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Förord 

 
Jag vill särskilt tacka Agneta Ehnmark vid Stockholms stadsbibliotek för den 
hjälp hon givit mig, både med att få kontakt med intervjupersonerna samt med 
information om bibliotekets verksamhet. Dessutom vill jag även tacka de sex 
intervjupersonerna för att de tog sig tid att medverka i min undersökning. 

 
 
 

Britta Franklin 25 april 2004 
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Inledning 

Inledning och problematisering 
En viktig utgångspunkt för den här uppsatsen är den genomgripande förändring 
av den svenska bibliotekarieutbildningen som skedde kring början av 1990 –
talet. Utbildningen blev då, för första gången i dess historia, ett vetenskapligt 
ämne: biblioteks- och informationsvetenskap. I samband med detta ersattes 
bibliotekarieutbildningens tidigare fokus på direkt biblioteksrelaterade och 
hantverksmässiga kunskaper med ett mer generaliserat och akademiskt 
förhållningssätt.1

Bibliotekarieutbildningen är inte den enda yrkesutbildning som på senare 
år minskat sin betoning på vissa konkreta yrkesfärdigheter och samtidigt blivit 
mer akademisk. Samma sak gäller även för till exempel lärare, sjuksköterskor, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och poliser.2 I samband med att utbildningarna 
blir mer akademiskt inriktade utvecklar yrkesgrupperna också sin egen 
forskning. Ett viktigt skäl till detta, som nämns av professionssociologen 
Staffan Selander, kan vara att yrkesgrupper som producerar sin egen 
kunskapsbas har lättare att bibehålla, eller öka, sin legitimitet, d.v.s. status eller 
socialt erkännande, i samhället. Enligt Selander hänger detta samman med att 
formaliserad kunskap anses allt viktigare i samhället idag, åtminstone det 
västerländska. Selander skriver att man kan tala om en allmän utveckling mot 
ett förvetenskapligande av yrken. Detta då alla slags yrken, oavsett status, i allt 
högre grad strävar efter att öka den vetenskapliga produktionen inom det egna 
kunskapsområdet.3  

Selander menar att när yrkesgrupper utvecklas på detta sätt, mot en mer 
formaliserad kunskapsbas, kan vissa spänningar uppstå inom yrkesgrupperna. 

                                                 
1 Utbildningen beskrivs närmare under rubriken ”Den nya bibliotekarieutbildningen”. 
2 Selander, Staffan, 2003, ”Förord”, s. 5f.  
3 Selander, Staffan (Red), 1989, Kampen om yrkesutövning, status och kunskap- professionaliseringens 
sociala grund, s. 116. 
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Dessa spänningar kan ta sig i uttryck på olika sätt och på olika nivåer. 
Spänningar finns ”…mellan yrkestradition och förnyelse, mellan krav i 
utbildning och krav i yrkesutövning, mellan professionella särintressen och 
organisatoriska särintressen”4. Spänningar kan märkas i arbetslivet, till 
exempel i relationen mellan kollegor på arbetsplatserna. Äldre yrkesutövare 
kan känna sig främmande för nya yngre kollegor som visserligen är teoretiskt 
skolade men samtidigt mindre yrkesskickliga.5 Studenter som utbildar sig för 
ett yrke genom högskolestudier kan senare, när de kommer ut i arbetslivet, 
uppleva ett irriterande stort glapp mellan teori och praktik.6 Ytterligare ett 
tecken på spänningar inom yrkesgrupper är att arbetsgivare i allt högre grad 
börjar starta särskilda introduktionsprogram för nyanställda. I många fall gör 
arbetsgivare detta i syfte att kompensera de brister de anser att de nya 
akademikerna har i sin praktiska yrkesfärdighet (men även andra skäl, t.ex. 
rekryteringsskäl, kan också väga in här).7 Förändringar i yrkesgruppernas 
kunskapsbas och utbildning får alltså konsekvenser på olika nivåer. Ingen 
yrkesgrupp är heller den andra helt lik utan olika yrken brottas med delvis 
olika problem i samband med den ökade teoretiseringen.8 

I detta sammanhang kan man då fråga sig: Vilka är konsekvenserna av 
bibliotekarieutbildningens ökade teoretisering? Vilka särskilda spänningar eller 
problem har just bibliotekariens yrkesgrupp att brottas med som följd av de 
förändringar som skett? På dessa frågor ger den här uppsatsen inga 
uttömmande svar men den berör en del av problemområdet. Jag kommer i den 
här uppsatsen fokusera på studenter och det glapp mellan utbildning och 
arbetsliv som de kan antas uppleva. Uppsatsen kommer att studera en grupp på 
sex personer som nyligen kommit ut i arbetslivet efter avslutad utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap. De är alla sedan ett till tre år anställda 
som bibliotekarier vid Stockholms stadsbibliotek, SSB. Intressant här är att 
man på SSB sett ett behov av att inrätta särskilda aktiviteter, d.v.s. en slags 
introduktionsprogram, för nyanställda. Sedan 2001 finns där två aktiviteter som 
riktar sig enbart till nyanställda: Nätverket NYBIS, Nya biblioteksanställda 
inom Stockholms stadsbibliotek, samt ett mentorsprogram.9  

                                                 

 

4 Selander, 2003, s. 5f. 
5 Selander, 2003, s. 5f.  
6 Fransson, Göran, 2003, Teori och praktik i yrke och utbildning, s.7. 
7 Fransson, 2003, s. 69f. 
8 Fransson, 2003, s. 6f. 
9 NYBIS har funnits på SSB sedan 2001. Det är ett frivilligt nätverk för nyanställda under deras första år 
inom organisationen. Medlemmarnas möten sker på arbetstid, cirka en gång per månad, vid någon av 
deras olika arbetsplatser. Ett viktigt syfte med mötena är att medlemmarna på ett informellt sätt får 
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Fokus är på de sex personernas erfarenheter när det gäller att förena sin 
bibliotekarieutbildning med de krav bibliotekariens vardag ställer på dem. I 
deras vardag ingår dels vissa krav på kunskaper och färdigheter när det gäller 
att utföra de arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Men hit hör även deras 
särskilda position på arbetsplatsen. Genom positionen som nyanställda skiljer 
de ut sig från majoriteten av den nuvarande personalkåren inom SSB. Dels 
genom att vara just nyanställda men även genom att ha en annorlunda 
bibliotekarieutbildning än sina äldre kollegor samt genom sin relativt låga 
ålder.10  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer utforska hur personer 
med biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning upplever de 
kunskaper eller förmågor (eller kompetens) som de förvärvat genom denna 
utbildning i relation till sitt dagliga arbete som bibliotekarier vid Stockholms 
stadsbibliotek, SSB. De personer som ingår i undersökningen är dessutom 
relativt nyanställda vid SSB, d.v.s. de har endast arbetat där under ett - tre års 
tid. Detta tar jag särskild hänsyn till i undersökningen. Mina huvudsakliga 
frågeställningar är: 

 
 
1) Hur relevant upplever personerna att utbildningen i biblioteks- och 

informationsvetenskap är som bas för sitt arbete som bibliotekarier vid 
SSB? 

2) Vilka möjligheter och hinder upplever personerna i arbetsvardagen vid 
SSB när det gäller att utnyttja och ta tillvara på de kunskaper eller 
förmågor (eller kompetens) som de förvärvat genom utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap?  

3) Vilken betydelse kan deras position som nyanställda ha i samman - 
hanget? 

 
tillfälle att samtala och utbyta erfarenheter utifrån sin position som nyutbildad och nyanställd. 
Mentorskap har också funnits på SSB sedan 2001. En närmare beskrivning av NYBIS och mentorskap 
finns under rubriken ”NYBIS och mentorer”. Ehnmark, Agneta, personlig intervju, Stockholm 
2004.01.09. 
10 Majoriteten av de nyanställda bibliotekarierna i studien är födda på sjuttiotalet och de flesta av deras 
medarbetare vid SSB är betydligt äldre. För närvarande är 51% av SSB: s nuvarande bibliotekariekår 
födda på 30- och 40-talet. Ehnmark, personlig intervju, Stockholm 2004.01.09. 
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Med ”arbetsvardagen” menar jag här den kontext, den miljö eller det 
sammanhang, som personerna är inbegripna i som bibliotekarier vid stads - 
biblioteket. I undersökningskapitlet kommer jag att dela in arbetsvardagen på 
följande vis: den strukturella kontexten (SSB: s ekonomiska förutsättningar, 
organisation m.m.), den kulturella kontexten (dominerande traditioner och 
synsätt), den sociala kontexten (den sociala interaktionen) samt 
arbetsuppgifternas kontext. Genom denna indelning belyser undersökningen 
några, i mitt tycke, intressanta delar av hur personerna upplever sin 
arbetsvardag och sina förutsättningar att utnyttja sin kompetens.11

Utgångspunkt 
Min utgångspunkt här är antagandet att personer med utbildning i biblioteks- 
och informationsvetenskap upplever ett avstånd, eller ett ”glapp”, mellan sin 
utbildning och de kunskaper och färdigheter som krävs av dem i arbetet som 
bibliotekarier. En del av detta kan kopplas till utbildningens akademiska och 
generella inriktning (teoretiska och breda kunskaper betonas framför konkreta 
yrkesfärdigheter anpassade till arbete vid olika typer av bibliotek). Men även 
faktorer i arbetsvardagen, hur personernas möte med en specifik arbetsplats 
gestaltar sig, kan spela en viktig roll och innebära både möjligheter och hinder 
när det gäller användningen av de kunskaper och förmågor de förvärvat genom 
utbildningen.  

Avgränsning och urval 
Uppsatsen är en kvalitativ och empirisk fallstudie. Det empiriska materialet har 
samlats in genom kvalitativa intervjuer med sex personer12. Alla sex har läst 
biblioteks- och informationsvetenskap och var vid intervjutillfället, januari- 
februari 2004, anställda som bibliotekarier vid SSB sedan ett till tre år tillbaka 
(tillsvidare- vikarie- eller projektanställda). 

När jag valde ut mina intervjupersoner var målet att finna ett fåtal personer 
med utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och som var relativt 
nyanställda som bibliotekarier vid ett bibliotek (”relativt nyanställda” för att 
jag då antagit att de ännu inte hunnit bli hemmablinda i relation till sina 
respektive arbetsplatser). I ett par artiklar i DIK–forum hösten 200313 läste jag 

                                                 
11 För en närmare beskrivning av kontexten/kontextdelarna, se undersökningskapitlet ”Arbetsvardagen”. 
12 Dessa personer benämns i uppsatsen omväxlande: intervjupersoner, personer, individer, informanter, 
studenter, biblioteks- och informationsvetare, nyanställda och bibliotekarier.  
13 Almerud, Peter, 2003c, ”NYBIS – ett svar på sjuttiotalisternas intåg” samt 2003b, 
”Generationsväxlingen öppnar möjligheter”. 
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om nätverket NYBIS, Nya biblioteksanställda vid Stockholms stadsbibliotek, 
och fick då idén att rekrytera intervjupersoner genom detta nätverk. På så sätt 
är mitt empiriska material avgränsat till att gälla nuvarande eller tidigare 
medlemmar i NYBIS. Intervjupersonernas medlemskap i NYBIS är dock inte 
någon huvudfråga i uppsatsen. Detta urvalsförfarande såg jag främst som ett 
praktiskt och rimligt sätt att på kort tid finna lämpliga intervjupersoner. Genom 
kontakt med nätverkets initiativtagare och projektledare, Agneta Ehnmark vid 
SSB, kunde jag enkelt nå ett antal lämpliga intervjupersoner. En baktanke här 
var även att personer som valt att gå med i NYBIS kunde tänkas vara lite extra 
intresserade av att diskutera sitt arbete, sin utbildning och sin position som 
nyanställda under intervjuerna. De specifika sex intervjupersonerna kan sägas 
ha valt ut sig själva genom att det var dessa som visade sig intresserade att 
delta i studien efter förfrågan.  

Då undersökningen är begränsad till att gälla anställda vid en specifik 
organisation, SSB, kan det vara bra att ha i åtanke att denna organisation är ett 
folkbibliotek. Dessutom ett relativt stort sådant som är beläget i Stockholm. En 
liknande studie gjord vid ett mindre folkbibliotek på landsorten, eller vid ett 
forsknings- special- eller företagsbibliotek, skulle förmodligen ge annorlunda 
resultat (likaså en studie vid någon annan typ av arbetsplats inom 
informationsområdet, t.ex. ett privat IT – företag). Den främsta anledningen till 
att begränsa undersökningen till en och samma organisation, SSB, är att 
underlätta jämförelser mellan intervjupersonerna. Varför jag valde just ett 
folkbibliotek är för att det kändes angeläget. Detta då det är denna typ av 
arbetsplats som de flesta som idag avslutat en utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap börjar arbeta på. Att det blev just SSB är framförallt för 
storlekens skull - det hade varit svårt att få tag i tillräckligt många lämpliga 
intervjupersoner vid en mindre organisation. Men även praktiska skäl har vägt 
in här; jag bor själv i Stockholm och kunde därmed möta intervjupersonerna 
utan dyra och tidskrävande resor. Dessutom har jag själv arbetat vid SSB, som 
sommarvikarie, vilket gjort mig nyfiken på hur andra med liknande bakgrund 
upplever att arbeta där. Vidare har intervjupersonerna en ojämn 
könsfördelning, en man och fem kvinnor, vilken jag antar är en någorlunda 
rimlig spegling av SSB men även av biblioteksvärlden i stort. 

Metod  
Målet med undersökningen är att utforska intervjupersonernas egen bild av sin 
kompetens utifrån deras dagliga arbete som bibliotekarier vid stadsbiblioteket. 
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Jag har velat förstå hur de resonerar kring detta, vilka föreställningar de har. 
Utifrån detta mål har jag bedömt att kvalitativ metod, inklusive kvalitativa 
intervjuer, är den mest givande metoden. Hade jag däremot velat studera hur 
frekvent det är med den ena eller den andra inställningen till kompetens hade 
jag nog istället valt en kvantitativ metod, t. ex. en enkätundersökning.14 En 
viktig del av forskningsprocessen är att man som undersökare är medveten om 
sin egen roll i sammanhanget, inte minst sin egen kunskap, eller för-förståelse, 
rörande det fenomen man undersöker: 

”Utgångspunkten är de fördomar och den för-förståelse som man som forskare har. För-
förståelse är den uppfattning som man har om en företeelse och som man fått genom 
exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete.”15  

 
Tidigare kunskap om det område man studerar kan ha en positiv verkan på 
undersökningsprocessen eftersom man då har lite ”kött på benen” redan vid 
starten. Samtidigt kan för–förståelsen motverka den öppenhet som krävs för att 
se saker ur nya perspektiv. När det gäller min egen för-förståelse här har jag 
ingen vetenskaplig sådan eftersom jag aldrig tidigare gjort någon undersökning 
om bibliotekariers kompetens. Däremot har jag vissa personliga erfarenheter 
som säkert påverkat undersökningen. Dels läser jag själv biblioteks- och 
informationsvetenskap. Dessutom har jag erfarenhet av att arbeta som 
bibliotekarie vid SSB, detta som sommarvikarie. För att undvika att mitt eget 
”bibliotekariebagage” skulle färga av sig alltför starkt på undersökningen har 
jag strävat efter att ställa öppna frågor under intervjuerna samt att sätta mina 
egna erfarenheter inom parantes. Jag tror också att mina personliga 
erfarenheter kan ha haft vissa positiva effekter på undersökningen, åtminstone 
under intervjusituationen. T.ex. fanns det nog fördelar med att 
intervjupersonerna var medvetna om att jag, liksom dem, var en ”biblioteks- 
och informationsvetare” (en av dem visste även att jag arbetat vid SSB 
eftersom vi arbetat vid samma arbetsplats). Jag tror att detta kan ha bidragit till 
en ökad känsla av att, som intervjuare och intervjuperson, ”vara på samma 
nivå” under samtalets gång, något som enligt Jan Trost är eftersträvansvärt i 
intervjusituationer.16  
  

                                                 
14 Trost, Jan, 1993, Kvalitativa intervjuer, s. 12f. 
15 Holme, Idar, Magne & Solvang, Bernt, Krohn, 1997, Forskningsmetodik- om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, s. 95.  
16 Trost, 1993, s. 43f. 
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Intervjuundersökningens genomförande 
Hösten 2003 kontaktade jag Agneta Ehnmark, projektledare för de nyanställdas 
nätverk NYBIS vid SSB. Jag frågade om hon kunde hjälpa mig med att få 
kontakt med några av nätverkets medlemmar för att fråga om de ville ställa upp 
på en intervju. Eftersom Ehnmark har regelbunden kontakt med nätverket 
kunde hon inom ett par veckor ge mig namn och e- postadress till sex personer 
som hade visat intresse för att eventuellt medverka i min undersökning. Jag e- 
postade dem med en förfrågan strax innan jul och samtliga visade sig vilja 
medverka. Sedan, efter att jag förvissat mig om att alla sex läst biblioteks- och 
informationsvetenskap, bokade jag in dem för intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes i början av 2004 i måndasskiftet januari –februari. De spelades in 
på band och tog vardera cirka 60 - 70 minuter.  

Intervjufrågorna konstruerades på så sätt att jag först läste in mig 
någorlunda på ämnesområdet, inklusive intervjuade Ehnmark samt tog del av 
den interna personalenkät från SSB som hon tillhandahöll.17 Sedan 
konstruerade jag frågor på följande teman: bakgrundsfrågor, utbildningen, 
anställningstillfället, NYBIS och mentorer, relationen med arbetskamraterna, 
arbetsuppgifterna och framtiden. Enligt Trost har kvalitativa intervju-
undersökningar vanligtvis en hög grad av strukturering och en låg grad av 
standardisering vilket gäller även för min undersökning. Med hög grad av 
strukturering menas här att intervjuerna har en struktur, det vill säga att de är 
inriktade på att fördjupa sig i ett på förhand bestämt och begränsat huvudtema. 
Med låg grad av standardisering menas att intervjufrågorna betraktas som en 
guide över de teman samtalet är tänkt att täcka in snarare än ett strikt formulär 
som ordagrant ska läsas upp och besvaras i en exakt ordning (vilket oftast är 
standard vid kvantitativa enkätundersökningar):  

Man formulerar sig t.ex. efter den intervjuades språkbruk, man tar frågorna i den ordning 
de passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras 
beroende av tidigare svar.18  

 

Efter att jag genomfört den första intervjun justerade jag intervjuguiden något 
så att resterande intervjuer skulle bli mer fokuserade. Intervjuerna genomfördes 
i ett avskilt rum vid intervjupersonernas arbetsplatser. Enligt Trost finns ingen 
ideal intervjuplats men just arbetsplatser brukar anses som ganska neutrala (ur 
                                                 
17 Ehnmark, Agneta, 2003, intern personalenkät, Stockholms stadsbibliotek. 
18 Trost, 1993, s. 15f 
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psykologisk bemärkelse) jämfört med andra platser, t. ex. undersökarens hem, 
en intervjuplats där intervjupersonen kan känna sig i underläge. Det lär 
dessutom vara lättare för intervjupersonerna att associera till sitt arbete när de 
är på plats.19  

I enighet med forskningsetiska normer medverkar intervjupersonerna 
anonymt. Enligt Trost är det då viktigt att man i presentationen skalar av all 
information om personerna som inte har direkt relevans för analysen.20 
Intervjupersonernas namn har jag omkodat till siffrorna 1 – 6, en siffra för 
vardera person, för att möjliggöra för läsaren att, trots omkodningen, se 
variationen mellan olika intervjupersoners utsagor. Av etiska skäl har jag 
undvikit att presentera specifika uppgifter om intervjupersonernas respektive 
arbetsplatser.  

