undersökning med ytterligare två frågor som handlar om studenternas anställningssituation 

under sin studietid. 

I undersökningen används 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 

används öppna frågor där respondenterna med egna ord kunde förmedla tankar och 

erfarenheter.  
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2. Resultat Bibliotekarieprogrammet, distans 
 

Sammanfattning  
I denna rapport redovisas resultatet från den första alumnundersökningen för 

Bibliotekarieprogrammet, distans, 2008-2012. 

Undersökningens svarsfrekvensen är 54,8%. 

 

Allmän bakgrund (ålder, kön, utbildningsbakgrund) 

I den undersökta gruppen är åldersfördelningen någorlunda jämn. Med 41,2% är den största 

åldersgruppen 25-34 år följd av åldersgrupper 35-44 år (29,4%) och 45-54 år (29,4%). Kan 

noteras att ingen av respondenterna är under 25 eller över 54 år.   

Med 88,2% kvinnor och 11,8% män visar undersökningen att det är övervägande fler 

kvinnor.  

70,6% av respondenterna har tagit ut sin examen. 

När det gäller utbildningsnivån visar resultatet att 40% av 15 respondenter har 180-240 hp; 

6,7% 240-300 hp; 20% 300-360 hp och 33,3% över 360 hp. Två respondenter hoppade över 

frågan och därmed kan noteras ett partiellt bortfall.   

Av dessa 15 har nio respondenter andra akademiska examina, av vilka en uppger sig inneha 

magisterexamen och åtta kandidatexamen. Examina som anges är inom litteraturvetenskap, 

kulturvetenskap, ekonomisk historia, engelska och etnologi samt lärarexamen och 

sjuksköterskeexamen.  

  

Övrig sysselsättning under studietiden på BHS och ett år efter avslutad 

utbildning 

Undersökningen visar att 64,7% av de undersökta sjutton respondenterna hade jobbat inom 

biblioteksverksamheten på minst 25% och under sex månader under sin studietid. Av de 

övriga sex respondenter hade fyra en anställning inom ett annat yrkesområde. Två 

respondenter hade ingen anställning under studietiden på BHS. 

Drygt ett år efter avslutad utbildning har inom den undersökta gruppen 70,6% en anställning 

inom bibliotekarieyrket och 17,6% inom ett annat yrkesområde. 11,8% anger att de är 

arbetsökande och ingen studerar eller är egen företagare.  
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Inom den undersöka gruppen har alltså 70,6% av respondenterna fått en anställning ett år 

efter avslutad utbildning inom yrkesområdet som de utbildar sig för. Av dessa har 83,3% en 

tillsvidareanställning på hel- eller deltid på minst halvtid medan 16,7% vikariat på hel- eller 

deltid över 50%. Alla utom en har fått sin första anställning inom yrket. 

 

 

Anställning inom yrket 

9 av 12 respondenter är kommunalt anställda (folkbiblioteket och skolbibliotek) medan tre 

är statligt anställda (universitets- och högskolebibliotek). Ingen har anställning inom 

landsting eller inom den privata sektorn.  

 

Folkbibliotek (i 5 fall) och skolbibliotek (i i 4 fall) är de mest förekommande bibliotekstyper 

där respondenterna har fått anställning, följt av anställning inom universitets- och 

högskolebibliotek (3 fall).  Kan noteras att ingen fått anställning vid integrerat bibliotek, 

regionbibliotek eller specialbibliotek.  

 

Utöver bibliotekarie (5 st) förekommer flera andra yrkesbenämningar som skolbibliotekarie 

(2 st), barnbibliotekarie (2 st), gymnasiebibliotekarie (1 st), fokusbibliotekarie (1 st) och 

fackbibliotekarie (1 st). 

 

Den vanligaste vägen till kontakt med den nuvarande arbetsgivare är via platsannons, följd 

av 41,2% som har haft kontakten genom tidigare anställning.  

 

41,6% uppger att arbetslivserfarenhet anses vara den viktigaste anledningen till anställning 

följd av 33,3% som anger utbildning. Respondenterna som angav utbildning anser att det 

främst är examen följd av särskilda kunskaper inom ett visst område som varit viktigaste 

orsakerna till att de har fått anställning.  

 

 

 

Utbildningens relevans i relation till yrkesutövning 

I följande delområden ställdes några frågor där femgradig ordinalskala tillämpades med 

svarsalternativ från 1 (obefintligt) till 5 (mycket stor). 

  

58,8% av de som är anställda inom yrket anser att de kunskaperna som de har utvecklat 

under utbildningen på BHS måttligt motsvarar kraven som ställs i deras yrkesutövning. 

Medelvärdet ligger på 2,92. 

 

När respondenterna tillfrågades om i vilken utsträckning nuvarande arbete kräver andra 

kunskaper än de som kan erbjudas av respondenterna gav svaren 2,58 i medelvärde.  
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På frågan i vilken utsträckning respondenternas upplevelse av yrket som yrkesverksamma 

stämmer med den bild som förmedlas under utbildningen svarade 41,7% att det stämmer 

måttligt. Svaret ger 3 i medelvärde. 

 

På frågan om att ange tre huvudsakliga arbetsuppgifter anges arbetet vid informationsdisken 

(utlån, retur, litteratur- och medieförmedling), informationssökning, bokprat och boksamtal, 

barn- och ungdomsverksamhet, beståndsutvecklig och undervisning.  