Utifrån Trosts riktlinjer har jag bearbetat, det vill säga läst, tolkat och 
strukturerat, datamaterialet mot bakgrund av det jag läst inom 
forskningsområdet samt utifrån min övriga för-förståelse. De bandade 
intervjuerna har jag först transkriberat och sedan läst och tolkat. Genom att 
söka efter relationer, likheter och olikheter, mellan de olika 
intervjupersonernas utsagor har jag funnit vissa mönster. Utifrån dessa mönster 
har jag strukturerat materialet, och presentationen av det, på det sätt som jag 
fann mest intressant för uppsatsens syfte.21  

I presentationen, där de valda citaten varvas med mina egna tolkningar och 
kommentarer, har jag valt att inte citera allt ordagrant. Inte så att jag tagit bort 
andemeningen i något citat men jag har rensat bort onödiga upprepningar och 
skurit ned bland talspråksuttryck som ”öh” eller ”liksom”. Detta dels för 
läsbarhetens skull men jag har också tänkt etiskt. Jag håller med Trost som 
skriver: ”Finge jag se mitt talspråk i skrift kanske jag skulle skämmas – och det 
vore oetiskt av intervjuaren att utsätta mig för det.”22

 
 

                                                 
19 Trost, 1993, s. 22. 
20 Trost, 1993, s. 64.  
21 Trost, 1993, s. 74ff. 
22 Trost, 1993, s. 77. 
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Den nya bibliotekarieutbildningen 

Med ”den nya bibliotekarieutbildningen” menas här den 
bibliotekarieutbildning som funnits i Sverige sedan 1993. Min undersökning 
utgår ifrån att kunskaper förvärvade genom den nya bibliotekarieutbildningen 
kan vara svåra att tillämpa i dagligt arbete, t. ex på stadsbiblioteket. Därför vill 
jag i detta kapitel beskriva vad som utmärker denna utbildning. Vad 
kännetecknar den, hur etablerades den, vad skiljer den från den tidigare 
utbildningen och vilka moment innehåller den? Även om den nya 
bibliotekarieutbildningen för närvarande finns i fem olika versioner med olika 
profil, vid olika universitet och högskolor i Borås, Lund, Umeå, Uppsala och 
Växjö kommer jag här i fortsättningen beskriva dessa främst som en 
utbildning. Detta då jag menar att huvuddragen är likartade och att detaljer 
kring detta är mindre intressanta i den här uppsatsen. Samtliga utbildningar har 
biblioteks- och informationsvetenskap som huvud - ämne, leder till en 
magisterexamen med inriktning på detta ämne samt ges för närvarande som 
påbyggnadsutbildningar efter 40, 60 eller 80 poäng övriga akademiska studier 
(i Borås kan man även påbörja utbildningen direkt efter gymnasiet).  

Den nya bibliotekarieutbildningens historiska framväxt 
Den nya bibliotekarieutbildningen etablerades efter genomförandet av den 
allmänna svenska högskolereformen 1993. Reformen innebar att svenska 
högskolor och universitet fick betydligt större utrymme att själva besluta om 
vilka utbildningar de skulle ge och hur de skulle utformas. Åren innan 
reformen, mellan 1972 och 1993, fanns bibliotekarieutbildningen endast vid ett 
lärosäte, Bibliotekshögskolan i Borås, BHS. Efter 1993 spriddes utbildningen 
ut och finns numera både i Borås, Lund, Umeå, Uppsala och Växjö.  

Högskolereformen fick genomgripande konsekvenser för utbildningens 
innehåll och utformning. Utbildningen blev generaliserad och akademiserad. 
Åren innan reformen, mellan 1972 och 1993, var utbildningen en praktiskt 
inriktad yrkesutbildning för studenter som ville arbeta på bibliotek efter 
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avslutad utbildning. Den ledde till bibliotekarieexamen.23 Vidare var 
utbildningen specialiserad, det vill säga studenterna fick välja mellan två 
specialinriktningar utefter bibliotekstyp; folk- och skolbibliotek eller 
forsknings- och företagsbibliotek. Kursmoment som då uteslutande ingick i 
folk- och skolbibliotekariegrenen exempelvis skönlitteratur för vuxna, 
uppsökande verksamhet samt barn- och ungdomslitteratur. Forsknings- och 
företagsbibliotekariegrenen hade sin specialisering inom t.ex. informations - 
teknologi, beståndskunskap samt datorbaserade bibliotekssystem.24 Dessutom 
ingick en tio veckors obligatorisk praktikperiod i utbildningen.25  

Efter reformen 1993 ersattes bibliotekarieexamen med en magisterexamen 
med inriktning på biblioteks- och informationsvetenskap. Den nya utbildningen 
är formellt inte en yrkesutbildning i första hand utan istället en generellt 
inriktad akademisk ämnesutbildning. Specialinriktningarna försvann vilket 
innebar en tydlig historisk brytning mot tidigare decennier - ända sedan 1926 
hade någon form av specialinriktning mot folkbiblioteksverksamhet funnits.26 
Den nya bibliotekarieutbildningen riktar sig inte enbart till dem som vill arbeta 
som bibliotekarier utan även till dem som intresserar sig för helt andra karriärer 
inom kultur- eller informationsområdet eller som tänker sig en forskarbana.27 
Och, som Bo Westas (utredare på DIK28) påpekar, blir de som genomgått den 
nya bibliotekarieutbildningen i första hand kompetenta som ”biblioteks- och 
informationsvetare”. Westas menar att även om utbildningen kan leda till 
arbete som bibliotekarie är ”bibliotekarie” endast en av de funktioner i 
arbetslivet som den biblioteks- och informationsvetenskapliga kompetensen 
täcker in.29

Enligt Niels Ole Pors har den svenska bibliotekarieutbildningens ut - 
veckling följt samma mönster som utbildningarna i de övriga nordiska länderna 
vilka också ersatt praktiskt inriktade utbildningar med mer teoretiska sådana.30

                                                 
23 Enmark, Romulo & Seldén, Lars, 1998, “The education of library and information professionals in 
Sweden”, s. 136f. 
24 UHÄ –rapport 1991:1, Förnyad bibliotekarieutbildning, en fakta och idéskrift, s. 4ff. 
25 Enmark & Seldén, 1998, s. 136f. 
 
26 Seldén, Lars & Sjölin, Mats, 2003, ”Kunskap, kompetens och utbildning- ett bibliotekariedilemma 
under 100 år”, s. 44. 
27 Enmark & Seldén, 1998, s. 136f. 
28 ”DIK” står för dokumentation, information och kultur. DIK –förbundet är ett av 26 fackförbund 
anslutna till SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation, http://www.dik.se. 
29 Almerud, Peter, 2003a, ”Bibliotekariens dag: avstamp för fördjupade diskussioner om yrkets framtid”. 
30 Pors, Niels Ole, 1998, ”The changing labor market for information professionals and challenges for 
nordic library education”, s. 164. 
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Angående den ökade akademiseringen av bibliotekarieutbildningen skriver 
Lars Seldén och Mats Sjölin att den förstärkta forskningsanknytningen haft en 
avgörande roll. Redan 1991 lades den formella grunden till detta genom att 
riksdagen tillsatte den första svenska professuren i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Professuren var enligt författarna ett avgörande steg 
mot en tydlig akademisk position för utbildningen. Visserligen var 
utbildningen akademisk redan åren före 1993 eftersom den gavs på 
högskolenivå. Men utan professur var dess akademiska prestige ”begränsad, 
nästan obetydlig”.31  

Den nya bibliotekarieutbildningens innehåll  
I min undersökning refererar informanterna till utbildningens innehåll och 
undervisningsformer varför jag här gör en kort presentation av vad som 
utmärker dessa. Eftersom samtliga utbildningar har biblioteks- och 
informationsvetenskap som huvudämne följer först ett exempel på en 
ämnesdefinition: 

…ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur som 
är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process som beroende på 
syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling samt 
bibliotek och andra institutioner med likartad funktion som medverkar i denna process. 
Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl samhällskunskap, 
humaniora som teknik.32

 
I sin magisteruppsats Que vadis bibliotekarie (1997) jämför Jesper Ducander 
bibliotekarieutbildningarnas innehåll i Borås, Lund, Uppsala och Umeå. Han 
skriver att även om utbildningarna sinsemellan skiljer sig i detalj har de dessa 
fem grundpelare gemensamt: (1) biblioteket som institution i samhället, (2) 
biblioteket som informationssystem (organisering av kunskap, klassifikation, 
katalogisering, referenskällor, informationsteknologi, datoranvändning m.m.), 
(3) biblioteket och användarna (olika gruppers förhållande till biblioteket, 
kommunikationsteorier, behov, biblioteksetik), (4) biblioteket som 
organisation (verksamhet, administration, ledning, mål, förhållande till stat, 
landsting, kommuner och politiker m.m.) samt (5) uppsats/examensarbete 
(inklusive kunskaper i teori och metod).33  

                                                 
31 Seldén & Sjölin, 2003, s. 57f. 
32 Höglund, Lars, 1995, ”Institutionalisering och utveckling av ett nytt ämne”, s. 40. 
33 Ducander, Jesper, 1997, Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra 
utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige, s. 72. 
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Ducander skriver vidare att den nya utbildningen skiljer sig från den 
tidigare genom sin starka betoning på informationsteknologi (inklusive 
databassökning), datorkunskap och praktisk datoranvändning. Dessa moment 
ingår inte enbart i vissa enstaka kurser utan genomsyrar hela utbildningen.34 
Uppsatsarbetet är också något som är unikt i den nya utbildningens innehåll.35  

Efter en genomläsning av de olika utbildningsanordnarnas egna kurs - 
beskrivningar bedömer jag Ducanders beskrivning av utbildningen som rimlig. 
Givetvis har jag här även kunnat relatera till mina egna erfarenheter som 
student på bibliotekarieutbildningen vid Uppsala universitet i bedömningen.36 I 
kursbeskrivningarna framgår även att de olika utbildningarna har likartade 
undervisningsformer: främst föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt 
vissa individuella övningar. PBL (Problembaserat lärande)–metoden är vanligt 
förekommande. Tanken med PBL-metoden är att studenterna i grupp ska öva 
sin problemlösningsförmåga genom att lösa verklighetsanknutna problem eller 
”fall”. 

Jag har ovan beskrivit vad som förenar de olika versionerna av den nya 
bibliotekarieutbildningen. Dock kan det här vara värt att nämna att det finns 
åtminstone två viktiga skillnader mellan utbildningarna vid de olika orterna. 
Den ena är att utbildningen i Uppsala har en obligatorisk praktikperiod på fem 
veckor medan övriga utbildningar saknar en sådan (dock har utbildningarna i 
Lund och Växjö viss arbetsplatsförlagd undervisning). Den andra är att 
utbildningen i Borås har fyra olika teoretiska inriktningar37 medan övriga 
utbildningar inte har några speciella teoretiska inriktningar.38  
 

 
                                                 
34 Ducander, 1997, s. 75f. 
35 Ducander, 1997, s. 82. 
36 Se ”Bilaga 2”, i slutet av denna uppsats, för ett mer detaljerat exempel på kursbeskrivning. Exemplet är 
hämtat från bibliotekarieutbildningen i Uppsalas kursbeskrivning från 2001. 
37 De fyra inriktningarna benämns: (1) ”Information, kultur och bibliotek i ett samhällsperspektiv”, (2) 
”Kunskapsorganisation”, (3) ”Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem” 
samt (4) ”Organisationen och dess informationsresurser”. Detta enligt en utbildningsbeskrivning för 
bibliotekarieutbildningen i Borås: http://www.hb.se/bhs/Master/h03/h03-info.doc, besökt 2004.04.10. 
38 Utbildningsbeskrivningar för bibliotekarieutbildningen i Borås: 
http://www.hb.se/bhs/Master/h03/h03-info.doc, besökt 2004.04.10. 
http://www.hb.se/bhs/nyutb/grafisk.htm, besökt 2004.04.10.
Utbildningsbeskrivning för bibliotekarieutbildningen i Lund: 
http://www.kult.lu.se/index.php?page=190#innehåll, besökt 2004.04.10. 
Utbildningsbeskrivning för bibliotekarieutbildningen i Umeå: 
http://www.umu.se/soc/biv/bivutbplan.htm#Upplaggning, besökt 2004.04.10. 
Utbildningsbeskrivning för bibliotekarieutbildningen i Uppsala: 
http://www.abm.uu.se/kursplaner/utbildplan_boi_2001_rev.pdf, besökt 2004.04.10. 
Utbildningsbeskrivning för bibliotekarieutbildningen i Växjö: 
http://www.hum.vxu.se/utb/program/bop/beskrivning.html, besökt 2004.04.10. 
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Tidigare forskning  

För att knyta an min undersökning till den forskning som gjorts tidigare på 
området har jag gjort informationssökningar, främst i Libris, LISA, på Internet 
(främst via Google), olika universitetsbibliotekskataloger och Artikelsök. Jag 
har även, via bibliotekarieutbildningarnas egna hemsidor, tittat igenom vilka 
ämnen som behandlats i tidigare examensarbeten inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Efter mina sökningar kan jag konstatera att den tidigare 
publicerade forskningen på mitt specifika ämnesområde ”biblioteks- och 
informationsvetares bild av sin utbildning, och sin formella kompetens, utifrån 
arbetsvardagen på ett bibliotek” inte verkar särskilt omfattande, varken den 
svenska eller den internationella. För att vidga perspektivet har jag även 
studerat valda delar av den litteratur som behandlar biblioteks- och 
informationsvetares möte med arbetslivet mer generellt samt något av det som 
skrivits om andra yrkesgrupper med anknytning till problemområdet ”nya 
teoretiska yrkesutbildningar och dess studenter”.  

 

Studenternas egen bild av kompetensen i arbetslivet 
I magisteruppsatsen Den nya bibliotekariens kompetens- en studie av 
bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå (2000) presenterar Emelie 
Falk och Susanne Litbo-Lindström en enkätundersökning på temat: hur 
stämmer nyutbildade (med den nya utbildningen) bibliotekariers kompetens 
överens med arbetsmarknadens efterfrågan? De har även studerat 
bibliotekariernas syn på sin utbildning samt huruvida de anser sig kunna 
använda sina kunskaper förvärvade genom utbildningen i det dagliga arbetet. 
Enligt författarna stämmer den nya bibliotekariens kompetens väl överens med 
arbetsmarknadens efterfrågan. Detta då nästan samtliga tillfrågade 
bibliotekarier har fått arbete efter avslutade studier. Majoriteten har fått arbete 
på folkbibliotek. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att även om den nya 
utbildningen ger kompetens generell nog att användas även utanför 
bibliotekssfären har detta givit föga utslag i studenternas möte med 
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arbetsmarknaden. Vidare uppger flertalet av de tillfrågade att de har haft god 
användning av sin utbildning och kompetens i sina arbeten. Särskilt viktig har 
IT-kompetensen varit. Mindre viktig har det obligatoriska examensarbetet, 
uppsatsen, varit eftersom arbetsgivare främst visat intresse för personliga 
egenskaper vid rekrytering. De flesta tillfrågade säger sig ha saknat någon form 
av praktikperiod eller praktisk anknytning under utbildningen (i studien ingår 
inga bibliotekarier utbildade i Uppsala där praktik är obligatoriskt). Vidare 
diskuterar författarna utbildningens generella inriktning och ett eventuellt 
behov hos de nya bibliotekarierna att få inskolningstid under sin första tid i 
arbetslivet. En inskolningstid, anser de, kanske kunde överbrygga gapet mellan 
den generella och IT–inriktade kompetensen och kraven de nyutbildade möter 
under sin första tid i arbetslivet.39

I en artikel i DIK – Forum från 2003 hänvisar Bo Westas till en enkät som 
DIK - förbundet nyligen gjort. Enkäten fokuserar på nyutbildade 
bibliotekariers möte med arbetsmarknaden. Enligt Westas visar enkäten att 
flertalet nyutbildade tycker att arbetsuppgifterna de fått under sin första tid som 
bibliotekarie är kvalificerade samt motsvarar den kompetens de förvärvat 
genom utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Enkäten visar 
också att 90% får arbete inom ett halvår efter examen och då främst en 
kommunal tjänst. Att de flesta nyutexaminerade får sitt första arbete på ett 
kommunalt bibliotek är inget nytt och enligt enkäten har den trenden 
ytterligare förstärkts.40

I en intern enkät från SSB, genomförd och sammanställd av projektledare 
Agneta Ehnmark (vid SSB), har fjorton nyanställda bibliotekarier kommenterat 
sin arbetssituation och sin kompetens i relation sitt dagliga arbete. Enligt 
enkätsvaren anser majoriteten av bibliotekarierna att deras kompetens inte tas 
tillvara i arbetet vid SSB i någon större grad. Särskilt inte kunskaperna i 
informationssökning. Ett par av bibliotekarierna säger att det kan bero på att 
frågorna som ställs vid informationsdisken inte är särskilt avancerade. Någon 
antyder också att förväntningarna på deras kompetens nog inte är särskilt stora 
från deras chefs eller arbetskamraters sida. De flesta tillfrågade anser dock att 
utbildningen kommer till användning som ”en bra grund att stå på”. Ett par 

                                                 
39 Falk, Emilie & Litbo- Lindström, Susanne, 2000, Den nya bibliotekariens kompetens- en studie av 
bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå, s. 50ff. 
40 Almerud, 2003a, s.18. 
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personer tycker dock att utbildningen är för teoretisk och IT–inriktad samt att 
de lärt sig det viktigaste genom yrkeserfarenheter. 41

Ducander har undersökt vad nyutbildade studenter anser vara det viktigaste 
i den nya bibliotekarieutbildningens innehåll. Han drar slutsatsen att det 
viktigaste momentet anses vara Kunskapsorganisation (eller de delar av 
utbildningen som innehåller kunskaper om hur man organiserar kunskap och 
organisation).42 I detta moment ingår informationsteknologi samt praktiska 
kunskaper i datoranvändning, inklusive sökning i databaser och datorbaserade 
bibliotekskataloger. Hit hör även klassifikation, katalogisering och kunskaper 
om referenskällor.43 Studenterna anser också att förmågan att kunna ge service, 
eller ”informationsservice”, är viktig.44 Rörande bibliotekariens generella 
kompetens i förhållande till arbetslivet skriver Ducander att dagens 
nyutbildade bibliotekarier inte kan sättas i arbete från och med första dagen 
efter avslutad utbildning. Med sin generella kompetens har de behov av en 
upplärningsperiod vilket är viktigt att arbetsgivarna är medvetna om när de 
anställer bibliotekarier direkt från utbildningen.45

Hans Prins presenterar i en rapport från 1995, genomförd på uppdrag av 
IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions), 
resultatet av en enkätundersökning ställd till biblioteks- och informationsvetare 
från Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Sydamerika. Prins fokuserar på 
biblioteks- och informationsvetarnas egna föreställningar om yrket, främst vad 
de anser angående orsaker till bibliotekarieyrkets låga status. När det gäller 
utbildningen skriver han att det bland yrkesmedlemmar världen över finns ett 
missnöje. Han menar att utbildningen på många håll är föråldrad och illa 
anpassad till samhällsförändringar och nya användarbehov och därför finns det 
ett glapp mellan utbildning och arbetsliv. För att råda bot på glappet tror Prins 
att det behövs en ökad diskussion mellan yrkesverksamma och lärare om 
utbildningens innehåll.46  

                                                 
41 Rapporten är genomförd och sammanställd under december 2002- januari 2003. Genom kontakt med 
Ehnmark, projektledare vid SSB, har jag fått ta del av denna enkät. Den har även i viss mån använts som 
förstudie till uppsatsens undersökning. Ehnmark, Agneta, 2003, intern personalenkät, Stockholms 
stadsbibliotek. 
42 Ducander, 1997, s. 112ff. 
43 Ducander, 1997, s. 112ff. 
44 Ducander, 1997, s. 75. 
45 Ducander, 1997, s. 116.  
46 Prins, Hans, 1995, The Image of the Library and Information Pofession. How we See Ourselves: an 
investigation, s. 60. 
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Utbildning för förändring? 
Nils Ole Pors har inte undersökt studenternas egen bild av sin kompetens från 
den nya bibliotekarieutbildningen. Däremot diskuterar han kopplingen mellan 
den nya bibliotekarieutbildningen, studenternas kompetens och arbetslivet. 
Hans fokus är biblioteks- och informationsvetarstudenter i norden. Till att 
börja med anser Pors att utbildningens generella inriktning är väl anpassad till 
det breda och föränderliga arbetsliv som väntar studenterna efter avslutad 
utbildning. Han betonar vikten av att utbildningen ger generell kompetens. 
Detta då kompetensen ska vara tillämpbar inom både privat och offentlig 
sektor samt ge beredskap inför de ständiga och snabba förändringar som idag 
sker inom alla sektorer inom informationsområdet, även inom folkbiblioteks -
sektorn.47  

I ljuset av den informationsteknologiska utvecklingen, inte minst de 
ständigt förnyade användarbehoven, menar Pors att utbildningen har en viktig 
uppgift i att ge sina studenter beredskap inför förändringar. Enligt Pors bör 
studenterna även förberedas att själva vara drivande i processen. Han talar om 
utbildningens möjligheter att generera ”…students able to play a full part in the 
process and management of change”. För att åstadkomma sådan kompetens hos 
studenterna menar Pors att utbildningen bör förmedla både teoretiska, d.v.s. 
forskningsanknutna, kunskaper och problemlösningsförmåga men samtidigt 
också vissa praktiska färdigheter. Det sistnämnda för att studenterna ska kunna 
tillämpa olika idéer och lösningar på olika problem i praktiken.48  

Pors diskussion om bibliotekariestudenternas roll kan här relateras till vad 
Åsa Morberg och Göran Fransson skriver om den svenska grundskolelärar - 
utbildningen. De driver tesen att lärarutbildningens mål skiftat från system - 
bevarande till systemförändrande. Enligt dem utbildas dagens (2000-talets) 
lärarstudenter till en roll som ”förändringsagenter”, d.v.s. personer vars uppgift 
är att ändra på rådande förhållanden inom skolan. Lärarutbildningen har liksom 
bibliotekarieutbildningen fått en ökad koppling till forskning och Fransson och 
Morberg menar att en ökad vetenskaplig ambition tycks gå i linje med målet att 
utbilda förändringsagenter: ”Vetenskapen synes vara en garant för att ingenting 
blir vid det gamla eller vad det har varit”.49 Fransson och Morberg menar 
vidare att de studenter som går ut i arbetslivet efter att ha genomgått den nya 
teoretiserade utbildningen visserligen är akademiskt skolade och vet mycket 

                                                 
47 Pors, 1998, s. 180ff. 
48 Pors, 1998, s. 184. 
49 Fransson, Göran & Morberg, Åsa, 2001, ”Förändrade förutsättningar för lärararbetet”, s.153ff. 
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om läraryrket - de har lärt sig att tänka abstrakt kring yrket och ifrågasätta 
principer och rådande normer. Däremot kan de, under sin första tid som 
yrkesutövare, ibland få problem med att hantera hur man går tillväga i konkreta 
situationer. De kan därför vara i behov av induktion, d.v.s. någon form av 
inskolning under utbildningstiden och/eller under den första tiden i 
arbetslivet.50

Den nya bibliotekarieutbildningens utmaning 
Enligt Selander har de som utformar de nya teoretiska yrkesutbildningarna en 
utmaning. Den består i att åstadkomma utbildningar som förenar de mer 
teoretiska delarna, forskningsanknytningen, med yrkenas krav på praktiska 
färdigheter och ”sammangjuta dem i en gemensam yrkeskompetens.”51  

Vad betyder en sådan utmaning för den nya bibliotekarieutbildningen? 
Enligt Pors betyder den att utbildningen dels bör vara förankrad i nyare 
forskning om information och informationsbegreppet, inklusive utvecklingen 
inom informationsteknologi, men utan att för den skull åsidosätta viktiga 
kunskaper kopplade till mer traditionella områden, t. ex. folkbibliotek. 
Utbildningen bör därför inte lägga alltför stor tonvikt på något specialområde, 
varken på folkbibliotek eller informationsteknologi, utan vara inriktad på att 
förmedla bibliotekariens egentliga kärnkompetens: informationsorganisation 
(”information management”). Pors menar att denna generella kärna är 
bibliotekarieyrkets, eller informationsspecialistyrkets, egentliga specialitet.52

Även Olof Sundin diskuterar den nya bibliotekarieutbildningen och den 
kompetens den ger, eller bör ge, sina studenter. Han skriver att det som 
kännetecknar dagens professionella yrken, till exempel bibliotekarieyrket, är 
att de menar sig ha en relation mellan forskning, utbildning och praxisfält. 
Mellan dessa delar bör hela tiden ett kunskapsutbyte fortgå. 
Bibliotekarieutbildningens specifika roll i detta är bland annat att ge 
studenterna kunskap med gedigna rötter i både forskning och yrkespraktik. 
Samma utmaning har inte andra typer av högre utbildningar: ”Yrkesorienterade 
forskningsfält kan sålunda sägas skilja sig från till exempel sociologi eller 
filosofi där forskning och utbildning kan pågå utan direkt kontakt med en 
yrkespraktik.”53

                                                 
50 Fransson, Göran & Morberg, Åsa, 2001, De första ljuva åren - lärares första tid i yrket, passim.  
51 Selander, 2003, s. 5f. 
52 Pors, 1998, s. 180ff. 
53 Sundin, Olof, 2001, Professionell kunskapsutveckling i yrkespraktiken, s.2ff. 
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Sundin är biblioteks- och informationsvetare och har främst studerat 
sjuksköterskor och deras möjligheter att i sitt dagliga arbete söka, och ta del av, 
sitt yrkesområdes fackinformation för att utvecklas i sin professionella roll.54 
Han menar dock att detta är en minst lika viktig fråga för bibliotekarier. Som 
bibliotekarie har man uppgiften att måna om andra gruppers tillgång till, samt 
sökning och läsning av, facklitteratur men, som Sundin retoriskt frågar; hur 
står det till med vårt eget förhållande till den kollektiva kunskapsutvecklingen? 
Vilka möjligheter har vi att ta del av vår egen facklitteratur i vår professionella 
vardag? Och när det gäller de nyutexaminerade studenterna inom biblioteks- 
och informationsvetenskap; hur mycket av deras kunskaper i att använda sig av 
viktiga yrkesredskap som databaser m.m., tar de med sig när de kommer ut i 
arbetslivet?  

Sundin tror att bibliotekarien som yrkesgrupp för närvarande lider av ett 
glapp mellan de viktiga områdena forskning, utbildning och yrkespraktik. Han 
efterlyser ett ökat samarbete mellan dessa områden och menar att nog skulle ha 
stor betydelse för hur bibliotekariens yrkesidentitet utvecklas i framtiden.55

Pors diskuterar bibliotekariestudenterna och deras möte med arbetslivet 
efter avslutad utbildning. Han menar att risken med att utbildningen 
överbetonar teoretisk kunskap är att studenterna kan få problem med att 
anpassa sig till ”verkligheten”, d.v.s. arbetslivet, efter avslutad utbildning. 
Samtidigt kan en överbetoning på praktisk kunskap generera studenter som får 
svårt att hantera situationer de inte stött på tidigare.56 Pors menar vidare att 
poängen med den generalistkompetens som den nya bibliotekarieutbildningen 
ger är att man ska kunna utnyttja kompetensen i många olika situationer och 
typer av arbetsplatser. Det gäller därför att utbildningarna förmedlar kunskap 
på ett sådant sätt att studenterna finner den anpassningsbar varhelst de väljer 
att arbeta inom området. För att understryka detta citerar Pors forskarkollegan 
John Feather:  

Library and information science [graduates] are generalists in the sense that their skills are 
transferable and adaptable. They do, however have a unique specialism. That specialism 
lies in the management and provision of information and informationservices. The 
objective, therefore, is to design a curriculum in which the theory and practice of that 

                                                 
54 Sundin, Olof, 2003, Informationsstrategier och yrkessidentiteter - en studie av sjuksköterskors relation 
till fackinformation vid arbetsplatsen, passim.  
55 Sundin, 2001, s.2ff. 
56 Pors, 1998, s. 184. 
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specialism will be taught in such a way that the new entrant to the profession can apply 
them whatever context s/he chooses to work.57

                                                 
57 Pors, 1998, s. 185. 
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Kompetens och lärande i arbetsvardagen  

I det här kapitlet redovisas några teoretiska utgångspunkter när det gäller att 
studera ”individers kompetens och lärande i arbetsvardagen”. Följande viktiga 
begrepp kommer bl.a. att definieras: ett kontextuellt perspektiv, kompetens, 
formell kompetens, informellt lärande, positivt lärande, negativt lärande samt 
legitimerat perifert deltagande.  

Ett kontextuellt perspektiv på kunskap 
I uppsatsen studerar jag hur några personer med biblioteks- och 
informationsvetenskaplig utbildning upplever sin kunskap eller kompetens i 
relation till sin arbetsvardag som nyanställda bibliotekarier vid SSB. Uppsatsen 
är inte tänkt att mäta den faktiska användningen av intervjupersonernas 
kunskap eller kompetens. Inte heller kommer uppsatsen studera personerna och 
deras kunskaper i sig, d.v.s. som oberoende av den miljö eller situation i vilken 
de befinner sig.  

Utgångspunkten här är ett kontextuellt perspektiv på mänskliga handlingar 
såsom lärande och kunskapsanvändning. Enligt pedagogen Per –Erik Ellström 
innebär det en betoning på kunskapens kontextbundenhet. Utifrån detta 
perspektiv studeras människors lärande och kunskapsanvändning i relation till 
det specifika sammanhang i vilket det sker (t. ex socialt, kulturellt eller 
historiskt sammanhang) och individens relation till sin omgivning hamnar 
därmed i fokus. Kunskap ses som inbäddad i sociala och kulturella nätverk av 
olika innebörder, relationer och verksamheter vilket gör att lärande inte enbart 
innebär att lägga vissa påståenden på minnet utan också att individen också 
måste förhålla sig till de tänkesätt, den kultur och de handlingsmönster som 
utmärker den situation i vilken lärandet sker. I kontrast till det kontextuella 
perspektivet står det kognitiva perspektivet utifrån vilket kunskap i första hand 
är en fråga om intellektuella processer inom individen. Ur ett kognitivt 
perspektiv studeras kunskap främst kvantitativt (man vill mäta kunskap) och i 
termer av inkodning och tolkning av information, bearbetnings- och 
beslutsprocesser samt lagring av information i minnet. Det kognitiva 
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perspektivet rymmer idén om kunskapsöverföring vilken omfattar synen på 
kunskap som något som kan lagras inom individen, i minnet, och sedan, genom 
individens förflyttning, relativt oproblematiskt ”överföras” från ett 
sammanhang till ett annat, t.ex. från en utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap till stadsbiblioteket. Idén om kunskapsöverföring har 
kritiserats utifrån ett kontextuellt perspektiv för tendensen att åsidosätta det 
faktum att varje förflyttning av individer, och deras kunskap, också involverar 
en mer eller mindre problematisk förflyttning från en socialt och kulturellt 
bestämd miljö till en annan.58  

Roger Säljö, en sociokulturellt59 inriktad pedagog som betonar kunskapens 
kontextbundenhet, pekar på en viktig skillnad mellan utbildningens kontext 
och arbetslivets kontext: verksamheternas mål. Målet med att utbilda sig kan 
sägas vara att nå kunskap och målet med arbete; att medverka i produktionen 
av vissa varor eller tjänster. Olika mål innebär olika logik och 
handlingsmönster och därmed blir frågan om kunskapsöverföring, eller 
”transfer”, mellan utbildning och arbetsliv komplicerad.60

Kompetens 
I uppsatsen utgår jag ifrån Ellströms begrepp ”kompetens” när jag relaterar till 
mina intervjupersoners kunskaper eller förmågor. Enligt Ellström är det 
nämligen just ”kompetens” man talar om när man studerar hur personer 
använder sig av vissa kunskaper eller förmågor i arbetslivet. Han menar till att 
börja med att en individ aldrig är kompetent i sig själv utan alltid i relation till 
en viss uppgift. Han definierar kompetens som: 

 …en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) 
utföra ett arbete, inklusive förmågan att definiera utnyttja och, om möjligt, utvidga det 
tolknings- handlings och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.61  

 

                                                 
58 Ellström, Per- Erik, 1996, Arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete, 
s. 16f. 
59 Det sociokulturella perspektivet är ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv med rötter i den ryske 
psykologen och pedagogen Vygotskys författarskap. Ett par av perspektivets företrädare, Wertsch, del 
Rio och Alvarez , definierar dess mål på följande vis: ”The goal of a sociocultural approach is to 
explicate the relationship between human action, on the one hand, and the cultural, institutional, and 
historical situations in which it occurs, on the other.”, Sundin, 2003, s. 37.  
60 Säljö, Roger, 2000, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, s. 138.  
61 Ellström, Per- Erik, 1992, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet – problem, begrepp och 
teoretiska perspektiv, s. 21. 
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I arbetslivets kontext ingår verksamhetens mål, organisation, arbetsuppgifter 
samt dess användning av teknik och annan utrustning m.m. I relation till detta 
kan individen uppleva större eller mindre möjligheter när det gäller att själv 
definiera och tolka arbetsuppgifterna och välja hur uppgifterna ska lösas med 
avseende på metoder, tillgänglig tid, ordningsföljd m.m. samt värdera arbetets 
resultat.62 Den förmåga som individen besitter kan definieras i termer av: 

Psykomotoriska faktorer, dvs. olika typer av perceptuella och manuella färdigheter (t.ex. 
fingerfärdighet, ”handlag”); 

Kognitiva faktorer, dvs. olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter (t. ex. 
förmåga att lösa problem och fatta beslut); 

Affektiva faktorer, dvs. viljemässiga (motivationella) och känslomässiga (emotionella) 
handlingsförutsättningar (t.ex. engagemang, värderingar); 

Personlighetsfaktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag (t.ex. 
självförtroende; självuppfattning); och 

Sociala faktorer, dvs. olika sociala färdigheter (t. ex. samarbets- ledarskaps- och 
kommunikationsförmåga). 63

 

Begreppet kompetens kan alltså rymma många olika förmågor som en individ 
potentiellt har möjlighet att använda sig av i sitt arbete.  

Formell kompetens 
Formell kompetens är enligt Ellström sådan kompetens ”…som förvärvats 
genom formell utbildning och som kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom 
eller dylikt.”64 Ellström skriver att det är svårt att tillämpa formell kompetens i 
arbetslivet: ”Teoretisk utbildning har visat sig vara utomordentligt svår att 
överföra och tillämpa som bas för praktiskt handlande i vardagslivet”.65 Han 
menar att svårigheten ligger i att den formella kompetensen förvärvas genom 
ett teoribaserat lärande, d.v.s. utifrån verbala eller skriftliga beskrivningar eller 
instruktioner, och därför ligger långt ifrån de vardagliga situationer som 
arbetslivet präglas av. 66  

                                                 
62 Ellström, 1992, s. 21ff. 
63 Ellström, 1992, s. 21. 
64 Ellström, 1992, s. 39. 
65 Ellström, 1996, s. 19.  
66 Ellström, 1996, s. 19. 
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Informellt lärande i arbetslivet  
Enligt Ellström förändras individens kompetens fortlöpande genom en process 
av informellt lärande, d.v.s. genom individens vardagliga samspel med sin 
omgivning, t. ex. i det dagliga arbetet. Den största delen av det informella 
lärandet sker spontant eller omedvetet, som en sidoeffekt av andra aktiviteter. 
Dock kan informellt lärande även ske i en för individen medveten och planerad 
form, till exempel genom självstyrt lärande, deltagande i nätverk eller 
mentorskap.67 Lärandet i det dagliga arbetet kan innebära ett positivt lärande 
eller ett negativt lärande. Ett positivt lärande blir vanligen resultatet då 
individens arbetsuppgifter m.m. möjliggör att han/hon kan utnyttja en stor del 
av sin faktiska kompetens, d.v.s. de förmågor individen faktiskt besitter och 
potentiellt kan använda sig av i ett visst arbete, samt även fördjupa eller 
utvidga sina förmågor. Ett negativt lärande innebär tvärtom att kompetensen 
minskas eller avvecklas. En sådan utveckling kan ske då arbetet är mindre 
utvecklande för individen, till exempel genom stora delar enkla eller monotona 
arbetsuppgifter som kräver ett minimum av individens faktiska kompetens. I de 
fall då individen har formell kompetens i grunden kan ett negativt lärande 
innebära en avveckling även av denna kompetens.68

Ellström skiljer vidare på anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat 
lärande. Ett utvecklingsinriktat lärande präglas av att individen förväntas ha ett 
ifrågasättande och prövande hållning till verksamheten (och dess sociala, 
materiella, organisatoriska, kulturella och strukturella förutsättningar) medan 
ett anpassningsinriktat lärande präglas av förväntningar på individens 
anpassning till rådande förhållanden. Utvecklingsinriktat lärande befrämjas av 
att anställda får information om verksamheten. Ju mer den anställda vet om 
verksamheten i sin helhet desto större blir möjligheterna till utveckling, både 
av den anställdas egen kompetens och, i förlängningen, av hela verksamheten.69  