 

En stor majoritet av respondenterna anger bredd och mångsidighet som utbildningens 

stryka. God teoretisk kunskap som kan användas i yrket samt kunskaper i 

informationssökning, kunskapsorganisation och databaser lyfts särskilt fram. När det gäller 

utbildningens svaghet dominerar svaret att det saknas inslag av praktik och mer direkt 

yrkesförberedande praktiska inslag i utbildningen. En del kurser anses inte särskilt relevanta i 

relation till de arbetsuppgifter respondenterna utför.  

 

13 av 17 respondenter deltog i BHS mentorsprojekt. Till respondenterna inom 

bibliotekarieyrket (8 st) ställdes frågan om i vilken utsträckning mentorsprojektet varit till 

hjälp när de sökte jobb. Svaren gav en varierande bild med medelvärde på 2,75.  

 

På frågan ”I vilken utsträckning upplever du att bibliotekarieutbildningen har bidragit till din 

personliga utveckling” gav resultatet från alla tillfrågade grupper ett medelvärde på 3,92. 
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Allmänna frågor om bakgrund 
 

Kön och ålder 

I respondentgruppen ingår 15 kvinnor och 2 män (tabell 1). Av dessa är sju respondenter 

mellan 25 och 34 år, fem mellan 35 och 45 år och fem mellan 45 och 54 år (tabell 2). 

Åldersspridningen mellan 25 och 54 år är någorlunda jämn för kvinnor (tabell 3). 

 

Kön 17 svar 31 st. Totalt 34 st. 

Kvinnor 88,2% 77,4% 76,5% 
Män 11,8% 22,6% 23,5% 
Tabell 1 

 

Ålder  17 svar  

<25 (0 svar) 0%  

25-34 (7 svar) 41,2%  

35-44 (5 svar) 29,4%  

45-54 (5 svar) 29,4%  

>54 (0 svar) 0%  

Tabell 2 

 

Ålder/kön (17 svar, 15 kvinnor och 2 män) Kvinnor Män 

 <25 (0 svar) 0% 0% 
25-34 (7 svar) 40% 50% 
35-44 (5 svar) 33,3% 0% 
44-54 (5 svar) 26,7% 50% 
>54 (0 svar) 0% 0% 
Tabell 3 

 

 

Examen och utbildningsnivå 

70,6% av respondenterna anger att de tagit ut examen inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap (tabell 4).  Tabellen 5 visar könsfördelning när det gäller uttagen 

examen.  

Nio av respondenterna, av vilka är åtta kvinnor och en man, har ytterligare en akademisk 

examen från en annan utbildning (tabell 6). Åtta anger ha kandidatexamen och en 

magisterexamen. Två respondenter hoppade över frågan, varför ett partiellt bortfall ska 

noteras just i denna fråga.  
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Har du tagit ut examen inom B&I?      17 svar 

Ja (12 svar) 70,6% 

Nej (5 svar) 29,4% 

Tabell 4 

 

Examen B & I/kön, 17 svar Kvinnor  Män 

Ja (12 svar) 66,7% 100% 
Nej (5 svar) 33,3% 0% 
Tabell 5 

 

Andra akademiska examina?    15 svar (2 bortfall) 

Ja (9 svar) 60% 

Nej (6 svar) 40% 

Tabell 6  

 

Respondenternas examina är: 

- ”Magisterexamen i humaniora. Kandidatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap.” 

- ”Kandidatexamen kulturvetenskap.” 

- ”Sjuksköterskeexamen.” 

- ”Fil.kand. Litteraturvetenskap.” 

- ”Fil kand ekonomisk historia.” 

- ”Fil.kand. i engelska/etnologi.” 

- ”Lärarexamen.”  

- ”Fil kand engelska.” 

- ”Gymn.lärare. Fil kand bibliotekarie.” 

 

Av de som inte har tagit ut examen anges av tre som anledning oavslutade kurser, tre 

oavslutat examensarbete och en anger under rubriken Annat ”Skicka in ändringar av uppsats 

med godkänd opponering.” (tabell 7). 

 

Vad behöver du göra för att kunna ta ut examen? (Min 1 max 2 svar)        5 svar 

Skriva examensarbete       3 svar 

Avsluta påbörjade kurser  3 svar 

Annat  1 svar 

Tabell 7 
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Tabell 8 visar respondenternas utbildningsnivå genom totalt antal registrerade 

högskolepoäng.  Resultatet visar att fem respondenter har mer än 360hp vilket motsvarar 

minst 6 års studier på helfart.  

Alla fem respondenter som inte har tagit ut examen har andra högskolepoäng utöver 

bibliotekarieutbildningen (tabell 9 och 10).  

 

Högskolepoäng totalt       15 svar (bortfall 2) 

120-180hp (0 svar) 0% 

180-240hp (6 svar) 40% 

240-300hp (1 svar) 6,7% 

300-360hp (3 svar) 20% 

>360hp (5 svar) 33,3% 

Tabell 8 

 

Andra akademiska poäng än från BHS 5 svar 

Ja (5 svar) 100% 

Nej (0 svar) 0% 

Tabell 9 

 

Högskolepoäng utöver BHS         5 svar 

<90hp (2 svar) 40% 

90-180hp (0 svar) 0% 

180-240 (3 svar) 60% 

>240hp (0 svar)           0% 

Tabell 10 
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Sysselsättning före och efter avslutad utbildning  
 

Övrig sysselsättning under studietiden på Bibliotekshögskolan 

Respondenterna tillfrågades om de haft en anställning, oavsett anställningsform, på minst 

25% och under sex månader inom bibliotekarieverksamheten under studietiden på BHS. 

Resultatet visar att 64,7% av undersökta gruppen hade jobbat inom yrket som de utbildar sig 

till. Av övriga sex respondenter hade fyra en anställning inom ett annat yrkesområde. Två 

respondenter hade inte någon anställning av angiven omfattning under studietiden på BHS. 