Legitimerat perifert deltagande  
De personer som ingår i min undersökning är relativt nyanställda och befinner 
sig därmed i en särskild position på sin arbetsplats. För att komplettera 
Ellströms kompetensbegrepp, och fördjupa mig i vad positionen som 
nyanställd kan innebära för informanternas bild av sin kompetens, har jag 
utgått ifrån pedagogerna Jean Lave och Etienne Wenger: s teori rörande vad 

                                                 
67 Ellström, 1996, s. 11. 
68 Ellström, 1992, s. 38ff.  
69 Ellström, 1992, s. 68ff. 
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som präglar arbetsvardagen för nyanställda personer på en arbetsplats. Lave & 
Wenger: s teori brukar benämnas situerad lärteori och har sina rötter i det 
sociokulturella perspektivet.70

Enligt Lave och Wenger blir man som nyanställd deltagare i en 
arbetsgemenskap (”community of practice”) men i och med att man är ny 
deltar man till en början genom legitimerat perifert deltagande (”legitimate 
peripheral participation”). Med ”legitimerat” menas att man har rätt att delta i 
arbetsgemenskapen. Med ”perifert deltagande” menas att man som nyanställd 
har en relativt oklar bild av, eller förståelse för, verksamheten eftersom man 
just trätt in i den från en position utifrån.71 Genom sitt deltagande i det dagliga 
arbetet rör sig individen, från sin position som perifer deltagare, in mot 
gemenskapens kärna och blir i processen allt mer involverad i verksamheten.72 
Lave och Wenger menar att denna process drivs av ett lärande genom aktivt 
deltagande i arbetsgemenskapen. Lärandet inskränker sig inte enbart till 
praktiska kunskaper, insikter eller förmågor utan det omfattar också att 
utveckla en yrkesidentitet, d.v.s. ett personligt förhållande till arbetet, 
verksamheten och medarbetarna.73 Den perifera deltagarens möjligheter till 
lärande och utveckling är beroende av relationen till de mer erfarna kollegorna, 
inte minst dessas inställning till den nyanställda i fråga. Givetvis är den 
nyanställdas egen inställning också en del av processen. Den underliggande 
faktorn här är dock organisationen. Det är organisationen som utgör ramarna 
genom att definiera arbetsfördelningen, vem som förväntas samarbeta med 
vem, vilka uppgifter den nyanställda förväntas vara delaktiga i samt vilken 
information om verksamheten de får ta del av m.m.74  

Genom perifert deltagande är man på väg att bli en del av den kultur som 
finns etablerad bland erfarna medlemmar i arbetsgemenskapen. Enligt Lave & 
Wenger omfattar kulturen ett visst sätt att se på och driva en verksamhet; ett 
visst sätt att tala, samarbeta och förhålla sig till världen utanför verksamheten 
o.s.v.75 De tar dock avstånd från en syn på lärande som internalisering, det vill 
säga att den perifera deltagaren automatiskt och oproblematiskt absorberar 

                                                 
70 Sundin, 2003, s. 37.  
71 Lave, Jean & Wenger, Etienne, 1991, Situated learning - legitimate peripheral participation, s. 34ff. 
72 Lave & Wenger, 1991, s. 49 ff. 
73 Lave & Wenger, 1991, s. 52f. 
74 Lave & Wenger, 1991, s. 91ff. 
75 Lave & Wenger, 1991, s. 94f.
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rådande värderingar.76 Istället betonar de att alla medlemmar i en 
arbetsgemenskap, såväl nyanställda som de som arbetat där under lång tid, 
deltar i en gemensam lärandeprocess i vilken både personer och verksamheter 
ständigt förändras över tid. Ingen blir någonsin fullärd.77  

Angående verksamheters förändring och utveckling skriver Lave och 
Wenger att det finns ett generationsdilemma inbyggt i varje arbetsgemenskap. 
Den perifera deltagaren kan sägas tillhöra en ny generation och har alltid ett, 
mer eller mindre, annorlunda perspektiv på arbetet och verksamheten jämfört 
med de medarbetare som varit anställda under lång tid. Den nya generationen 
kommer dessutom att "ersätta" (ibland bokstavligt) den äldre generationen i 
framtiden. Därmed finns alltid en viss konflikt mellan perifera deltagare och 
mer erfarna deltagare i vilken frågor om verksamhetens framtida utveckling är 
den springande punkten. Författarna menar att sådana konflikter kan vara mer 
eller mindre uttalade och synliga men det innebär alltid ett särskilt dilemma för 
den perifera deltagaren. Detta då han/hon äger ett nytt perspektiv samtidigt 
som han/hon, genom sin medverkan i det dagliga arbetet, är på väg att bli en 
del av den etablerade gemenskapen. Enligt Lave och Wenger varierar det från 
fall till fall huruvida perifera deltagares perspektiv för med sig några verkliga, 
eller synbara, förändringar av verksamheten eller inte.78

 
 

 

                                                 
76 Lave & Wenger, 1991, s. 55. 
77 Lave & Wenger, 1991, s. 55f. 
78 Lave & Wenger, 1991, s. 114ff. 
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Undersökning: informanterna och SSB 

I detta kapitel redogörs för undersökningens empiriska resultat. Under rubriken 
Bakgrund beskrivs informanternas bakgrund samt SSB: s verksamhet. Därefter 
presenteras informanternas bild av Utbildningen i ett efterhandsperspektiv och 
av Anställningstillfället. Till sist följer en presentation av hur informanterna 
upplever Arbetsvardagen. Här redovisas informanternas bild av sin kompetens 
i relation till arbetet vid stadsbiblioteket ur följande vinklar: strukturell kontext, 
kulturell kontext, social kontext samt arbetsuppgifternas kontext. 
  

Bakgrund  
 

Informanternas bakgrund 
De sex informanterna i undersökningen har utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap och arbetar sedan ett till tre år som bibliotekarier vid 
olika avdelningar inom SSB. Samtliga informanter arbetar heltid. Tre är 
tillsvidareanställda och tre vikarier. Fem informanter är mellan 27 och 30 år 
gamla och en är drygt 40 år. Fem är kvinnor och en är man. Informanterna har 
läst biblioteks- och informationsvetenskap antingen i Borås, Uppsala eller 
Umeå. Tre har läst i Borås, två i Uppsala och en i Umeå. Informanterna 
avslutade sina studier mellan åren 1998 och 2003, hälften innan och hälften 
efter år 2000. Fyra av informanterna har magisterexamen i ämnet medan två av 
dem ännu inte skrivit klart sina uppsatser men för övrigt fullgjort sin 
utbildning.  

Övriga akademiska studier 
Fem av de sex informanterna har studerat humaniora och samhällsvetenskap 
innan de påbörjade studierna i biblioteks- och informationsvetenskap. Två 
informanter har dessutom studerat ekonomi respektive naturvetenskap. Två av 
informanterna har enbart studerat humaniora. Det vanligaste ämnet bland 
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informanterna är litteraturvetenskap (vilket har studerats av fyra informanter). 
Övriga ämnen som någon av informanterna läst är engelska, konstvetenskap, 
språkvetenskap, socialantropologi, ulandskunskap, ekonomi, socialvetenskap, 
geovetenskap och informatik. En av informanterna har läst en tvåårig 
lärarutbildning efter bibliotekarieutbildningen.  

Varför läste informanterna biblioteks- och informationsvetenskap? 
Informanterna uppger olika motiv till att de började studera biblioteks- och 
informationsvetenskap. Hälften av dem ville efter fullgjord utbildning arbeta 
på folkbibliotek. Bland de övriga ville en arbeta på forskningsbibliotek och ett 
par ville arbeta som informationsspecialister, dock osäkert vid vilken typ av 
arbetsplats. Samtliga informanter såg utbildningen som en yrkesutbildning 
eller som en väg mot ett yrkesliv. 

Informanternas arbetsplatser 
Samtliga sex informanter arbetar heltid som bibliotekarier vid SSB men ingen 
arbetar vid samma enhet eller samma bibliotek. Fyra personer arbetar vid olika 
bibliotek i förorten varav två vid mindre bibliotek (tre till sex anställda) och två 
vid medelstora bibliotek (tio till tolv anställda). De övriga två arbetar vid större 
bibliotek i innerstaden (över tjugo anställda).79 Två informanter har fler än en 
arbetsplats. En av dem arbetar halvtid med traditionell biblioteksverksamhet, 
d.v.s. arbete vid låne- och informationsdisk, inköp, gallring m.m., och halvtid 
med ett särskilt webb- utvecklingsprojekt inom SSB. Den andra arbetar på tre 
olika ställen, dock hela tiden med traditionell biblioteksverksamhet. 

SSB: s verksamhet  
SSB är en stor organisation med totalt cirka 48080 anställda. Verksamheten är 
bred. Den omfattar bland annat huvudbiblioteket (även kallat 
”Stadsbiblioteket”) vid Sveavägen samt 38 olika stadsdelsbibliotek.81 SSB: s 
verksamhetsmål för 2002- 2004 lyder: 

                                                 
79 Samtliga siffror omfattar bibliotekarier, assistenter och eventuella övriga yrkesgrupper. Siffrorna är 
inte exakta eftersom vissa anställda arbetar deltid. Tanken med siffrorna är här att ge läsaren en 
uppfattning av proportionerna mellan de olika arbetsplatsernas storlek och geografiska läge vilket kan ha 
betydelse för informanternas bild av sin kompetens.  
80 Ehnmark, personlig intervju, Stockholm 2004.01.09.  
81 Närmare bestämt omfattar SSB följande: Stadsbiblioteket vid Sveavägen (inklusive Talboksbiblioteket, 
Tidnings- och tidskriftsbiblioteket, Internationella biblioteket samt Länsbibliotek och Lånecentral), 38 
stadsdelsbibliotek samt ett flertal övriga verksamheter (biblioteksservice vid äldreboenden, 
sjukhusbibliotek, arbetsplatsbibliotek, bokbuss och verksamhet knuten till Kulturhuset).  
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Stockholms stadsbibliotek skall bereda stockholmarna vägar till kunskap, insikt och 
upplevelser genom att: 

• Låta verksamheten präglas av frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet. 
• Verka för yttrandefrihet, fritt tänkande och tankeutbyte. 
• Vara en öppen mötesplats för alla människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan 

tillhörighet. 
• Bereda alla brukare lika tillgång till bibliotekets resurser. 
• Utveckla lusten till läsning, särskilt hos barn och ungdomar. 
• Stödja såväl självstudier som utbildning på olika nivåer. 82 

 

Organisationen är sedan år 2000 centralstyrd via Kulturförvaltningen (men var 
dessförinnan decentraliserad och styrd utifrån varje enskild stadsdel) och 
uppdelad i enheter som var och en har sina egna respektive enhetschefer. 
Enligt biblioteksplanen ska SSB ha ”ett decentraliserat arbetssätt med stora 
befogenheter och stort ansvar för enheterna inom det gemensamma 
biblioteksprogrammets ram”.83 När det gäller ansvarsfördelningen mellan 
bibliotekarier och biblioteksassistenter finns ingen gemensam policy utan 
sådant bestäms av varje enhet var för sig.84 SSB har under hela 1990–talet legat 
under pressen av ekonomiska nedskärningar. Under år 2004 har SSB tvingats 
göra nedskärningar på cirka 1, 5 procent, det vill säga 8,7 miljoner kronor. 
Detta efter beslut av Kulturnämnden.85 Vidare står SSB inför en 
generationsväxling vilken väntas ske inom loppet av tio år. 51 procent av 
bibliotekarierna vid SSB, samt 34 procent av assistenterna, är födda på 
1930/40 –talet.86  
  

NYBIS och mentorer 
Alla informanterna är, eller har nyligen varit, medlemmar i ett nätverk för 
nyanställda kallat NYBIS, NYa Biblioteksanställda Inom Stockholms 
stadsbibliotek. Fem av sex informanter har dessutom en mentor (eller har 
nyligen haft). Både NYBIS och mentorer är särskilda aktiviteter eller program 
riktat till nyanställda inom SSB. Dess initiativtagare är Agneta Ehnmark, 
projektledare vid SSB. En viktig drivkraft till att SSB etablerat dessa program 
är vetskapen om att dryga hälften av bibliotekariestyrkan når pensionsåldern 

                                                 
82 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, s. 2. 
83 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, s. 12. 
84 Ehnmark, Agneta, intervjusvar via e- post, Stockholm 2004.03.26. 
85 SSB är en kommunal verksamhet som tillhör Kulturförvaltningen. Hur förvaltningen fördelar sina 
ekonomiska resurser bestäms av Kulturnämnden. Ehnmark, intervjusvar via e –post, Stockholm 
2004.03.26. 
86 Ehnmark, personlig intervju, Stockholm 2004.01.09. 
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inom de närmsta fem – tio åren. En generationsväxling står för dörren och på 
SSB vill man nu förbereda sig och göra det bästa av situationen. Till exempel 
vill man att se till att något av den äldre generationens erfarenheter, deras 
genom åren ackumulerade kunskaper, förs vidare till nya generationer. 

Programmen har utarbetats inom ramen för SSB: s utvecklingsprojekt Genväxt. 
Genväxt etablerades 2001 i syfte att utveckla verksamheten, särskilt 
personalens kompetens, samt skapa beredskap inför den kommande 
generationsväxlingen.  

Som medlem i NYBIS har man möjlighet att på arbetstid träffa andra 
nyanställda och utbyta erfarenheter på ett informellt sätt. Man träffas någon 
gång per månad vid någon av medlemmarnas arbetsplatser. Som deltagare i 
mentorsprogrammet träffar man regelbundet en erfaren bibliotekarie för 
diskussioner kring yrkesrollen och arbetet. Även mentorsträffarna sker på 
arbetstid. Enligt Ehnmark är ett viktiga syften med programmen att öka trivseln 
bland de nyanställda (främst genom NYBIS) samt att åstadkomma en smidig 
övergång från utbildning till arbetsliv för de bibliotekarier som kommer till 
SSB direkt från utbildningen (främst genom mentorsprogrammet).87  

Utbildningen i ett efterhandsperspektiv 
Här redovisas informanternas bild av sin utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap i ett efterhandsperspektiv. Med det vill säga såsom de 
uppfattar den efter att ha arbetat vid stadsbiblioteket under ett till tre år. Hur 
väl upplever informanterna att utbildningen förberett dem inför de 
kompetenskrav bibliotekariearbetet vid SSB ställer på dem? Har informanterna 
ändrat sin bild av utbildningen i efterhand?88  

Utbildningen och arbetslivet 
Informanterna hade ett yrkesinriktat syfte med sin utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap. De hade tänkt sig utbildningen som ett steg in i ett 
yrkesliv, antingen som folkbibliotekarie, forskningsbibliotekarie eller 
informationsspecialist i allmänhet. Oavsett ursprunglig ambition vad gäller 

                                                 
87Ehnmark är den som varit projektledare för SSB: s utvecklingsprogram Genväx inklusive aktiviteterna 
för nyanställda, NYBIS och mentorsprogrammet. Programmen är numera avslutade projekt sedan 
årsskiftet 2003/2004. Ehnmark, personlig intervju genomförd 2004.01.09. 
88 Här har jag främst utgått från informanternas utsagor angående om de sedan de arbetat en tid har ändrat 
sin inställning till utbildningen. Eftersom vissa informanter haft arbetsgivare utöver SSB sedan 
utbildningen kan det hända att någon av dem här även talar utifrån dessa anställningar. Det rör sig dock 
även här om svenska folk- eller skolbibliotek. 
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yrkesområde har samtliga informanter endast arbetat inom folk- eller 
skolbibliotek efter avslutad utbildning. Även om de flesta informanter säger att 
de trivs mycket bra med sina arbeten och arbetsuppgifter antyder ett par av 
dem en besvikelse över den nuvarande bristen på andra typer av arbeten inom 
yrkesområdet. Någon nämner grusade förhoppningar om att arbeta som webb- 
bibliotekarie till följd av att IT –bubblan sprack. En annan säger att forsknings 
- bibliotek vore roligt att åtminstone pröva men att det tyvärr knappt har 
funnits några sådana tjänster att söka sedan denne tog sin examen.  

Kompetens som utbildningen inte gav 
Fem av de sex informanterna säger att de har ändrat sin bild av utbildningen 
efter sin första tid ute på fältet. De talar främst om sin ändrade inställning i 
termer av vad de saknat för kunskaper eller kompetenser. Den informant som 
inte ändrat sin bild säger utifrån sitt nuvarande arbete som vuxenbibliotekarie 
vid SSB: ”För att jobba här så tycker jag inte att jag saknar någonting från 
utbildningen.”(6) och menar att hon/han nog skulle tycka annorlunda som 
anställd vid något specialbibliotek med ensamt ansvar för indexering eller 
liknande. 

Vad är det då för kompetens som flertalet informanter säger sig sakna? En 
del av de saknade kompetenserna kan sägas röra sociala, pedagogiska eller 
psykologiska delar av bibliotekariens vardag. En informant, som främst arbetar 
som barn- och ungdomsbibliotekarie, säger till exempel att denne dels saknat 
kunskaper i litteratur, men framförallt i ”konsten att förmedla, att väcka lust att 
läsa…hela den sociala aspekten av litteratur.”(5) Även om utbildningen gav 
goda grundkunskaper i informationssökningsteknik gav den inte någon 
tillräcklig kompetens i vad som händer mellan medierna och användarna, alltså 
själva förmedlingen. En annan informant hade gärna velat att utbildningen givit 
kunskaper i konflikthantering, eller åtminstone någon inblick i att man som 
bibliotekarie dagligen kan komma att handskas med ”att det kommer in 
drogpåverkade människor, eller att det kommer in ungdomsgäng som man får 
köra ut.”(4) Ännu en social sida av bibliotekariens vardag, som för ett par 
informanter kommit som en total överraskning, är ”att det finns såna konflikter 
mellan yrkesgrupperna, assistenter och bibliotekarier”.(4)  

Då informanterna redan från början haft arbetslivet i tankarna när de valde 
att läsa biblioteks- och informationsvetenskap blir det självklart för dem att 
ställa utbildningen mot ”verkligheten”, det vill säga bibliotekariens vardag. 
Bristen på verklighetsanknytning i utbildningen är ett genomgående tema i 
informanternas utsagor. Särskilt märkbart är det bland dem som inte studerade 
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i Uppsala, den enda bibliotekarieutbildningen där en obligatorisk praktikperiod 
ingår. Såhär säger en informant som inte studerade i Uppsala:  

Jag saknade förankring i verkligheten. Det kändes som att man inte hade någon 
uppfattning om hur verkligheten för en bibliotekarie såg ut och hur en arbetsdag kunde 
vara och vilka arbetsuppgifter man egentligen hade. När det kom till kritan var det ju 
väldigt teoretiskt allting.(1) 

Ett par informanter beskriver att de känt sig helt nollställda under sin första tid 
på sina arbetsplatser och någon beskriver en känsla av att inte ”ha något att 
komma med”(3). Visserligen gav utbildningen dem en värdefull grund när det 
gäller metod, särskilt att handskas med IT, men ändå kändes det knepigt att till 
exempel inte ens ha sett ett vanligt biblioteksdatasystem under sin utbildning:  

Det är väldigt mycket IT på utbildningen. Och det är ju väldigt bra, man har grunderna. 
Man kunde ju söka när man kom hit, man kunde metoden. Men det var ändå lite märkligt 
att man aldrig hade sett ett biblioteksdatasystem innan. Jag hade faktiskt inte gjort det. 
Som BTJ 2000 som vi hade då, eller BOOK –IT som vi har nu. Att man har missat det, 
det är ju ändå det verktyg som används mest i arbetet här. […] Då är det lätt att man 
tänker att det är ett väldigt avstånd mellan utbildningen och arbetet. (3) 

Ett par av informanterna säger att de utbildningsmoment som nu i efterhand 
framstår som mest användbara är kunskaper i katalogisering och klassificering. 
Någon säger att dessa kunskaper är ”…de mest konkreta sakerna, som hade 
direkt med yrket att göra.”(1) Uppsatsarbetet kan också tänkas vara användbart 
eftersom det givit en ”ett speciellt sätt att tänka.”(1) Samtidigt säger en annan 
informant att uppsatsarbetet kunde varit mer givande om studenterna fått lite 
mer stöd i undervisningen när det gäller ämnesanknutna teorier. Informanten 
säger att den teoretiska delen under utbildningens första tid kändes ”lite svajig” 
(6) vilket blev särskilt märkbart när det var dags för uppsatsarbetet då 
teoretiska kunskaper inom ämnet förutsattes: ”Följden blev att vi fick läsa in 
väldigt mycket själva för att ha någon teoretisk bakgrund.”(6) Två av 
informanterna påbörjade arbeten med uppsatser men blev aldrig klara, något 
som kanske kan ha med detta att göra.  

Ingen av informanterna tycks ha särskilt lätt att se någon direkt koppling 
mellan sin utbildning och den kompetens som krävs av dem i arbetet vid SSB. 
En informant har svårt att alls se någon koppling mellan dessa. Informanten 
valde under utbildningen en inriktning mot kunskapsorganisation och hade inte 
tänkt sig att arbeta som folkbibliotekarie efteråt: 
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Det var ju så att om man valde kunskapsorganisation, då skulle man jobba på 
vetenskapligt bibliotek eller i näringslivet. Jag trodde ju inte att jag skulle jobba på 
folkbibliotek och nu när jag gör det så tycker jag att det var inte mycket i utbildningen 
som handlade om bibliotek i verkligheten. Det var ju väldigt mycket det här att man bara 
höll på med databassökningar. Men verkligheten ser ju inte riktigt ut så. (2) 

Svårigheten att jämföra olika former av kompetens 
Informanterna fick under intervjuerna ett par frågor som direkt rör sambandet 
mellan deras formella kompetens, från utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap, och deras användning av den i arbetet vid SSB. På 
dessa frågor svarar informanterna ofta svävande eller väldigt kortfattat samt 
ofta också efter en ganska lång tids fundering. Jag fick intrycket av att det är 
ganska svårt för informanterna att i bestämda ordalag jämföra kunskaperna 
förvärvade genom den formella bibliotekarieutbildning med den kunskap som 
krävs, och används, i deras arbeten. Detta kan ha många orsaker. Men något 
som förmodligen krånglar till det är svårigheten att göra direkta jämförelser 
mellan kunskap med rötter i två skilda sammanhang (eller kontexter): Å ena 
sidan sammanhanget med den formella utbildningssituationen och å andra 
sidan sammanhanget med den vardagliga arbetssituationen. En informant säger 
såhär:  

Jag tror ju egentligen att jag har lärt mig mer än vad jag förstår att jag har gjort. Men jag 
tycker också att jag borde kunna mer än vad jag kan. Men man har väl fått ett visst 
tänkande på något sätt när man ska hjälpa folk med information. Ett tänkande som man 
förhoppningsvis inte hade haft om man inte gått utbildningen. Det är svårt att sätta fingret 
på exakt. (1) 

Anställningstillfället  
Det är vid anställningstillfället informanterna får sin första bild av vad deras 
formella kompetens betyder i relation till deras arbete som bibliotekarier. 
Anställningstillfället är på så sätt en avgörande situation att studera om man 
vill förstå hur informanterna ser på sin utbildning, sin formella kompetens, 
utifrån sitt arbete. Vilka krav och förväntningar upplever informanterna att 
rekryteraren vid SSB hade på dem då de anställdes vid sina nuvarande 
arbetsplatser? Hur stämmer dessa överens med de vad informanterna själva 
hade tänkt framhålla av sin formella kompetens vid detta tillfälle? 

Av informanternas utsagor framgår att vissa informanter har bilden av att 
ha blivit anställda just vid ett tillfälle. De har svarat på en platsannons, blivit 
kallade till anställningsintervju för att senare bli anställda. Andra har en mer 
diffus bild av anställningstillfället. De beskriver det som en kortare eller längre 
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kedja av olika vikarieperioder och någon utförligare anställningsintervju har 
aldrig riktigt ägt rum. Åtminstone har de känslan av att deras formella 
kompetens aldrig blivit föremål för några ingående samtal. En informant 
beskriver vägen till sin nuvarande anställning som att ”halka in på ett 
bananskal”:  

Jaa, det är väl de här bananskalen…Jag fortsatte först att jobba lite timmar på X, och sen 
flyttade jag över till Y som tillhör det här biblioteket, och jobbade där. Sen under våren 
när jag skrev uppsats så var det en som var sjukskriven här så jag började jobba lite här. 
Och sen på sommaren så frågade de om jag inte ville vicka på heltid för henne så att…det 
blir som en kedja.(6) 

Att bli vikarieanställd innebär ofta att bli anställd som inhoppare vid en 
tidpunkt då arbetsgivaren har brådskande behov av tillfällig arbetskraft. Vissa 
vikarierande informanter har därför bilden att anställningstillfället gått väldigt 
snabbt och att några ingående samtal om informantens kompetens inte blivit 
av. En vikarierande informant, som nu är inne på sitt andra vikarieår vid en och 
samma arbetsplats, säger om sitt anställningstillfälle: ”Jag minns att jag hade 
med mig min CV och min uppsats och sådär. Jag trodde mer att det skulle vara 
en intervju. Men allt gick väldigt snabbt, det handlade mer om hur det ser ut i 
biblioteket.”(2) En informant menar att det inte är särskilt konstigt att 
anställningsintervjun blir snabbt överstökad när man anställs för en månads 
vikariat eller ett par: 

Det är kanske också typiskt för när man anställs som vikarie, att de tänker kortsiktigt. 
Istället för att tänka på hur min kompetens på lång sikt ska gynna verksamheten tänker de 
just på att jag ska ersätta de som är borta, att man ska hålla ställningarna. (5) 

Men om man en gång blivit anställd inom SSB som vikarie, för att sedan få 
förlängt vikariat efterhand under flera år, är det lätt att få känslan av att något 
inte stämmer med rekryteringen av nya bibliotekarier inom organisationen: 
”Många börjar som jag, som timvikarie, eller börjar som extra och sen så får 
någon nys om en. Det är inte så himla medvetet vilka det är man tar in har jag 
en känsla av.”(6) 

Alltså, varken de vikarierande informanterna eller de tillsvidareanställda 
har känt att deras formella kompetens haft någon särskild betydelse vid 
anställningstillfället. Deras bild av anställningsintervjun är att den informella 
kompetensen har stått i fokus: personliga egenskaper, idéer, motivation och 
tidigare yrkeserfarenhet m.m. Såhär säger en informant som sökte anställning 
som barn- och ungdomsbibliotekarie: 
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Jag fick inte så mycket frågor om utbildningen utan det handlade mer om vad jag hade för 
idéer med det som min tjänst skulle innebära. De försökte väl ta reda på om jag passade 
för att jobba med barn och ungdomar. Och så frågade de om mina personliga egenskaper 
och min tidigare yrkeserfarenhet. Men jag kan inte minnas att de frågade något särskilt 
om utbildningen, till exempel vad jag hade skrivit för uppsats och så där. (1) 

En informant säger att hans/henens tidigare studier i litteraturvetenskap samt 
intresse för litteratur och kultur nog hade stor betydelse under anställnings - 
tillfället. Men viktigast var nog åldern: ”Jag fick känslan av att de framförallt 
ville ha någon ung. Det är ju jätteviktigt för en arbetsplats att ha blandade 
åldrar.”(3) 

Ingen av informanterna har dock några tvivel om att det är en formellt 
utbildad bibliotekarie som sökts (”formellt utbildad” med viss modifikation: 
fullgjort examensarbete tycks inte ha varit något krav för anställning som 
bibliotekarie). Och informanterna har ibland tillfrågats om utbildningsort och 
IT –kunskaper men dock inte ingående utan: ”På något sätt verkar de ta 
utbildningen som ett diplom, som sådant, istället för att fråga ’Jaha Uppsala, 
vad innebär det att läsa i Uppsala i jämförelse med Borås?’”(5) En informant 
säger allmänt om SSB att de flesta nog inte vet mer om dagens 
bibliotekarieutbildning än att den betonar IT i största allmänhet: 

Man kan nog säga att folk inte vet så mycket om utbildningen. Inte ens cheferna tror jag 
har satt sig in i vad man verkligen har studerat för någonting. Alla utgår ju ifrån att på 
utbildningen så lär man sig mycket IT men sen vet de inga detaljer. (3)  

Bild av kompetensen utifrån arbetsvardagen 
I detta kapitel kommer informanternas bild av sin formella kompetens 
redovisas utifrån deras vardag som nyanställda bibliotekarier vid SSB. Frågan 
är här: Vilken bild har informanterna när det gäller möjligheter och hinder att 
använda sig av sin formella bibliotekariekompetens i arbetsvardagen?  

Gränsen mellan formell och informell kompetens 
I den här undersökningen ses gränsen mellan användningen av formell 
kompetens respektive informell kompetens (resultatet av lärande genom 
dagligt arbete) som flytande. De båda kompetenserna är delar av en och samma 
reella (eller faktiska) kompetens som varje individ äger. Samtidigt framgår det 
i den löpande texten när informanterna själva säger något med direkt 
hänvisning till den kompetens de förvärvat genom utbildningen. Då betraktas 
kompetensen som just formell kompetens. 
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Varför betraktas gränsen mellan kompetenserna som flytande här? Det har 
att göra med det problematiska i att dra en skarp gräns mellan formell och 
informell kompetens när man studerar hur individer använder sin kompetens i 
sitt vardagliga arbete. Så snart man lämnar sin grundutbildning och tar första 
steget ut i arbetslivet börjar man oundvikligen delta i det informella lärandet 
vilket i större eller mindre grad kan överlappa det man lärt sig under 
utbildningen. Därför kan det vara svårt att avgöra exakt när och hur man kan 
säga att man i sin arbetsvardag använder sig av den kompetens man fått genom 
bibliotekarieutbildningen. Och vice versa, exakt när och hur har man inte 
användning för denna kompetens? Att gränsen är svår att dra märks inte minst 
genom informanternas uppenbara svårigheter med att relatera den kompetens 
de förvärvat genom utbildningen och den kompetens som krävs och används i 
deras arbeten vid SSB. Till exempel säger en informant att han/hon diskuterat 
sådana frågor med andra nyutbildade och nyanställda vid SSB under NYBIS –
möten. Informanten säger att man då varit överens om att det är väldigt svårt 
att ”ringa in vad man egentligen kan” och att veta vilka delar av ens kompetens 
som har direkta rötter i bibliotekarieutbildningen. Såhär säger informanten om 
sin utbildning:  

Jag tror ju egentligen att jag har lärt mig mer än vad jag förstår att jag har gjort. […] Det 
är svårt att sätta fingret på exakt.[…] Det är faktiskt ett problem det där. […] Det tycker 
jag, och det är tråkigt. (1)  

 
Utbildningen tycks, varken i sin helhet eller delad i sina olika kursmoment, 
vara något som informanten lätt kan relatera till när det gäller att tala om hur 
hans/hennes kompetens används i arbetet vid stadsbiblioteket: ”Jag kan inte 
säga liksom att ’Vilken tur att jag gick just den där fempoängskursen, den har 
jag verkligen nytta av, den skulle jag inte klara mig utan!’ Så känner jag 
inte.”(1) Betydligt lättare har informanten att relatera till sin informella 
kompetens, d.v.s. den som informanten fått efter utbildningen genom arbete vid 
liknande arbetsplatser som den vid SSB: ”Det är ju framförallt min tidigare 
yrkeserfarenhet som jag har mest användning av i arbetet här.”(1) En annan 
möjlig orsak till svårigheten att se kopplingen mellan utbildningen och arbetet 
är att kompetensen förvärvad genom utbildningen faktiskt inte är särskilt 
relevant i relation till den kompetens som krävs i deras arbeten som 
bibliotekarier vid SSB.  
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Kontexten 
Tanken här är att utgå ifrån informanternas arbetsvardag i sin helhet snarare än 
att fördjupa sig i vissa arbetsmoment eller detaljer. Genom sitt aktiva 
deltagande i arbetsgemenskapen vid SSB är informanterna oupplösliga delar av 
den kontext, eller det sammanhang, de befinner sig i. De både påverkar och 
påverkas av sammanhanget. Samtidigt kan man säga att informanterna är något 
av perifera deltagare i arbetsgemenskapen eftersom de ännu är relativt 
nyanställda. De befinner sig ännu ”i utkanten” av den gemenskap som byggts 
upp på arbetsplatsen under många år. 

I den här presentationen delas informanternas bild av arbetsvardagen in i 
fyra kategorier: Strukturell kontext, kulturell kontext, social kontext och 
arbetsuppgifternas kontext. Vad dessa kategorier innebär förklaras löpande i 
texten under dess respektive rubriker. Genom att dela in arbetsvardagen i olika 
kategorier kommer några betydelsefulla aspekter av informanternas 
arbetsvardag att belysas. Olika möjligheter och hinder för informanterna, när 
det gäller att använda sig av sin kompetens i sitt arbete, ska göras synliga. 
Målet är att ta reda på hur olika faktorer i informanternas arbetsvardag kan 
spela in på ett befrämjande eller hämmande sätt när det gäller användningen av 
deras kompetens.  

Samtidigt bör sägas att det knappast finns några vattentäta skott mellan 
dessa kontext- delar utan de överlappar varandra. Några entydiga gränser finns 
varken i praktiken eller i den här presentationen, just för att alla delar 
egentligen är sammanlänkade. På så sätt är det därför ibland möjligt att tolka 
en och samma utsaga som hörande till samtliga delar av kontexten på en och 
samma gång. Vissa citat passar alltså in i fler än en av de fyra kategorierna.  

Strukturell kontext 
Här redovisas informanternas bild av sin kompetens utifrån den strukturella 
kontexten. Med den strukturella kontexten menas organisationen i sin helhet; 
dess policy, arbetsorganisation (eller arbetsfördelning), ekonomiska resurser, 
materiella och personella resurser och liknande. Tänkbara ”möjligheter” här är 
en arbetsorganisation som informanterna upplever gynnar användningen av sin 
kompetens, eller att de ekonomiska resurserna upplevs som goda o.s.v. 
Tänkbara ”hinder” är då det motsatta, att informanterna upplever 
arbetsorganisationen som hämmande för användning av sin kompetens o.s.v.  
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SSB: s arbetsorganisation 
Ett par informanter säger att de visserligen är anställda som bibliotekarier men 
upplever att de inte ägnar nog mycket tid åt just bibliotekariesysslor. De 
hänvisar till arbetsorganisationen inom SSB, att arbetet är organiserat så att 
bibliotekariernas arbetstid till stor del går åt till arbete utan någon direkt 
koppling till bibliotekariekompetensen. Någon säger i samband med detta att 
”det är lite grann sådär att man kanske inte får utnyttja det man har pluggat 
för”(4). Informanterna kopplar till viss del samman detta med en ganska 
otydlig arbetsfördelning89 mellan bibliotekarier och assistenter. En säger:  

På utbildningen låter det som att ”oj, det här är så väldigt avancerat” men sen på 
arbetsplatsen är det ju mer att ”alla kan allt”. Alla ska göra lånekort och slå in PIN –
koder. Då undrar man kanske varför krävs det fyra års högskoleutbildning för att göra det 
där. (2) 

Arbetssättet går ut på samarbete. Bibliotekarier och assistenter ska betrakta 
varandra som en enhetlig grupp, ett arbetslag.90 Detta är en relativt nyinförd 
policy, något en informant påpekar. Informanten säger sig som nyanställd nog 
ha lättare att acceptera det nya arbetssättet än de äldre kollegorna (här är det 
tydligt att strukturen, hur arbetssättet är organiserat, hänger tätt samman med 
kulturen, alltså de vanor och synsätt som kommit att bli tradition). Som 
nykomling har man helt enkelt inte haft tid att utveckla någon vana vid något 
särskilt arbetssätt:  

Eftersom man är ny och inte är så fast i hur man har jobbat förut, så är det lättare att ta 
förändringar. De äldre bibliotekarierna säger kanske: ”Nej, usch! Ska vi börja tömma 
bokinkastet nu också!!”. Och jag kanske tycker att det är jobbigt i en vecka och sedan har 
jag vant mig. Men de andra, de har kanske gjort som de har gjort i väldigt många år, så de 
blir arga varje gång det är deras tur att tömma bokinkastet och säger: ”Nu ska vi göra det 
och så ska vi göra det, och det kommer så mycket krav uppifrån.” Jag menar att det 
kanske är lättare att ta det som ung. (4) 

Samtidigt säger informanten att det ju faktiskt är ett problem som även berör 
henne/honom i längden. Informanten menar att det känns som ett problem 
ibland då man märker att man inte hinner med de uppgifter som hör till ens 
                                                 
89 Det finns ingen övergripande policy vad gäller arbetsfördelningen mellan bibliotekarier och assistenter 
vid SSB, ingen officiell ansvarsfördelning. Stora variationer finns mellan olika SSB - enheter. Ehnmark, 
intervjusvar via e –post, Stockholm 2004.03.26. 
90Arbetslag infördes vid SSB i slutet av 1990-talet. Enligt Martin Hafström, verksamhetscontroller vid 
SSB var syftet med införandet av arbetslag "att skapa ett modernare arbetssätt samt för att bättre utnyttja 
varje medarbetares kompetens och särskilt ta tillvara assistenternas kunskap", Ehnmark, intervjusvar via e 
–post, Stockholm 2004.03.26.  
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bibliotekarietjänst på grund av att man även förväntas utföra en del av de 
uppgifter som tidigare varit vikta för assistenterna. Hon/han säger vidare att 
visst är det bra om yrkesgrupperna ser sig som delar av samma lag, och att de 
arbetar mot samma mål, men problemet med arbetslag vid SSB är att: ”…här 
har det på något sätt kommit att betyda att alla ska göra samma sak och det ska 
inte vara någon skillnad.”(4) Nog för att informanten inte har något emot att 
som bibliotekarie dela på arbetsuppgifter som att stämpla ut lån eller tömma 
bokinkast, men kanske borde det finnas en annan balans i ansvarsfördelningen:  