 

Nuvarande sysselsättning 

Drygt ett år efter avslutad utbildning har inom den undersökta gruppen 70,6% en anställning 

inom bibliotekarieyrket och 17,6% inom ett annat yrkesområde. 11,8% anger att de är 

arbetsökande och ingen studerar eller är egen företagare (tabell 11). En av de två manliga 

respondenter är arbetslös (tabell 12). 

 

 

 Huvudsaklig sysselsättning     17 svar 

Anställd inom yrkesområdet (12 svar) 70,6% 

Anställd inom ett annat område (3 svar) 17,6% 

Arbetssökande (2 svar) 11,8% 

Studerande (0 svar) 0% 

Egen företagare (0 svar) 0% 

Tabell 11 

 
  

Huvudsaklig sysselsättning/kön, 17 svar Kvinnor     Män 

Anställd inom utbildat yrkesområde (12 svar) 64,5%   50% 

Anställd inom ett annat område (3 svar) 20%   0% 

Arbetssökande (2 svar) 6,7%   50% 

Studerande (0 svar) 0%   0% 

Egen företagare (0 svar) 0%   0% 

Tabell 12 
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Anställd inom yrkesområdet 

 

Första anställning 

91,7% av respondenterna fick sin första anställning inom det yrkesområde som de är 

utbildade för. 8,3% fick jobb inom ett annat område (tabell 13).  

Första anställning efter avslutad utbildning    12 svar 

Inom utbildat yrkesområde (11 svar) 91,7% 

Inom ett annat område (1 svar) 8,3% 

Tabell 13 

 

Nuvarande anställning 

83,3% 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).   

Anställningsform       12 svar 

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 50%  (10 svar) 83,3% 

Vikariat på hel- eller deltid över 50% (2 svar) 16,7% 

Timanställd (0 svar) 0% 

Annat (0 svar) 0% 

Tabell 14 

 

75% av respondenterna fick anställning inom ett halvår medan 16,6% fick anställning mellan 

6 och 12 månader. 8,3% fick sin nuvarande anställning efter ett år (tabell 15).  
 

Fick nuvarande anställning efter utbildningen på BHS   12 svar 

0-6 mån (9 svar) 75% 

6- 12 mån (2 svar) 16,7% 

Efter 1 år (1 svar) 8,3% 

Tabell 15 

 

 

 

Arbetsgivare, bibliotekstyp och yrkestitel  

Den vanligast förekommande arbetsgivaren är den kommunala sektorn inom vilken 75% av 

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

följer därefter med 25%. Ingen är anställd inom den privata sektorn eller vid landsting (tabell 

16). 



14 
 

Arbetsgivare    12 svar 

Kommunal (9 svar) 75% 

Landsting (0 svar) 0% 

Statlig (3 svar) 25% 

Privat (0 svar) 0% 

Annan (0 svar) 0% 

Tabell 16 

 

Av 12 respondenter fick 75%  anställning inom folk- och skolbibliotek av vilka fem inom 

folkbibliotek och fyra inom skolbibliotek. Tre fick anställning på universitets- och 

högskolebibliotek (tabell 17). En manlig respondent är anställd vid universitets- och 

högskolebibliotek (tabell 18). 

 

 
 

Bibliotekstyp     12 svar 

Folkbibliotek (5 svar) 41,7% 

Skolbibliotek (4 svar) 33,3% 

Integrerat bibliotek (0 svar) 0% 

Regionbibliotek (0 svar) 0% 

Universitets- och högskolebibliotek (3 svar) 25% 

Specialbibliotek (0 svar) 0% 

Annat (0 svar) 0% 

Tabell 17 

 

 

Bibliotekstyp/kön, 12 svar  Kvinnor (11 svar)     Män (1 svar) 

Folkbibliotek (5 svar) 45,5% 0% 
Skolbibliotek (4 svar) 36,4% 0% 
Integrerat bibliotek (0 svar) 0% 0% 
Regionbibliotek (0 svar) 0% 0% 
Universitets- och högskolebibliotek (3 svar) 18,2% 100% 
Specialbibliotek (0 svar) 0% 0% 
Annat (0 svar) 0% 0% 
Tabell 18 

 

 

Den vanligast förekommande yrkestiteln är ”bibliotekarie” följd av ett flertal andra 

yrkesbenämningar (tabell 19). 
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Yrkestitel, 12 svar Kvinnor    Män 

Bibliotekarie 4  1 

Skolbibliotekarie 2  0 

Barnbibliotekarie 2  0 

Gymnasiebibliotekarie 1  0 

Fokusbibliotekarie 1  0 

Fackbibliotekarie 1  0 

Tabell 19 

 

 

Vägar till anställning  

50% av respondenterna har fått kontakt med sin nuvarande arbetsgivare via jobbannons och 

41,2% genom tidigare anställning som de haft under studietiden. Under svarsalternativet ”På 

annat sätt” anger en respondent har fått anställning genom konverteringar av tidigare tjänst 

(tabell 20).  

Hur knöts kontakten med nuvarande arbetsgivare? 12 svar  

Examensarbete (0 svar) 0%  

Mentorsprojekt (0 svar) 0%  

Egen ordnad praktik under utbildningens gång (0 svar) 0%  

Egen ordnad praktik efter avslutad utbildning (0 svar) 0%  

Personliga kontakter (0 svar) 0%  

Professionsbaserade nätverk (0 svar) 0%  

Platsannons (via jobbförmedlande organisationer) (6 svar) 50%  

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärd (0 svar) 0%  

Tidigare anställning (5 svar) 41,2%  

På annat sätt (1 svar) 8,3%  

Tabell 20 

 

Arbetslivserfarenhet anges av 41,7% av respondenterna som avgörande faktor vid 

anställningen medan 33,3% anser att det är utbildningen. Under svarsalternativet annat 

anger en respondent att hen blev erbjuden vikariat medan två andra respondenter beskriver 

att det är just kombinationen av utbildning och tidigare yrkeserfarenhet som var avgörande 

för att de fick anställning (tabell 21).   