Ansvaret, kan man känna, kanske skulle vara olika. Jag tänker att när det gäller 
bibliotekarier då ska ansvaret kanske vara att driva verksamheten framåt medan 
assistenter kanske inte behöver ha just det ansvaret. (4) 

Ekonomiska resurser/personella resurser  
SSB: s ekonomiska resurser är för närvarande relativt knappa vilket påverkar 
informanternas möjlighet att använda sig av sin kompetens.91 De knappa 
ekonomiska resurserna genomsyrar verksamheten, till exempel genom att 
personalantalet minskar. Såhär säger en informant:  

Det finns för lite personal och det är stressande. Det finns inga marginaler. Om någon blir 
sjuk så vet man inte om man kan ta in vikarier eller inte. Det skulle behövas fler vikarier 
men oftast finns det inte pengar att ta in några. (6) 

 
När möjligheterna att kalla in vikarier är små minskar detta i sin tur 
informanternas möjligheter att använda sig av sin kompetens. En informant 
svarar såhär på frågan om vilka förhoppningar denne har om förändringar av 
verksamheten inom de närmsta åren:  

Det skulle vara bättre ekonomi i så fall. Vi har ju nedskärningar här och det gör ju att man 
får ta mer i yttre tjänst. Hade SSB mer personal skulle man ju kunna fördjupa sig mer i 
olika evenemang, skrivarverkstäder och att hjälpa folk med…informationssökningar till 
exempel. (3)  

 
Såhär beskriver en informant sin attityd till arbetet i början av sin anställning: 
”När man har gått utbildningen så är man jätteengagerad och tänker att ’nu ska 
det förändras!’.”(6) Informanten hade många idéer om vad denne skulle kunna 
tillföra till verksamheten, till exempel skulle webbsidan kunna utvecklas. Men 
                                                 
91De ekonomiska nedskärningarna vid SSB är i år, 2004, ca 1,5% (= 8,7 miljoner kr). SSB:s budget styrs 
utifrån kommunal budget och det är Kulturnämnden som fördelar pengarna inom Kulturförvaltningen 
(som SSB tillhör). Ehnmark, intervjusvar via e –post, Stockholm 2004.03.26. 
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med ett pressat arbetsschema har sådana idéer fått läggas på is: ”Det finns 
ingen tid!! Det finns knappt tid så att man kan hålla biblioteket öppet med 
rimlig bemanning. Och allting annat blir lågprioriterat.”(6)  

Att vara anställd som vikarie 
I den dåliga ekonomins spår sker få ordinarie nyanställningar vid SSB för 
närvarande. Så samtidigt som informanterna upplever att möjligheterna till att 
anställa tillfälliga vikarier är alltför små, är hälften av dem själva anställda som 
vikarier. En vikarieanställning är, liksom en tillsvidareanställning, å ena sidan i 
sig en möjlighet för informanterna att använda sig av sin kompetens. Liksom 
fast anställda vid SSB är ju även vikarier medlemmar i arbetsgemenskapen. 
Men å andra sidan vill de tre vikarierande informanterna helst vara fast 
anställda och de ser positionen som vikarier som hämmande för deras 
möjligheter att använda sig av sin kompetens. Som framgår i det tidigare 
avsnittet om anställningstillfället tycks förväntningarna på vikariernas 
kompetens vara lägre än för en fast anställd. En informant säger: ”När man 
jobbar som vikarie då undrar man liksom, egentligen, vad har de för 
förväntningar?”(5) En annan informant säger: ”Det blir lite så att man kämpar 
för att man ska få vara kvar […] Man blir blockerad.”(2) Samma informant 
beskriver sin situation såhär:  

Efter mer än två år här är jag ju fortfarande vikarie. Det tycker jag är väldigt jobbigt, att 
man hela tiden bara har en månad, tre månader eller ett halvår framför sig. Att man aldrig 
får veta. Ändå vill dem på nåt sätt hålla en kvar! Och jag trivs ju väldigt bra så jag vill 
vara kvar, men ändå vet jag att jag borde söka jobb. Nu har jag försökt att strunta i det 
och ändå engagera mig i saker och gå med i olika grupper och sånt och tänka som om jag 
arbetade här hela tiden. Men det känns ju också lite tråkigt att engagera sig i massa saker 
om man vet att man kanske ska sluta om tre månader. (2) 

Som vikarie blir det komplicerat när det gäller hur stort engagemang man ska 
lägga ned i verksamheten eftersom ens anställning är osäker och kortsiktig. 
Och hur stora anspråk ska man egentligen ha när det gäller att få erkännande 
för det man faktiskt uträttar? En vikarierande informant har fått dataansvaret 
vid sin arbetsplats men bara informellt, inte på pappret. Även om informanten 
tycker att detta är tråkigt tvekar denne att ta upp frågan med sin chef och säger: 
”Jag kan förstå lite att man kanske inte kan börja fördela ut sånt där till en 
vikarie, det är ju också sårbart för verksamheten.”(6) En annan vikarierande 
informant fick först stöd av sin chef att engagera sig i ett utvecklingsprojekt för 
barn- och ungdomar men efter en tid märkte informanten att chefen och 
kollegorna blev bekymrade. Informanten säger: ”Min chef sa ’Jamen snart ska 

 42



du sluta’ och hon antydde att ’Vem ska fortsätta med det där när du inte är kvar 
längre?’.”(5)  

Den övergripande organisationen 
Informanternas bild av organisationen SSB som helhet är att den är stor och 
svåröverskådlig. Åtminstone kändes det så för dem under deras allra första tid 
som anställda. Hur lång tid det tar att förstå hur organisationen fungerar 
varierar dock. En av informanterna säger att hennes/hans bild av 
organisationen inte börjat klarna förrän nu, nästan två år efter den första 
anställningsdagen. En annan informant förklarar här på vilket sätt 
organisationen kan kännas svåröverskådlig som nyanställd:  

Det var ju det att man i början inte fick någon uppfattning om den här stora 
organisationen riktigt. Om hur allting funkar med stadsdelar och förvaltning. Och man 
visste inte heller vart man skulle vända sig i olika frågor kring saker som semester och lön 
och sånt. (3) 

 
Vidare har flera av informanterna en kluven bild av organisationen när det 
gäller möjligheten att ta aktiv del av olika beslut genom arbetsplatsmöten. Å 
ena sidan säger de att det finns gott om tillfällen att diskutera olika frågor, stort 
som smått kring verksamheten, under mötena. Detta upplever de som mycket 
positivt. Organisationen är platt och tanken är att alla fritt ska få säga sin 
mening och diskutera förbättringar av verksamheten. Men å andra sidan har 
informanterna stött på en tröghet i organisationen. En informant säger om sig 
själv och andra nyutbildade kollegor: ”Vi har fått lära oss så mycket och 
känner att vi skulle kunna göra så mycket och man skulle kunna utvecklas 
mycket och sen så… är det otroligt trögt!”(6) En annan informant säger: ”Jag 
märker mer och mer hur svårt det är att få saker igenom. Allting ska stötas och 
blötas och det ska upp på olika möten…och sen blir det inget av det.”(2) 
Ytterligare en säger: 

Det är en väldigt platt organisation. Genom arbetsplatsmötena ger man sken av att alla får 
vara med och tycka till, men hur det sen blir i praktiken det är en annan sak. Det är lite 
dubbelt där tycker jag. (5) 

 
Informanternas bild är att många förslag som diskuteras på arbetsplatsmötena 
rinner ut i sanden. Varje gång någon föreslår något möts förslaget nästan alltid 
av kritik från någon annan och därmed räknas förslaget oftast bort och inga 
beslut fattas. Gemsamma beslut är svåra att fatta. En informant menar att detta 
har att göra med att det dels finns konflikter mellan olika personer på dennes 
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arbetsplats. Men även just att: ”Folk är väldigt individualistiska också. Alla vill 
ju göra på sitt eget sätt.”(2) Informanten efterlyser ett tydligare gemensamt mål 
för verksamheten, någon mer uttalad riktlinje att hålla fast vid som skulle göra 
gemensamma diskussioner mer fokuserade.  

Ett par av informanterna nämner även att tidsbrist har en mycket stor 
betydelse i sammanhanget. I de fall man verkligen kommer överens om att 
göra någon förändring stöper ofta planerna på grund av brist på tid. Man har 
fullt upp med att klara av de dagliga rutinerna och någon extra tid för att 
förverkliga nya idéer finns sällan över. 

En informant jämför SSB med sitt tidigare arbete vid en mindre 
organisation och säger att en stor fördel med att arbeta i en stor organisation är 
att det, för den som vill, finns ”många möjligheter att delta i olika kurser och 
internutbildningar eller ingå i olika konstellationer”(5). Här vill jag även 
tillägga att NYBIS och mentorer kan sägas höra till sådana fördelar. Samtidigt 
säger informanten att det finns en nackdel med detta också. När mycket av 
verksamheten styrs på central nivå minskar vissa möjligheter att ta egna 
initiativ i vardagen. Informanten säger:  

Man märker just att i det där dagliga, jag har haft lite ambitioner att göra om vår hemsida 
men då säger kollegorna: ”Ja men såhär får man inte göra, det ska ske centralt och det ska 
se likadant ut på alla bibliotek och bla, bla, bla.”(5) 

 

Kulturell kontext 
Här redovisas informanternas bild av sin kompetens utifrån den kulturella 
kontexten. Med den kulturella kontexten menas här traditioner och synsätt som 
vuxit fram i verksamheten sedan många år tillbaka och som oftast tas för givna 
av de som arbetat länge, det vill säga den ”äldre generationen”. Hit räknas även 
vissa skilda synsätt kring arbetet som det med tiden kommit att växa fram vissa 
konflikter kring mellan olika individer och grupper.  

De flesta informanter befinner sig i en position som enda nyanställd 
bibliotekarie vid arbetsplatser där majoriteten av kollegorna har arbetat under 
många år, ofta flera decennier. Där finns en gemenskap som vuxit fram under 
lång tid. Många av kollegorna är dessutom tjugo till trettio år äldre än 
informanterna samt har en annorlunda bibliotekarieutbildning i botten. Man 
kan säga att informanterna tillhör en annan generation, en ”yngre generation” 
som är i minoritet i förhållande till ”den äldre generationen” eller ”de äldre” 
inom SSB. Att tillhöra den yngre minoriteten är också en del av den kontext 
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informanterna ingår i och detta kan också ha betydelse för deras bild av 
möjligheter och hinder för att använda sig av sin kompetens.  

Tänkbara ”möjligheter” här är att informanterna inte upplever de 
etablerade traditionerna och synsätten som svåra att förstå sig på eller att 
hantera i mötet med sina äldre kollegor. En annan tänkbar möjlighet är att 
informanterna visserligen upplever vissa svårigheter med sin position som ny 
men att deras medverkan i SSB:s särskilda aktiviteter för nyanställda, NYBIS 
och mentorer, fungerar som ett stöd för dem i sådana lägen. Som tänkbara 
hinder räknas här att informanterna upplever de etablerade traditionerna och 
synsätten som svåra att förstå och hantera samt att de upplever att de inte fått 
något relevant stöd genom NYBIS eller mentorer. 

Känslan av att vara ung, nyanställd och nyutbildad menar informanterna är 
en viktig orsak till varför det är så bra med möjligheten att vara medlem i 
NYBIS. Man har då möjlighet att dela sina erfarenheter med andra i samma 
situation. Såhär säger informant:  

Jag tycker att det har varit en hjälp [att vara med i NYBIS/min anmärkning]. Dels är ju 
ålderssammansättningen så att det är väldigt många äldre, och man kan behöva någon 
som är i samma ålder och har lite samma…erfarenheter, och särskilt från den lite nyare 
utbildningen.(6) 

Genom att deltaga i NYBIS -möten har samtliga informanter märkt att det finns 
många nyanställda som upplevt problem med att finna sig tillrätta med 
etablerade traditioner och synsätt, samt med olika konflikter som pågått vid 
arbetsplatserna sedan länge. De flesta informanter upplever sitt medlemskap i 
NYBIS som ett stöd utifrån sin position som ung, nyanställd och nyutbildad i 
relation till den etablerade arbetsgemenskapen. Samtidigt säger dock flertalet 
att de inte själva erfarit några stora problem med detta vid just sina 
arbetsplatser. En av informanterna säger: ”Här har det varit väldigt bra. Mina 
närmsta medarbetare är två äldre damer som är otroligt öppna. De är otroligt 
framåt och beredda att satsa på nya saker.”(5) Informanten har personligen inte 
känt behov av stöd, varken genom NYBIS eller genom en mentor, eftersom: 

Jag har haft sådan tur med mina arbetskompisar. Om man har behövt stöd, då har man fått 
det direkt på plats och man har kunnat ventilera sina bekymmer och problem med sina 
chefer och så. (5) 

 

Här följer ännu ett exempel på en informant som inte stött på några större 
hinder när det gäller sin egen närvaro på en arbetsplats där vissa synsätt blivit 
traditioner: Informanten berättar att denne märkt att de äldre kollegornas 
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inställning till arbetet skiljer sig något från dennes egen, till exempel genom 
”tanken på det här stora referensbeståndet som ska finnas i hyllorna”(6). 
Informanten nämner som exempel ett tillfälle då dennes äldre kollegor av 
gammal vana hade tänkt köpa in ”Gula sidorna” i tryckt format fastän det 
numera finns gratis på Internet. Men då informanten upplyste dem om detta var 
det inga problem med att övertala de äldre kollegorna om en ändring.  

Ett par av informanterna har dock erfarenheter av svårigheter i 
sammanhanget. En informant berättar om svårigheten med att övertala sina 
äldre kollegor om det positiva i att erbjuda Internet för barn vid sin 
biblioteksfilial. Under flera års tid har informanten försökt med detta men 
hittills utan resultat. Informanten säger att det känns ”tjatigt” att ta upp frågan 
vid möte efter möte men har ännu inte givit upp helt: ”Det är en sån där fråga 
som jag nästan har lagt ned nu, men jag tar upp den lite då och då”.(3)  

En annan svårighet som nämns av ett par informanter är att man som ny 
ibland kan känna sig osäker, med en diffus känsla av att något ”sitter i 
väggarna”. Följande informant säger att denne upplevt vissa konflikter och 
beskriver här varför det kan vara givande att vara med i NYBIS: 

Det är ju ganska ensamt att börja som ny på en stor arbetsplats där de flesta har jobbat 
under många, många år. Ofta kan man ju mötas av konflikter när man kommer som ny. 
Sådana saker var ganska bra att höra att även andra råkade ut för, just att man känner att 
det inte bara gäller en själv.[…] Det kan vara konflikter med kollegor och så. Man märker 
liksom gradvis på en arbetsplats att det finns gamla konflikter som man kanske inte varit 
medveten om, att det liksom kommer fram grejer som finns i väggarna på något sätt. Man 
vet inte om det beror på en själv eller om det är någon gammal konflikt som pyr.(2) 

Ibland kan man som nykomling ha svårt att veta om det är ens egen närvaro 
som genererat eventuella konflikter, eller om det handlar om tvistefrågor som 
funnits där sedan länge, eller om det är både och. En av informanterna 
beskriver sin arbetsplats som mycket konfliktfylld: 

Under vissa perioder så kändes det som att ”nej, det här går inte, jag kan inte jobba på det 
här stället” Det var en ständig strid. Somliga kanske har jobbat här i 27 år och så kommer 
jag och vill inte göra allting likadant. Som ny kanske man stör eller gör det oroligt och så. 
Fast det var i och för sig konflikter här redan innan jag kom. Att jag kom, det rörde säkert 
till det ännu mer.(4) 

 

Ovanstående informant säger att utan stödet från en ”superbra” mentor under 
denna period hade han/hon knappast fortsatt sin anställning. Men tack vare den 
goda kontakten med mentorn, och dennes råd och stöd, samt en inhyrd konsult 
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som hjälpte till med att lösa konflikterna vid arbetsplatsen, har informanten 
stannat kvar och trivs numera mycket bättre. 

En annan informant säger att det ibland kan vara svårt att samarbeta med 
äldre kollegor just på grund av att man som nyanställd inte är medveten om 
vilka frågor kring arbetet som har kommit att bli stötestenar. En sådan 
stötesten, eller ”känslig fråga”, som informanten i början av sin anställning inte 
var medveten om var frågan om gallringsprinciper. I korthet gällde frågan 
huruvida äldre och mindre utlånade bokexemplar bör finnas i magasin så länge 
som möjligt eller om de istället bör gallras ut i en snabbare takt. Här upptäckte 
informanten efter en tid att det fanns delade meningar på hans/hennes 
arbetsplats. Informanten talar i detta sammanhang om ”eldsjälar” bland de 
äldre kollegorna och menar att det finns både bra och dåliga sidor av detta:  

Det är ju bra med eldsjälar som engagerar sig sitt arbete. Men när man jobbar i arbetslag 
kan det bli lite jobbigt att samarbeta ibland. Till exempel det här med gallring har vissa 
personer bestämda åsikter om och tar väldigt allvarligt. Och sånt som man inte själv 
tänker på kan visa sig vara jätteallvarligt för dem. (2) 

När det gäller eldsjälar säger samma informant att många av de äldre nog har 
en annorlunda, mer personlig inställning, till sitt arbete vilket informanten har 
svårt att känna igen sig i: ”Det är ett jobb för mig, inte mitt liv.”(2) Ytterligare 
en informant har lagt märke till detta och tror att sådana eldsjälar kommer att 
bli mer sällsynta i den yngre generationen. Informanten säger att detta nog kan 
bli ett problem i samband med den kommande generationsväxlingen, i 
synnerhet när det gäller dennes särskilda arbetsområde, barn- och 
ungdomsverksamhet:  

Jag känner att det är en generationsklyfta där, att många barnbibliotekarier är lite äldre 
damer…så kallade eldsjälar va. Och jag är tveksam över om de kommer att ersättas av 
likasinnade. De satsar så otroligt många timmar utanför jobbet till att läsa dessa böcker 
och jag tror inte att den yngre generationen kommer att vilja ha det så.(6)  

En annan informant, som också är barn- ungdomsbibliotekarie, säger sig dock 
inte ha märkt några sådana generationsskillnader utan att han/hon liksom sina 
äldre kollegor ”…har ett annat liv på sidan av.”(1)  

Social kontext 
Här redovisas informanternas bild av den sociala kontextens betydelse när det 
gäller möjligheter och hinder för att använda sig av kompetensen i arbetet. 
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Fokus är på hur informanterna upplever den vardagliga interaktionen (socialt 
samspel genom verbal och icke- verbal kommunikation) med sina närmsta 
medarbetare (inklusive chef).  

Tänkbara ”möjligheter” utifrån den sociala kontexten är en öppen och 
välkomnande inställning från kollegors och chefs sida gentemot informanten 
och dennes position som nyanställd och nyutbildad. Kanske förväntas 
informanterna även bidra med någon särskild kompetens, eventuellt med något 
av sin formella kompetens från utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Tänkbara ”hinder” blir här det motsatta, d.v.s. ett mer 
negativt bemötande från medarbetarna samt låga förväntningar rörande 
informanternas kompetens.  

Den första tiden vid arbetsplatsen 
Samtliga informanter säger att de blivit mycket väl bemötta under sin första tid 
vid sin nuvarande arbetsplats och att stämningen varit god. Och även om ingen 
av dem varken fått någon särskilt ingående introduktion av sina arbetsuppgifter 
eller av hela SSB:s organisation som helhet så har attityden bland kollegor och 
chef varit mycket välkomnande och man har kunnat fråga sig fram när man 
stött på problem. Någon informant säger dock att denne velat bli något mer 
”överbeskyddad”(1) än vad som blev fallet. Liknande utsagor kommer även 
från ett par andra informanter. En informant som arbetar vid ett stort bibliotek i 
innerstaden säger att denne de första dagarna blev väldigt väl bemött av sitt 
arbetslag men ändå var det var ingen som var utsedd till handledare eller 
liknande och: 

Det var mycket som inte var klart, jag hade inget lösenord…det var mycket som fick 
komma efterhand, det var inte förberett att jag skulle komma. Det var liksom att man bara 
kastades in och folk visste inte att jag hade börjat där. (2)  

 

Förväntningar från arbetskamraterna 
Fem av de sex informanterna säger att de lagt märke till att deras 
arbetskamrater har haft särskilda förväntningar på dem just för att de är nya i 
arbetsgemenskapen samt nyutbildade och nyanställda. Den informant som inte 
lagt märke till några sådana förväntningar påpekar att denne är anställd som 
vikarie och som konsekvens av det har man nog inte så stora förväntningar på 
sig. Övriga informanter säger att de märkt någon eller några av följande 
förväntningar: att man ska kunna hantera datorer och IT bättre än äldre 
kollegor, kunna ”ta ungdomar”, vara en idékläckare och brinna starkare för 
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arbetet än de som arbetat länge samt att kunna fungera som ”neutral 
mellanhand” när gamla stötestenar ska diskuteras på arbetsplatsmöten (den 
sistnämnda förväntningen nämns endast av en informant). 

Förväntningar på stor dator- och IT –kompetens nämns av flest 
informanter. Någon säger att ”man får IT –ansvaret direkt.”(3) Med IT –
ansvaret menas att man blir den som ser till att felanmäla datorer om det bli fel 
på dem samt att man förväntas vara bra på att göra databassökningar, inklusive 
söka på Internet. Man blir den som i första hand förväntas ”rycka in” så snart 
någon användare ber om särskild hjälp med något kring IT; t.ex. 
databassökningar eller Internet. En informant säger att denne visserligen har 
fått IT –ansvaret men enbart informellt. Informanten skulle gärna se att dennes 
IT -ansvar bekräftades formellt men tvekar att ta upp detta med sin chef 
eftersom han/hon bara är vikarie.  

En informant säger att det är en dubbel känsla att förväntas kunna IT 
eftersom han/hon egentligen inte ser sig själv som särskilt kunnig på området. 
Samtidigt märker informanten att han/hon faktiskt har högre kompetens på 
området än sina äldre kollegor, och att denne nu insett att det nog var väldigt 
bra att utbildningen innehöll mycket undervisning i datoranvändning och 
annan IT -kunskap. Informanten har märkt att vissa datorkunskaper, som för 
honom/henne tycks självklara, väcker överraskning och uppskattning bland 
kollegorna: ”Man trycker på en knapp och de säger ”Åh vad du är duktig!”.”(4) 
Informanten har vidare märkt av en spänning här när det gäller relationen till 
en kollega som tidigare varit chef. Denna kollega vill ogärna visa sig mer 
okunnig än den nyanställda informanten oavsett vilket område det gäller. Man 
måste därför vara ödmjuk med sin IT –kompetens för att inte bli ovän med 
kollegan säger informanten.  

Förväntningen att kunna ”ta ungdomar ” hör ihop med att informanterna 
själva är mycket yngre än sina kollegor. Även om informanterna själva känner 
att de lämnat ungdomstiden ganska långt bakom sig så är de unga i jämförelse: 
”På min arbetsplats är jag ju helt klart yngst. Man får ju känna sig som en 
tonåring fast man är 30! Men jag är i alla fall 30 år yngre än mina 
arbetskamrater.”(4) I och med detta väntas informanterna ha en särskild 
förmåga att relatera till ungdomar och kunna mer om ungdomars musiksmak 
och liknande. En informant säger att det är kul att ha sådana förväntningar på 
sig när man, som hon/han, gillar att arbeta med ungdomar. Samtidigt menar 
informanten att en sådan förmåga ju inte enbart måste ha med ålder att göra.  
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Ett par informanter säger att förväntningarna att som ung och nyanställd 
brinna för arbetet och vara idékläckare visserligen är trevliga men de har känts 
svåra att leva upp till. En informant säger: 

När man kommer som nyanställd så kanske de tror att man har en massa sprudlande idéer 
om hur ett bibliotek ska skötas och sådär. Och det var inte så lätt att leva upp till. För jag 
tycker ju att om man aldrig har jobbat på ett bibliotek förut och kommer till sitt första 
jobb så är man ju där för att lära…till en början. Jag kan ju inte direkt säga: ”Varför gör ni 
såhär när ni kan göra såhär istället!”. Det är lite jobbigt när man märker att de liksom 
hoppas på att ”nu kommer det nytt blod, nu kommer det hända saker!”. Och man är ju 
olika som person också, alla är ju inte den här idékläckaren. (3) 

 
Samtidigt kan det även vara problematiskt att inte förväntas ha några egna 
idéer bara för att man är nykomling. En informant säger att denne i början av 
sin anställning upplevde det som ett problem att inte förväntas ta något eget 
ansvar: 

Ibland har det känts som att man är jättevälkommen. Och att folk vill ha nya idéer och 
nytt blod och så där. Men samtidigt kanske en del är rädda att ändra på sitt arbetssätt eller 
släppa ifrån sig ansvar. Det var en sak som det var problem med länge i början, att jag 
kände att jag inte fick något ansvar här. Jag fick inte chansen att göra någonting 
självständigt nästan. Och det var väldigt hämmande för mig, för man måste nästan kunna 
ta egna initiativ för att trivas. Att vänta på att någon säger åt en att ”du ska göra det och 
det!”… så vill inte jag jobba. (4) 

En informant har märkt att hon/han ibland blir sedd som något av en neutral 
mellanhand bland sina äldre kollegor. Informanten berättar att kollegorna 
ibland ber henne/honom att ta upp vissa gamla stötestenar för diskussion vid 
arbetsplatsmöten: ”Någon säger: ’Jo men kan inte du ta upp det på mötet, du 
som är ny, annars är det alltid jag som säger det här!? […] Det är bra om det 
kommer någon utifrån och pratar om det här.’”(2)  

Kontexten arbetsuppgifter  
Här redovisas informanternas bild av arbetsuppgifternas betydelse när det 
gäller möjligheter och hinder för att använda sig av kompetensen i arbetet. 
Vilken kompetens kräver deras arbetsuppgifter? Och hur upplever 
informanterna sin formella kompetens i relation till de arbetsuppgifter de har? 
Hit räknas främst vad informanterna har för bild av sin kompetens i relation till 
arbetsuppgifternas innehåll.  

Tänkbara ”möjligheter” här är att informanterna upplever att de till stor del 
använder sig av sin formella kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter. Eller 
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att de har uppgifter som de upplever sig ha möjlighet att påverka i positiv 
riktning eller som ger möjlighet för informanten att utvecklas i sin yrkesroll 
och fördjupa eller vidga sin bibliotekariekompetens. Tänkbara ”hinder” blir 
istället det motsatta, d.v.s. att informanternas arbetsuppgifter till liten del eller 
inte alls involverar användning av den formella kompetensen o.s.v. 

Användning av den formella kompetensen 
Som framgår i avsnittet ”Bilden av utbildningen i ett efterhandsperspektiv” 
upplever de flesta informanter att deras formella kompetens är svår att relatera 
till den kompetens som krävs och används i deras arbeten vid SSB. Bilden de 
flesta informanter har är att utbildningen framförallt givit dem en gedigen 
kompetens när de gäller kunskapsorganisation och i synnerhet informations - 
sökning i databaser och andra IT –relaterade moment. De ställer denna 
kompetens mot den kompetens som krävs i arbetet och konstaterar att de inte 
använder den i någon större grad. Dessutom är den formella kompetensen svår 
för informanterna att ”sätta fingret på exakt”(1) vilket kan ha att göra med att 
det är svårt att jämföra vad man lärt sig i utbildningens kontext med de 
förmågor som används (eller inte används) i arbetsvardagens kontext. 

Hur stor användning har då informanterna av den gedigna IT –kompetens 
de fått från utbildningen? På den direkta frågan ”Vilka kunskaper och 
färdigheter tror du är de viktigaste för att kunna utföra dina arbetsuppgifter så 
bra som möjligt?” är det endast ett par av informanterna som direkt nämner IT 
– kunskaper i sina svar. Dock talar informanter ofta under intervjuerna på ett 
indirekt sätt om vikten av att ha en god IT –kompetens, till exempel när de 
talar om problemlösning vid informationsdisken, eller genom att säga att de 
blivit ”IT – ansvariga” vid sina arbetsplatser. På så sätt kan man säga att 
informanterna faktiskt kan se en ganska stark koppling mellan den formella 
kompetensen och den kompetens de använder sig av i sitt arbete.  

Dock säger de flesta informanter samtidigt att de IT –kunskaper som krävs 
i deras arbeten oftast är på en mycket lägre nivå än vad utbildningen faktiskt 
givit dem kompetens för. Någon säger: ”Det här med data….jag använder vår 
bibliotekskatalog till nästan allt. Jag går ju ganska sällan ut på Internet och 
letar efter information. Och databaser och sånt söker man ju aldrig i 
nästan.”(4). En annan informant säger: ”Det mesta av jobbet är ju 
okvalificerat…eller ganska mycket. Det är väldigt mycket där du står och slår 
upp liksom. Folk frågar: ’Vad har du för bok av Leif GW Persson?’”(5). 
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Arbetsuppgifternas kompetenskrav 
Under intervjuerna fick informanterna frågan: Vilka kunskaper och färdigheter 
är de viktigaste som behövs för att kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett så 
bra sätt som möjligt? Svaret på frågan varierar eftersom informanterna arbetar 
vid delvis olika verksamheter och med olika målgrupper inom SSB. Men 
oavsett verksamhet och målgrupp är det en kompetens som nämns av samtliga 
informanter och det är förmågan att kommunicera (eller att man alltid försöker 
ha ett öppet och utåtriktat sätt gentemot bibliotekets användare). Därutöver 
varierar svaren något. En tydlig skillnad finns mellan de fyra informanter som 
arbetar med barn- och ungdomsverksamhet92 och de övriga två informanterna.  

Barn- och ungdomsbibliotekarieuppgifternas kompetenskrav 
För de informanter som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet krävs det 
delvis annorlunda, och kanske mer, kompetens när det gäller att kommunicera. 
Den här gruppen måste dels ha den förmåga som alla informanter nämner, den 
att kunna kommunicera med alla slags användare vid informationsdisken eller i 
lokalen. Utöver detta måste de dessutom kunna kommunicera för att etablera 
nätverk med andra yrkesgrupper från andra institutioner eftersom de 
samarbetar mycket med t.ex. lärare vid olika skolor. En informant som är barn- 
och ungdomsbibliotekarie säger: 

Det som verkligen krävs i det här jobbet är…jag avskyr det uttrycket, men det är att man 
har social kompetens. Annars är det kört alltså! Man kan inte vara någon introvert kuf om 
man är bibliotekarie. I alla fall inte om man har en sån här tjänst där man ska jobba med 
ungdomar och barn och samarbeta med skolan. (1) 

 
Till barn- och ungdomsbibliotekariens uppgifter hör även ”bokprat”, d.v.s. att 
presentera böcker för t. ex. dagisgrupper eller skolklasser som bjuds in till 
biblioteket. Detta kräver en speciell typ av kommunikationsförmåga eftersom 
man då helst måste kunna återberätta en historia på ett engagerande sätt. En 
informant säger att det handlar om ”att förmedla, att väcka lust att läsa”(5). 
Bland de tre berörda informanterna finns uppfattningen att just denna 
kompetens, att berätta, svårligen kan läras in enbart på formell väg eftersom 
det handlar om en slags personlig talang, eller personligt intresse. 

                                                 
92 Vanliga arbetsuppgifter bland dessa informanter är att bjuda in skolklasser i olika åldrar till biblioteket 
för presentationer av böcker (s.k. bokprat) och sagostunder. Andra uppgifter för denna informantgrupp är 
filmvisning, bokutställningar, dockteater, att bjuda in grupper av nyblivna föräldrar för bok- och 
informationstips, skrivarverkstäder (arbeta med ungdomar som skriver egna texter på olika teman) samt 
programverksamhet. 
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Informanterna säger vidare att det är viktigt att själv ha ett intresse för barn- 
och ungdomar och den litteratur man presenterar för dem.  

Vidare menar ett par informanter att det är mer ”tacksamt” att bokprata för 
mindre barn eftersom de oftast visar mer nyfikenhet genom att ställa frågor 
m.m. Detta till skillnad från ungdomar som ofta är ”helt tysta”(4) eller ”helt 
apatiska”(1). En informant nämner att just ungdomsverksamhet är en relativt 
ny satsning inom SSB och därför finns varken etablerade arbetsrutiner eller 
några förebilder bland de äldre kollegorna att luta sig mot när det gäller detta. 
Dock har SSB startat ett utvecklingsprojekt för ungdomsverksamheten. En 
informant som deltar i projektet menar att detta är viktigt eftersom det absolut 
krävs nya arbetssätt för denna verksamhet i framtiden. Slutligen, en annan 
förmåga som denna grupp informanter betonar är att man ska vara pedagogisk, 
det vill säga kunna förklara saker på ett sätt som blir begripligt för den unga 
målgruppen. 

Vuxenbibliotekarieuppgifternas kompetenskrav 
Kommunikationsförmågan uppges även vara mycket viktig i kontakten med 
vuxna användare. Informanterna talar om att ”ha tålamod”(4), ”att samarbeta 
med användarna”(5) och att ”kunna prata med folk som oftast kanske inte vet 
riktigt vad de är ute efter, eller som inte riktigt kan formulera det i alla fall”(6). 
Ibland är det extra svårt med kommunikationen, till exempel om användaren 
inte talar svenska, kanske inte heller engelska. En annan del av detta påtalas av 
en informant som säger att det ofta kommer in ”skräniga ungdomsgäng” eller 
”drogpåverkade människor” på biblioteket och att det därför mycket handlar 
om: ”att man kanske inte ska vara så rädd för folk.”(4)  

En annan informant säger att arbetet vid informationsdisken i grund och 
botten handlar om problemlösning: ”…ibland tycker jag att det är just 
problemlösning jag sysslar med här på dagarna. Att söka, och inte ge upp när 
det inte fungerar på ett sätt utan fortsätta och försöka på nya sätt.”(6) Ett par 
informanter säger bokstavligen att det är bra med goda IT – kunskaper och att 
kunna söka fram information snabbt. Ett par informanter nämner även 
pedagogisk förmåga, särskilt att kunna ge hjälp- till- självhjälp till användare 
rörande hanteringen av olika sökverktyg. En informant som arbetar vid ett 
större bibliotek i innerstaden betonar främst ämneskunskaper och allmän - 
bildning. Informanten menar att man aldrig kan känna sig fullärd därför att 
användarna kan ställa frågor om i stort sett allt. Därför är en viktig kompetens 
också att vara att vara nyfiken samt ”…att man känner att man ändå vill att det 
ska bli så bra som möjligt.”(2) 
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Outnyttjad formell kompetens  
Ett genomgående drag bland informanterna är att de svarar ”ja” på frågan om 
huruvida de skulle önska att deras arbetsuppgifter involverade ökad 
användning av kompetensen de förvärvat genom sin utbildning i biblioteks- 
och informationsvetenskap på något sätt. De flesta informanter nämner då 
särskilt IT – kompetensen. En informant säger även att han/hon skulle vilja 
använda sig av sin kompetens i ledarskap, och en annan, sin kompetens i 
katalogisering. 