 

De fyra respondenter som svarade att utbildning är den avgörande faktorn frågades vidare 

om den viktigaste delen av utbildningen. Två respondenter anser att det är den akademiska 

examen samt särskilda kunskaper inom ett visst område.  Under fältet ”Annat” anger en 

respondent det faktum att man har ”genomgången utbildning i största allmänhet” (tabell 

22).   
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Den avgörande faktorn vid anställning      12 svar 

Utbildning (4 svar) 33,3% 

Personliga egenskaper (2 svar) 16,7% 

Arbetslivserfarenhet (5 svar) 41,7% 

Kontakter (0 svar) 0% 

Annat (1 svar) 8,3% 

Tabell 21 

 

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

4 svar 

Akademisk examen (2 svar) 50% 

Betyg (0 svar) 0% 

Examensarbete (0 svar) 0% 

Mentorsprojekt (0 svar) 0% 

Särskilda kunskaper inom ett visst område (1 svar) 25% 

Annat (1 svar) 25% 

Tabell 22 

 

Tre huvudsakliga arbetsuppgifter 

”Vad skulle du beskriva som dina tre huvudsakliga arbetsuppgifter?” Svaren på frågan 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 och boksamtal, barn- och ungdomsverksamhet, planering av 

programverksamhet, beståndsutveckling, undervisning och katalogisering.  

Citat som illustrerar respondenternas svar: 

- ”De uppgifter som står i direkt relation till bibliotekarieyrket: 1. Inköp av böcker 2. Förmedling 

av litteratur. 3. Undervisning i databaser/informationssökning.” 

- ”Cirkulation av det fysiska beståndet, bokprat och boksamtal.” 

- ”Yttre tjänst i folkbibliotek, ta emot o göra i ordning ny media, viss katalogisering.” 

- ”Mediebeståndsansvar, administration, utåtriktat arbete.” 

- ”1. Läsfrämjande arbete bland skolelever 2. Rutinarbete på skolbibliotek (bokinköp, 

bokuppsättning, o.s.v.) 3.  Arbetspass på stadsbiblioteket.” 

- ”Informationstjänst, läsfrämjande, ha hand om lokalsamlingen.” 

- ”Undervisning/handledning av studenter och forskare, arbete med det periodiska beståndet 

(tryck och elektroniskt), arbete i informationsdisk.” 

- ”Förvärv med följdarbete som katalogisering/klassificering. Yttre tjänst som pass i info-

/lånedisk Infosökundervisning och liknande.” 
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- ”Undervisning i informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Läsfrämjande aktiviteter 

(bokprat, författarbesök osv) resurs för lärarna (talböcker, klassuppsättningar, temalådor 

osv).” 

- ”Mediahantering (förvärv, gallring etc), organisera läsprojekt, arrangemang och aktiviteter för 

barn.” 

- ”Ansvarig för öppet digitalt arkiv. Utveckling av Open access-verksamhet (praktiskt och 

ideologiskt). Undervisning av studenter i informationssökning. ” 

 

Framtida kompetenser och kunskaper  

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

varierar svaren men några inslag lyfts fram i något högre utsträckning än andra, såsom 

kompetenser och kunskaper inom IT-området och pedagogik. Samtidigt anser några att 

ökade kunskaper inom litteratur, uppsökande- utåtriktat arbete samt marknadsföring 

fortsättningsvis kommer att behövas. En respondent önskar större kunskap i projektarbete, 

förhandling och presentation. En anser att det inte kommer att förändras så mycket och att 

det kommer att krävas samma kunskaper som idag. 

 

Citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”De jag nämnt ovan. Jag tror att jag måste hänga med på den digitala arenan och kunna 

sökfunktioner och nya verktyg innan många andra. Men jag tror också att jag måste fokusera 

på litteraturen och att detta med kunskap om litteratur (kanske i synnerhet den litteratur som 

göms "bakom" den s.k kvalitetslitteraturen), läsning och litteraturförmedling.” 

- ”Ungefär samma som nu, det vill säga kompetenser och kunskaper som vi får lära oss själva 

eller av kollegor eftersom de helt saknas i utbildningen.” 

- ”Strategisk kreativitet, omvärldsbevakning/förmåga att kommunicera med omvärld och 

användare och skapa biblioteket efter dessa behov och förutsättningar.” 

- ”Det verkar som det utåtriktade arbetet blir allt mer viktigt. Men biblioteken vimlar av 

introverta människor.” 

- ”Att vara insatt i nyutkommen litteratur. Digital kompetens samt att vara insatt i hur digitala 

nedladdningar av ljud och e-böcker fungerar.” 

- ”Vet ej.” 

- ”Större fokus på elektroniska resurser. Ökade krav på pedagogisk kompetens.” 

- ”Mer kunskap om e-medier av olika slag och på olika sätt. Större pedagogisk kompetens.” 

- ”Digitala medier och kunskap om digitala medier för de som har olika former av 

funktionsnedsättningar.” 

- ”Mer datakunskaper. Webbredigering, interaktiv webb, mer hänsyn till användarvänlighet.” 

- ”Projektledarförmåga. Presentationsförmåga. Förhandlingsförmåga.” 
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Anställd inom ett annat yrkesområde 

Inom respondentgruppen har 17,6% sin nuvarande anställning inom ett annat yrkesområde 

än det som de är utbildade för. Av dessa har 33,3% tillsvidareanställning på heltid eller deltid 

på minst halvtid och 33,3% vikariat på hel- eller deltid. En respondent är timanställd (tabell 

23).  

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

efter avslutade studier på BHS svarade alla att de blivit anställda inom tre månader (tabell 

24).  

Yrkestitlarna visar på variationen bland olika yrken (tabell 25). 

 
Anställningsform    3 svar 

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 50% 33,33% 

Vikariat på hel- eller deltid 33,33% 

Timanställd 33,33% 

Annat 0% 

Tabell 23 

 
Fick nuvarande anställning efter BHS     3 svar 

0-3 mån  100% 

3-6 mån 0% 

6- 12 mån 0% 

Efter 1 år 0% 

Tabell 24 

 

Yrkestitel/kön, 3 svar Kvinnor Man 

Assistent 1 0 

Städerska 1 0 

Gy-lärare 1 0 

Tabell 25 

 

Arbetssökande 

Inom den undersökta gruppen är 11,8% arbetssökande av vilka en har haft ett arbete inom 

ett annat område efter att ha avslutat sin utbildning på BHS. En respondent har inte haft 

något arbete överhuvudtaget (tabell 26). 
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Har du tidigare, efter avslutad utbildning, haft något arbete?  

 
   2 svar 

Ja, inom utbildningens område 0% 

Ja, inom ett annat område 50% 

Nej, jag har inte haft något arbete 50% 

Tabell 26 

 

 

Utbildningens relevans i relation till yrkesutövning 
 

Kunskaper och bilden av yrket 

58,3% 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 2,92 på en svarsskala mellan 1 (obefintlig) och 5 (mycket stor) (figur 1).  

 

 
Figur 1 (12 svar) 

 

 

När respondenterna tillfrågades om i vilken utsträckning nuvarande arbete kräver andra 

kunskaper än de som de kan erbjuda svarade 50% att det förekommer i liten utsträckning. 

25% angav att deras nuvarande arbete i ganska stor utsträckning kräver andra kunskaper än 

de kan erbjuda. Den sammanlagda beräkningen ger ett medelvärde på 2,58 (figur 2). 
 

 



20 
 

 
Figur 2 (12 svar) 

 

 

På frågan om i vilken utsträckning respondenternas upplevelser som yrkesverksamma 

överensstämmer med den bild som de fick av yrket under utbildningen, svarade 41,7% att 

den stämmer måttligt. Den sammanlagda beräkningen ger ett medelvärde på 3 (figur 3).  

 

Om respondenten angav att överensstämmelsen var mindre än ”Ganska stor” ställdes 

följdfrågan om vilken som är den viktigaste skillnaden.  Inkomna synpunkter varierar men 

flertalet respondenter beskriver yrket, i synnerhet vid anställning på folkbiblioteket, som 

mer praktiskt och serviceinriktat än vad som förmedlats under utbildningen. Utbildningen 

upplevs teoretiskt, huvudsakligen anpassad för doktorander och framtida forskare. Flertalet 

respondenter angav konkreta inslag som saknades i utbildningen, som t ex kunskaper i 

bibliotekssystem, e-resurser m m (se respondenternas svar nedan).  
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Figur 3 (31 svar) 

               

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Den viktigaste skillnaden handlar nog om att bibliotekarieyrket på olika sätt kan beskrivas på 

ett sätt som väldigt få gånger överensstämmer med den verklighet som 8 av 10 BHS-studenter 

faktiskt kommer att befinna sig i efter examen. Personligen hade jag nog en ganska god bild 

av hur det såg ut, eftersom jag arbetat på folkbibliotek under praktiskt taget hela min 

studietid, men om jag inte gjort detta hade nog mötet med särskilt folkbiblioteksvärlden 

kunnat bli en besvikelse. I praktiken handlar det om att det, främst på grund av nedskärningar 

i budget och personalstyrka etc., inte är ett särskilt intellektuellt stimulerande arbete, och att 

stora delar av de dagliga arbetsuppgifterna handlar om att utföra sådant som bokuppsättning 

eller att sitta i informationsdisken, vilket tyvärr oftast handlar om att ta emot frågor om var 

toaletten finns eller att hjälpa till med kopiering. Jag vet att dessa erfarenheter inte bara 

handlar om att man är timanställd eller liknande, för jag delar denna upplevelse med många, 

och jag har dessutom haft längre vikariat där jag direkt ersatt utbildade bibliotekarier som 

varit t.ex. tjänstlediga. Poängen är att man som bibliotekarie absolut kan hamna i en position 

och på en arbetsplats där man utför väldigt kvalificerade uppgifter, men som kommunalt 

anställd ser verkligheten tyvärr ibland ut så att jag tror att många undrar varför de tagit 

studielån för att utföra arbetsuppgifter de kunnat lära sig på en kortare internutbildning.” 

- ”Jag upplevde utbildningen som anpassad till doktorander, forskare och bibliotekarier på 

forsknings- och universitetsbibliotek.” 

- ”Under utbildningen hade jag ingen koll på typiska arbetsuppgifter, el hade kurser som 

motsvarade relevanta kompetenser eller arbetsområden.” 

- ”Arbetet är mycket mer praktiskt och instrumentellt om man jämför med utbildningens 

innehåll.” 

- ”Om man arbetar på folkbibliotek finns det mycket lite som överensstämmer med 

utbildningen. Allt ifrån biblioteksdatasystemet och söksträngar i Book-it, till de sorters 

sökningar man gör dagligen.” 
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- ”Under utbildningen var det mkt fokus på folk- och skolbibliotek. Som anställd på 

universitetsbibliotek upplever jag att jag saknar en del kompetens som jag nu får lära mig 

efterhand. Detta handlar om bla e-resurser, vetenskaplig publicering osv.” 

- ”Utbildningen vid BHS är väldigt teoretisk och en stor del av själva arbetet lär man sig ute på 

biblioteken (som i ganska många utbildningar tror jag...). Om jag inte hade haft erfarenhet 

från yrket tidigare skulle det troligen ha känts ännu mer abstrakt, men nu kunde jag ändå 

härleda uppgifter, tankegångar och diskussioner till "verkligheten".” 

- ”Mitt vikariat är väldigt specialiserat och har tagit programmerings- och projektledarförmågor 

i anspråk på ett sätt jag inte var beredd på.” 

 

 

Utbildningens svagheter och styrkor 

Ovannämnda undersökningsområdet har undersökts med öppna frågor som har ställs till alla 

fyra respondentkategorier: inom yrket, inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande. 

Svaren presenteras samlade.  

 

”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 samt att 

man fick god teoretisk kunskap som kan användas i yrkeslivet. Särskilt uppskattades 

kunskaper i informationssökning, kunskapsorganisation och databaser. Som värdefullt 

beskrivs överblicken över biblioteksfältet och professionen samt att man fick en utbildning 

som efterfrågas. Flertalet respondenter från de andra kategorierna nämner att utbildningen 

har gett dem specifika förmågor som vetenskaplig tänkande, förmåga att utrycka sig i tal och 

skrift.  

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Att det lades relativt stort fokus på undervisning i databaser och digital informationssökning.” 

- ”Att jag har ett vetenskapligt förhållningssätt till mitt arbete och att jag har utbildning som 

efterfrågas av Skolverket.” 

- ”Kurserna i informationssökning i databaser.” 

- ”Det ger överblick. Se på arbetsuppgifterna med mer distans. Omvärldskoll.” 

- ”Man får en bra teoretisk grund gällande hur biblioteket är organiserat.” 

- ”Förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift, att ha fått kunskap om hur "biblioteksvärlden" 

fungerar utanför folkbibliotek. Mao ett vidare perspektiv.” 

- ”Bra med diskussioner och att komma in i ett "tänk" som berör yrket, alltså någon slags filosofi 

i professionen. Bra också med en bred och "allmän" inriktning där man inte specialiserar sig till 

någon bibliotekstyp, men samtidigt kan det vara bra om det finns också.” 

- ”Informationssökning och lärande var bra. De olika kurserna var bra!” 

- ”Hmm, den ger ju en grund för arbete i yrket.” 
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- ”Allsidigt, inte inriktat på en typ av bibliotek. Övergripande frågeställningar istället för praktisk 

detaljkunskap.” 

- ”Att få träffa andra som jobbar eller vill jobba i yrket och diskutera olika spörsmål.” 

- ”Disciplinering, då det sker på distans.” 

- ”Somliga lärare.” 

- ”Att få teoretisk genomgång av olika områden inom bibliotekarieyrket.” 

- ”Att den finns på distans.”  

- ”Att vi under utbildningen fick de teoretiska kunskaperna som jag nu i arbetslivet kan 

omvandla till praktik. Samtidigt: kunskaperna i Dewey och i 

databassökning/kunskapsorganisation har varit oerhört viktiga för mig i mitt arbete. Likaså 

kursen om informationskompetens och lärande har varit mkt nyttig och användbar.” 

 

 

 

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

svagheter med Bibliotekarieprogrammet?” Svaren här präglas huvudsakligen av allmän kritik 

av att utbildningens saknar praktik samt av önskemål om mer förberedande praktiska inslag i 

utbildningen. En viss kritik riktas även mot kursinnehållet då några kurser (som inte anges), 

enligt några respondenter, inte anses särskilt relevanta i relation till arbetsuppgifter. Konkret 

saknas mer undervisning i litteraturförmedling, katalogisering och klassificering. Flera 

respondenter önskade möjlighet att profilera sig mer inom utbildningen, som t ex 

barnbibliotekarie eller IT-bibliotekarie. 

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Att det ibland känns som att teori och praktik låg för lång ifrån varandra. Att man ibland 

lägger för stort fokus på att eleverna utbildas till informationsspecialister med en bred 

arbetsmarknad, samtidigt som det i praktiken blir väldigt mycket fokus på just bibliotek. Jag 

menar att svagheten ligger i att studenter får en väldigt bred kompetens, men samtidigt inte 

riktigt vet hur man ska använda den på arbetsmarknaden. Kanske skulle BHS fokusera på 

inriktningar, tex en inriktning för informationsspecialist och en för bibliotekarie, så att man på 

detta sätt kan lägga större vikt vid att förbereda respektive studentgrupp för 

arbetsmarknaden och också ge studenterna större självförtroende i att man inte bara är lite 

bra på mycket - utan mycket bra på lite.” 

- ”Att jag inte har någon utbildning alls för mina huvudsakliga arbetsuppgifter.” 

- ”Många irrelevanta kurser. Mkt som hade varit relevant saknades.” 

- ”Att den står väl långt ifrån arbetet på golvet. När jag kom tillbaka kunde jag inte känna att 

jag hade så mycket nytt att komma med.” 

- ”En enorm svaghet är bristen på praktiska moment under utbildningen. En bättre balans 

mellan det teoretiska och det praktiska skulle underlätta.” 

- ”Att man kanske skulle kunna ha en kurs som inriktar sig på just folkbiblioteksverksamhet, 

vilken skiljer sig markant från annan biblioteksverksamhet. Alltför kort utbildning i 

katalogisering och klassificering.” 
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- ”En svaghet som också är en styrka är just de teoretiska kunskaperna; t ex förstår jag Dewey 

och grunderna i katalogisering, men inför Libris katalogisering står jag helt handfallen- under 

utbildningen "katalogiserade" vi ju med papper och penna!” 

- ”Att det inte finns någon praktik.” 

- ”Hur man arbetar med läsning.” 

- ”Lite för teoretiskt. Finns inte många jobb att söka.” 

- ”Samma som styrkorna - med en så bred arbetsmarknad med så olika arbetsuppgifter kan 

man bara nudda de mer specialiserade frågorna.” 

- ”Jag saknar den praktiska delen. Jag kan ju ingenting när jag kommer ut i verkligheten. Vem 

bryr sig där om Kulturpolitik tex.” 

- ”Stark akademisering.” 

- ”All statistik. Personalgrupp som inte verkar arbeta åt samma håll på BHS eller ens kunna 

kommunicera med varandra. Aldrig varit med om liknande.” 

- ”Bristen av praktik.” 

- ”Att det inte finns någon profil; som t.ex barnbibliotekarie eller it- bibliotekarie. Jag har fått" 

lite av allt" trots att jag kanske inte är intresserad av vissa moment. Jag kan inte skriva in 

något "speciellt" när jag söker arbete t.ex som är något utmärkande som just bara BHS har. 

Jag har fått en bred utbildning som kan jämföras med så många andras utbildningar från 

annan högskola.” 

 

 

Utbildningens innehållsliga relevans 

Ovannämnda undersökningsområdet har undersökts med öppna frågor som har ställs till alla 

fyra respondentkategorier: inom yrket, inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande. 

Svaren presenteras samlade. 

 

”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. Litteraturkunskap och litteraturförmedling, informationssökning, databaser, 

biblioteksjuridik, pedagogik, ekonomi och projektledning är några exempel på områden som 

respondera anser bör finnas i utbildningen.  

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Jag tycker man kan lägga ännu mer fokus på databaser och informationssökning genom mer 

praktisk träning och teoretisk kunskap om logiken bakom sökmotorer/databaser etc. Jag tror 

också att man kanske måste gå lite back to basics och fokusera på läsning och litteratur, som 

tyvärr hamnar lite i skymundan men som ju är en viktig samhällsfråga just nu när 

undersökningar visar att unga får allt sämre läsförmåga. Kanske är bibliotekarier de få 

yrkesgrupper i framtiden som faktiskt kommer att "kunna" detta med läsning och 

litteraturförmedling på mer kvalificerade och vetenskapliga grunder.” 

- ”Allt som har med läsning att göra. Läsinlärning, lässvårigheter, läslust, läsutveckling och så 

vidare. Informationssökningsblocken behöver anpassas så att de blir relevanta även för arbete 

på folk- och skolbibliotek, där vi inte har de betal-licenser som ni har.” 
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- ”Mer: Pedagogik, Systemkunskap, biblioteksjuridik och ekonomi, 

projektledning/arrangörsgrunder, underlag och metoder för att kunna tänka o jobba med 

verksamhetsstrategier o -utveckling. Normkritik. Mer katalogisering och katalogisering o 

sökning av skönlitteratur utifrån ämnesord.” 

- ”Praktik kanske. Överhuvudtaget kändes utbildningen mest som en forskningsförberedande 

utbildning. Kanske för att ämnet är så pass nytt måste man lägga sig på en hög akademisk 

nivå.” 

- ”Praktiska moment.” 

- ”Att mer information om utbildningens innehåll sprids till arbetsgivaren. Ofta är 

bibliotekscheferna utbildade för flera decennier sedan och den utbildning som fanns då var 

inte akademiserad. Detta gör att de har föga insikt i dagens utbildning och att det därför finns 

ett stort glapp mellan arbetsuppgifter och studieinriktning.” 

- ”Det digitala biblioteket, den pedagogiska biten (gäller alla typer av bibliotek).” 

- ”En större praktisk förankring vore önskvärt.” 

- ”Kunskap om Litteratur och läsning och hur man kan arbeta med dessa i skolan eller på 

bibliotek.” 

- ”Indexering och XML-kurserna kan anpassas bättre till verkligheten. Statistikkursen var en 

katastrof och jag önskar jag fått lära mig vad vi höll på med. Även om jag fick godkänt och 

lade massor av tid på det så kan jag inte tillämpa det, tyvärr.” 

- ”Kulturpolitiskt.” 

- ”Bättre koppling till arbetslivet. Mer om bibliotekariers faktiska arbete.” 

- ”Profil barn eller profil it bibliotekarie! Inom it skulle de tråkiga momenten exempelvis 

XML/RDA/ finnas för det är där de hör hemma.” 

 

 

Vidareutbildning och kompetensutveckling 

Ovannämnda undersökningsområdet har undersökts med öppna frågor som har ställs till alla 

fyra respondentkategorier: inom yrket, inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande. 

Svaren presenteras samlade. 

 

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

område skulle du vidareutbilda dig?” Även här skiljer sig inte svaren från de olika 

kategorierna mycket åt.  De svarande uttrycker behov av kompetensutveckling inom 

områden som pedagogik och didaktik, litteraturförmedling, webb och e-medier samt 

bibliotekssystem. 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Det skulle troligtvis vara inom dataområdet i vid bemärkelse.” 

- ”Webbkännedom, pedagogik och didaktik.” 

- ”Vet ej.” 

- ”Litteraturförmedling.” 

- ”Det är det för tidig att säga än.” 
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- ”Ledarskap och projektarbete. Katalogisering och klassificering.” 

- ”Antingen åt det pedagogiska håller eller mot digitala resurser/digitala biblioteket.” 

- ”Webb och e-medier, men gärna också digitalisering och bevarande av äldre material.” 

- ”Publiceringsverktyg, att arbeta med olika läsfrämjande aktiviteter.” 

- ”System och webb. Hade önskat man kunde välja det som valbar kurs.” 

- ”Projektledning.” 

- ”Praktisk hantering av göromålen på ett bibliotek.” 

- ”Vet ej ännu, då jag inte vet var jag hamnar inom bibliotekarieyrket. Håller alla vägar öppna.” 

- ”Olika bibliotekssystem.” 

- ”Inom bokläsning, bokklubbar, bokcirklar mm. Som socialbibliotekarie.” 

 

 

Mentorsprojektet  
76,5% inom den undersökta gruppen deltog i mentorsprojektet. 

Till respondenterna inom bibliotekarieyrket ställdes frågan om i vilken utsträckning 

mentorsprojektet varit till hjälp när de sökte jobb. Svaren ger medelvärde på 2,75 (figur 4).  

 

 
Figur 4 (Inom bibliotekarieyrket 8 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?” Totalt 13 respondenterna svarade med medelvärde på 2,83.  När 

det gäller svaren från respondenterna i bibliotekarieyrket visar resultatet att tre 

respondenterna anger ”måttligt” och tre ”ganska stor”. Medelvärdet inom yrket befinner sig 

på 3,5 (figur 5).   
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Figur 5 (Inom bibliotekarieyrket, 8 svar) 

 

När samma fråga ställdes till de som har anställning inom ett annat yrke angav alla tre 

respondenter ”måttlig”. Medelvärdet befinner sig på 3. När de arbetssökande tillfrågades 

om de har nytta av erfarenheterna från mentorsprojektet när de söker jobb, anger en 

respondenter ”obefintligt” och en respondent ”måttligt”. Medelvärdet befinner sig på 2. 

 

 

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

kan förbättras. Flera önskar en förbättrad struktur och styrning. 

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Utöka omfattningen och gör det poänggivande.” 

- ”Värva fler, speciellt om utbildningen inte har praktik.” 

- ”Tydligare mål, tydligare struktur.” 

- ”Inget fel i nuvarande form, bara det att jag hade mitt mentorsprojekt på högskolebibliotek 

och arbetar nu inom folkbibl. Hade en utmärkt handledare och fick lära mig massor. Men vore 

bättre att själv styra över när man kan vara där, vi var hänvisade till några veckor på heltid 

vilket passade dåligt när man pluggar och jobbar samtidigt.” 

- ”Mer styrning från BHS sida. Ett diskussionsunderlag kanske.” 

- ”Nej.” 

- ”Inte på rak arm.” 

- ”Varför inte vända på hur det har varit tidigare? Jag har fått skicka mejl och invänta svar från 

potentiella bibliotekarier, i bästa fall har man fått svar. Varför kan inte de ute på 

arbetsplatserna få en lista (länsvis) om att det finns xx många i just det länet som det finns 

chans att kontakta? Men först borde det finnas en lista på vilka som vill vara med i detta 

projekt från bibliotekens sida.” 
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Utbildningens betydelse för personlig utveckling  
Frågan som ställdes till alla 17 respondenter är ”I vilken utsträckning upplever du att 

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

3,92 (tabell 27). 

 

 

Arbetssituation Medelvärde 

Inom bibliotekarieyrket (12 svar) 3,92 

Inom ett annat yrke (3 svar) 3 

Arbetsökande (2 svar) 4 

Studerande 0 

Egen företagare 0 

Tabell 27 

 

 

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

till en anställning inkom 17 svar. I några av dem har angivits att utbildningen inte hade det, 

medan majoriteten ger en positiv bild där utbildningen har haft stark social betydelse, hjälpt 

studenten att nätverka samt har stärkt deras uppfattning om bibliotekarieyrket. 

 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Det har absolut haft en betydelse för min personliga utveckling. Jag har i flera år nu 

analyserat bibliotekariens yrkesroll både på gott och ont. Det har varit nyttigt eftersom man 

samtidigt analyserar aspekter som kulturpolitik, läsning, bibliotekens identitetskris (om man 

kan kalla det så) och vad kvinnodominansen inom yrket får för konsekvenser.” 

- ”Nej.” 

- ”Nej.” 

- ”Den har gett mig pondus! Och faktiskt lite högre lön.” 

- ”Nej.” 

- ”Ja, för min personliga utveckling.” 

- ”Knöt under utbildningen kontakter med blivande kollegor över hela landet! Nya vänner.” 

- ”Nya vänner, och att få tillgång till ett intressant och utvecklande yrke med kollegor över hela 

landet. På så sätt en slags nationell samhörighet.” 

- ”Jag tror att utbildningen gjort att jag börjat använda sociala medier och digitala medier 

mer....” 

- ”Man har fått med sig en del kunskaper förstås.” 

- ”Insikt i kulturpolitik och biblioteksvärlden.” 



29 
 

- ”Det var kul att läsa och ytvecklande för min person.” 

- ”Kan inte komma på något på rak arm.” 

- ”Nej, inte mycket.” 

- ”Visar på bibliotekens betydelse i samhället.” 

- ”Ja som rent socialt, lära känna andra människor.” 
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