Flertalet informanter säger att arbetet vid informationsdisken gärna hade 
fått involvera större möjligheter att använda sig av sina IT – kunskaper. Vissa 
informanter tror att det finns risk för att de med tiden förlorar, eller glömmer 
bort, denna kompetens om de även i framtiden fortsätter att arbeta på samma 
sätt som de gör för närvarande. Kunskaperna i databassökningar är en del av 
den IT – kompetens som informanterna fått genom sin utbildning och som de 
vill använda sig mer av. En informant säger: ”Lite mer avancerad informations 
- sökning, det skulle man vilja använda mer. Så att man inte förlorar den 
kompetensen.”(3) En annan informant säger: ”Ibland kanske det känns som att 
man blir otränad eftersom man aldrig söker i några databaser och väldigt sällan 
använder Internet som informationskälla.”(4) Även den IT – kompetens som 
rör kunskaper i att underhålla och bygga upp webbsidor nämner flera 
informanter när de talar om outnyttjad kompetens. En informant säger: ”Jag 
skulle ju gärna vilja jobba mer med vår hemsida. För det tyckte jag var kul och 
hålla på med under utbildningen.”(6) En annan informant säger:  

Det är ju tänkt att alla arbetslag ska ha hand om och leta upp webbsidor som har 
anknytning till de ämnesområden vi har ansvar för och bygga upp våran hemsida. Vissa 
stadsbibliotek, till exempel i Malmö och Lund, har ju kommit långt med sånt. Och det 
tycker jag skulle vara roligt att göra, och lite mer likt det som vi lärt oss i skolan. (2) 

Enligt den här informanten ”är det tänkt” att webbsidor ska vara en del av 
arbetsuppgifterna men, vilket informanten sedan tillägger, det finns inte 
mycket utrymme för sådant i vardagen. En annan informant är inne på samma 
spår, att nya och mer avancerade IT – inriktade arbetsuppgifter är ”på gång” 
men kanske inte riktigt förverkligade i praktiken ännu. Informanten säger att 
han/hon skulle vilja arbeta mer med databassökningar och tillägger just att: 
”Databassökningar…det är ju på gång nu det här med databaser, att man ska 
jobba mer aktivt med det, att man ska utbilda folk och så.”(3) Som även 
framgår under rubriken ”Strukturell kontext” tyder informanternas utsagor på 
att sådant som tidsbrist, en trög organisation och brist på pengar och personal 
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är möjliga orsaker till att det är svårt att få möjlighet att utnyttja sin kompetens. 
Just tidsbrist är ett återkommande tema i sammanhanget. En informant säger 
att hon/han ibland får idéer till nya sätt att arbeta men att det aldrig finns tid att 
förverkliga dem:  

…det händer ibland när man går på…vi går ju lite på föreläsningar där folk berättar om 
sin verksamhet, att man kan komma på att ”det skulle jag vilja göra, det ska jag kolla 
upp!”, men sen hinner man aldrig göra det. (4) 

Den informant som gärna sett att katalogisering ingick i arbetsuppgifterna 
konstaterar att sådant tyvärr oftast inte görs på folkbiblioteken idag: 93

Egentligen tyckte jag ju att det var kul att hålla på med katalogisering och den delen också 
[under utbildningstiden: min kommentar]. Men det gör man ju inte på folkbibliotek. Det 
är ju helt centraliserat. Tyvärr, kan jag tycka, för jag tyckte det var kul. (6) 

En informant gick en särskild kurs i ledarskap under sina studier i biblioteks- 
och informationsvetenskap och säger att han/hon gärna skulle vara mer 
involverad i organisationsfrågor. Informanten nämner arbetsfördelningen som 
något som vore intressant att engagera sig mer i därför att:  

Folkbibliotek har i mitt tycke stått stilla väldigt länge, det har blivit väldigt stelt, med 
stora barriärer mellan assistenter och bibliotekarier och det…hoppas jag är på väg att 
försvinna.(5) 

Används övrig akademisk kompetens? 
Ett par av de informanter som läst litteraturvetenskap tidigare säger att de 
använder sig av den kompetensen när de ger boktips. Dock säger några 
informanter att det egentligen skulle behövas någon annan slags 
litteraturkunskaper som mer inriktar sig på att kunna veta vad olika typer av 
användare kan behöva för boktips, att snabbt kunna plocka ut rätt bok till rätt 
person. Flera informanter menar dock att sådan förmåga nog har med lång 
yrkeserfarenhet att göra och hänvisar till sina äldre kollegors kompetens. En 
säger följande: 

De [äldre: min kommentar] har ju en enorm erfarenhet och det där att kunna plocka ut rätt 
böcker till rätt person…att de vet vad som finns…och även om de inte har läst en viss bok 

                                                 
93 Informanten tillägger dock att det ju finns ett fåtal anställda inom SSB som arbetar med att sätta lokala 
specialämnesord på böcker men sådant ingår inte i flertalet bibliotekariers arbetsuppgifter, inte 
hans/hennes till exempel. 
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så vet de ungefär vad det är och kan hitta liknande böcker. Det är ju en erfarenhet som de 
har byggt upp under lång tid. Och det är ju ingenting man kan utbilda sig till.(6) 

Den informant som läst en tvåårig lärarutbildning efter sina studier i biblioteks- 
och informationsvetenskap säger att han/hon använt sig mycket av den 
pedagogiska kompetensen i samband med arbete med barn och ungdomar. En 
annan informant säger att hans/hennes akademiska kunskaper i engelska har 
varit användbara eftersom han/hon dagligen möter användare som inte talar 
svenska, men det hade förstås varit ännu bättre med kunskaper även i språk 
som spanska, arabiska och somaliska. En annan informant som läst mycket 
naturvetenskap säger att dessa kunskaper i viss mån används i och med att 
han/hon nog har en god bedömningsförmåga vid inköp av ny naturvetenskaplig 
litteratur. Och informanten tror även att hans/hennes blick för naturvetenskap 
kan fungera som en slags motvikt i valet av inköp. Informanten menar att 
bibliotekariernas egna intressen ändå till viss del avgör inköpsbesluten och det 
dominerande intresset bland dennes kollegor är nog inte just naturvetenskap 
utan humaniora.  

En informant hade tidigare studerat data och programmering och hade 
bespetsat sig på att få användning av just webb – kunskaper i sin yrkesutövning 
efter påbyggnadsstudierna i biblioteks- och informationsvetenskap, något 
han/hon säger tyvärr inte blivit fallet i arbetet vid SSB. Informanten säger: 

När jag började plugga, det var ju precis innan IT - bubblan sprack, då fanns det ju något 
sånt där, man kunde vara webb- bibliotekarie och det tyckte jag lät spännande. Eftersom 
jag har jobbat som programmerare också…Jag tänkte mig nog lite mer webbinriktning. 
(2) 

Dock ser informanten fram emot sin nyligen påbörjade arbetsuppgift att delta i 
ett SSB-projekt för utveckling av webbresurser för ungdomar. Vid intervju - 
tillfället visste inte informanten exakt vad uppgiften skulle innebära men 
förhoppningsvis skulle en ökad användning av hans/hennes webbkunskaper 
komma ifråga. Det skulle i såfall innebära ökad användning både av 
hans/hennes övriga akademiska kompetens och av den särskilda biblioteks- och 
informationsvetenskapliga kompetensen. 
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Avslutande diskussion 

Här diskuteras undersökningsresultatet, främst utifrån uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter. Diskussionen rör sig kring vad man i resultatet kan utläsa 
angående informanternas bild av sin formella kompetens i relation till sitt 
arbete vid SSB. De huvudsakliga frågeställningarna besvaras i möjligaste mån.  

Utifrån resultatet kan jag först konstatera att informanterna uppvisar en 
mycket varierad bild av sin kompetens i relation till sitt arbete. Detta är på sätt 
och vis ett givet resultat eftersom arbetet vid SSB är mångsidigt. Man kan 
heller inte bortse från att informanterna har sina individuella erfarenheter och 
tankar rörande sitt arbete och sin kompetens. Samtidigt menar jag att det är 
möjligt att, utifrån utsagorna, utläsa mönster utöver de enskilda erfarenheterna.  

En utgångspunkt inför undersökningens genomförande var att 
informanterna skulle uppleva ett glapp mellan utbildning och arbetsliv. Dels 
till följd av den svenska bibliotekarieutbildningens ökade teoretisering och 
generalisering sedan högskolereformen 1993 men även i relation till den 
specifika kontext som informanternas arbetsvardag vid SSB utgör. Resultatet 
uppvisar på olika sätt att detta var en rimlig utgångspunkt samt att bilden av 
detta ”glapp” är mångsidig.  

Utbildningens relevans 
Uppsatsens första frågeställning var: Hur relevant upplever informanterna att 
deras bibliotekarieutbildning är i relation till deras arbete vid SSB? Frågan är 
bred och någon entydig bild av detta kan inte utläsas av resultaten, tvärtom. 
Nedan beskriver och diskuterar jag hur man kan säga att informanterna i viss 
mån ser utbildningen som ”mer relevant” men samtidigt också som ”mindre 
relevant”. Dessutom menar jag att informanterna också upplever sin formella 
utbildning och kompetens som ”svårbestämbar”.  

Utbildningen som ”mer relevant” 
Av utsagorna kan utläsas att informanterna i viss mån uppfattar utbildningen 
som ett relevant redskap för att hantera sin arbetsvardag vid SSB. En 
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uppfattning är att även om utbildningen är generell och teoretisk är den fullt 
tillräcklig som bas för att hantera arbetet som bibliotekarie vid stadsbiblioteket 
eftersom någon särskild specialkompetens inte krävs där. En mer utbredd 
uppfattning bland informanterna är dock att utbildningen med sin generella och 
teoretiska inriktning visserligen givit en god förberedelse på vissa sätt 
samtidigt som den saknat viktiga moment kopplade till en bibliotekaries vardag 
och då i synnerhet en folkbibliotekaries.  

Exempel på utbildningsmoment som enligt utsago varit mer givande än 
andra är: grundkunskaper i datoranvändning och informationssökning (d.v.s. 
grundläggande IT –kompetens), katalogisering och klassificering samt, i viss 
mån, uppsatsarbetet (vilket enligt utsago leder till ”ett speciellt sätt att tänka”). 
Dessa moment nämns av informanterna på en direkt fråga om hur de uppfattar 
utbildningen i efterhand, efter sin första tid som yrkesutövande bibliotekarier. 
Ser man däremot till undersökningsresultatet i sin helhet framstår, enligt min 
tolkning, den grundläggande IT –kompetensen, som den viktigaste 
kompetensen för informanterna i sammanhanget.  

Den grundläggande IT-kompetensen nämns ofta som en självklar 
kompetens som inte minst utnyttjas i arbetet vid informations- och lånedisk där 
den datorbaserade bibliotekskatalogen är ett viktigt redskap. IT –kompetensen 
nämns dessutom ofta som i förbigående, som om den vore så självklar att den 
knappt behöver omtalas. T.ex. kritiserar en informant utbildningens brist på 
förankring i folkbiblioteksvärlden men inleder sin kritik med orden: ”Det är 
väldigt mycket IT på utbildningen. Och det är ju väldigt bra, man har 
grunderna. Man kunde ju söka när man kom hit, man kunde metoden. Men…”. 
Jag menar också att IT –kompetensens stora betydelse understryks genom att 
det är den som oftast kommer på tal när informanterna tillfrågas om det är 
någon särskild del av den formella kompetensen de önskar utnyttja mer av i sitt 
arbete. Ökad användning av IT –kompetens nämns ofta i önskemål om 
framtida förändringar av arbetsuppgifter och verksamhet, t.ex. i önskemål om 
att medverka i utveckling av bibliotekets hemsida. Vissa informanter säger sig 
dessutom redan ha initierat vissa mindre IT –relaterade förändringar. 

Att den grundläggande IT –kompetensen tycks ha stor betydelse för 
informanterna bekräftar tidigare forskning om studenters uppfattning om den 
nya bibliotekarieutbildningen, t.ex. av Ducander. Resultatet avspeglar den nya 
bibliotekarieutbildningens starka betoning på förmedling av denna typ av 
kompetens, både genom teori och mer praktiskt betonad undervisning. Givetvis 
avspeglas även att SSB: s verksamhet i stor mån vilar på grundläggande IT –
kompetens.  
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Informanternas benägenhet att önska sig en framtida ökning av IT –
relaterade uppgifter tyder också på en beredskap hos dem att aktivt delta i 
förändringar i kraft av sin formella kompetens. Kanske är det, förutom IT –
kompetensen, även utbildningens betoning på problemlösning som lyser 
igenom här. Sammantaget menar jag att det här finns en koppling till Pors 
diskussion om vikten av att den nya bibliotekarieutbildningen lyckas generera 
studenter beredda att ta aktiv del i förändringar i arbetslivet.  

Utbildningen som ”mindre relevant”  
En vanlig uppfattning hos informanterna är att utbildningen saknat viktiga 
moment kopplade till biblioteks- eller folkbiblioteksvärlden. De upplever ett 
avstånd mellan utbildningen och ”verkligheten”, d.v.s. det dagliga arbetet vid 
stadsbiblioteket. Det finns också en uppfattning att utbildningen kunde varit 
mer givande om den innehållit någon eller några av följande moment: en 
praktikperiod eller ökad kontakt med det yrkesutövande fältet i någon form94, 
litteraturförmedling95 samt konflikthantering96.  

De som särskilt efterlyser ökat utrymme för litteraturförmedling i 
utbildningen är de informanter som har barn- och ungdomsinriktade tjänster. 
Då deras arbetsuppgifter är starkt inriktade på litteraturförmedling i olika 
former, t.ex. att genomföra bokpresentationer, tycks de ha stor anledning att 
uppleva utbildningen som en bristfällig yrkesförberedelse. Detta då den 
kompetens de efterlyser ges mycket litet utrymme inom ramen för utbildningen 
i biblioteks- och informationsvetenskap. Enligt utsago har dock vissa 
informanter haft viss nytta av sina övriga akademiska studier i litteratur - 
vetenskap även om de samtidigt tycks finna litteraturvetenskapen otillräcklig 
inför de kompetenskrav som ställs på en bibliotekarie när det gäller att kunna 
”hitta rätt böcker till rätt person” eller att förbereda bokpresentationer.  

När jag ovan skriver att den grundläggande IT – kompetensen tycks ha stor 
betydelse för informanterna i deras arbete menar jag just den grundläggande 
delen av denna kompetens. Mindre nytta säger sig informanterna ha av sin 
något mer fördjupade IT –kompetens vilken den nya bibliotekarieutbildningen 
lägger stor tonvikt på att förmedla. Informanterna upplever den dåligt 
utnyttjade fördjupade IT –kompetensen som ett problem och det finns en oro 

                                                 
94Detta gäller enbart de informanter som inte studerade i Uppsala där obligatorisk praktikperiod ingår i 
utbildningen. 
95Med betoning på förmågan att anpassa förmedlingen efter olika typer av användares önskemål samt att 
inspirera till ökad läsning. 
96 Såväl rörande relationen till användare som mellan personalgrupperna bibliotekarier och assistenter.  
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över att förlora denna kompetens om arbetsuppgifterna inte förändras i 
fortsättningen. ”IT –kompetens” är ett vitt begrepp. Den IT –kompetens som 
den nya bibliotekarieutbildningen förmedlar involverar allt ifrån de mest 
grundläggande kunskaperna om en dators funktioner till mer fördjupade 
kunskaper rörande strukturering och utveckling av webbsidor och databaser 
samt hur man söker information i diverse specialdatabaser. I ljuset av detta är 
det förklarligt att informanterna talar om möjligheterna att utnyttja sin ”IT –
kompetens” som små även trots att de i själva verket utnyttjar viss 
grundläggande ”IT –kompetens” dagligdags.  

Slutligen, i undersökningsavsnittet "Anställningstillfället" framgår att detta 
tillfälle snarast tycks bidra till informanternas bild av utbildningen som mindre 
relevant. Informanterna har vid anställningstillfället uppfattat ett lågt intresse 
för sin formella kompetens från rekryterarens sida. Jag tror att detta, eftersom 
en anställning formellt avgörs utifrån detta tillfälle, bidrar till informanternas 
bild av sin formella kompetens som mindre relevant i förhållande till arbetet. 
Dessutom tycks arbetsgivarens krav på formell bibliotekariekompetens inte ha 
varit absolut även om informanterna menar att deras bibliotekarieutbildning 
varit avgörande för att de skulle komma ifråga för sina tjänster. Enligt utsago 
har nämligen vissa informanter anställts trots att de inte avlagt någon examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap (p.g.a. att de ännu inte skrivit klart sina 
uppsatser ännu). 

Utbildningen som ”svårbestämbar” 
Det tycks finnas en osäkerhet bland informanterna när det gäller att tala om sin 
formella kompetens i relation till sitt dagliga arbete vid SSB. Enligt utsago är 
det svårt att definiera vad man lärt och inte lärt genom utbildningen och 
särskilt i relation till arbetsvardagen vid SSB. Betydligt enklare är det då att 
resonera kring olika kompetenser med rötter i yrkesutövningen. Informanternas 
svårighet att relatera mellan sin bibliotekarieutbildning och arbetet vid SSB har 
jag inte minst lagt märke till under intervjuernas genomförande. Informanterna 
har då haft en tendens att tala i svävande och tveksamma ordalag kring detta.  

Jag tror att osäkerheten kan kopplas till kunskapens kontextbundenhet, 
d.v.s. att all kunskap i grunden är kopplad till den kontext i vilken den lärs in 
och används. Att, som mina informanter, bli ombedda att relatera mellan 
kompetens förvärvad i ett formellt utbildningssammanhang och kompetens 
förvärvad och använd i ett vardagligt arbetslivssammanhang kan vara 
komplicerat. Liksom Säljö skriver har verksamheterna utbildning och arbetsliv 
sinsemellan skilda mål; förmedling av kunskap respektive produktion av 
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tjänster, och därmed olika logik och handlingsmönster. Att informanterna tycks 
ha svårt att relatera mellan vad de som studenter lärt sig genom den formella 
utbildningen å ena sidan och arbetslivet som bibliotekarieanställd vid SSB å 
andra sidan är på så sätt inte överraskande. Det handlar om svårigheter med att 
"översätta" kompetens med rötter i två skilda sammanhang.  

Dessutom, vilket Ellström påpekar, har formell kompetens i regel en 
begränsad relevans som bas för praktiskt handlande i arbetslivet. Detta då 
lärandet på formella utbildningar främst sker på teoretisk och generell nivå 
vilket gör den svår att tillämpa i vardagssituationer. Jag menar att 
informanternas osäkerhet när det gäller att definiera sin formella kompetens i 
relation till sitt dagliga arbete även har att göra med att den faktiskt är svår att 
tillämpa i praktiken.  

Den formella utbildningens teoretiska och generella karaktär är säkerligen 
även en viktig del av förklaringen till att informanterna i viss mån uppfattar 
utbildningen som "mindre relevant"; som dåligt förankrad i verkligheten samt i 
avsaknad av vissa biblioteks- eller folkbiblioteksrelaterade moment. Detta i 
synnerhet som bibliotekarieutbildningen, sedan omdaningen 1993, blivit än 
mer teoretisk och generell jämfört med tidigare, något jag tror kan bidra till en 
ökad känsla av ett avstånd mellan utbildning och arbetsliv bland studenterna. 
Att studenter i ökad grad upplever ett sådant avstånd, eller glapp, är enligt 
Selander vanligt förekommande hos sådana yrkesgrupper som på senare år 
förändrat sina utbildningar i mer teoretisk riktning för att öka eller bibehålla sin 
status, däribland den svenska bibliotekarieutbildningen.  

Vad kan man ”utbilda sig till”? 
Undersökningen visar vidare att informanterna i viss mån har delade meningar 
om vad man kan ”utbilda sig till” eller inte. T.ex. efterlyser vissa informanter 
ökad utbildning i hur man ”väcker läslust” och ”hittar rätt böcker till rätt 
person” medan andra anser att sådant är helt kopplat till personlig talang eller 
lång erfarenhet. Här menar jag att Fransson har en poäng när han skriver att 
man inte kan lära sig allt på en utbildning. Enligt Fransson bör en 
yrkesutbildning på högskolenivå tas för vad den är: en blandning mellan 
explicita moment (vari t.ex. sjuksköterskestudenten lär sig att ”sätta dropp”) 
och implicita moment (rörande mer svårgripbara yrkesrelaterade problem).97 
Hur en sådan blandning rimligast bör se ut i den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildningen går jag inte närmare in på här, men jag 
                                                 
97 Fransson, 2003, s. 6f. 

 61



konstaterar att studenters uppfattning om saken kan variera, detta trots att de 
arbetar inom samma organisation och har liknande erfarenheter av arbetslivet.  

Informanternas lärande i arbetsvardagen 
Uppsatsens andra frågeställning var: Vilka hinder och möjligheter upplever 
informanterna i sitt arbete när det gäller att utnyttja och ta tillvara sin formella 
kompetens? För att belysa frågan har jag utgått ifrån Ellströms definition av 
kompetens i arbetslivet, d.v.s. att de förmågor individen besitter är relativa 
beroende på den specifika kontext i vilken individen verkar i.  

Utifrån utsagorna redovisade i kapitlet "Arbetsvardagens kontext" kan jag 
utläsa att informanterna upplever både bättre och sämre förutsättningar (hinder 
och möjligheter) för att utnyttja sin kompetens i relation till arbetsvardagens 
kontext vid SSB. Vissa delar av kontexten tycks upplevas som mer 
problematiska än andra. Enligt min bedömning upplevs den strukturella 
kontexten som den mest problematiska delen av arbetsvardagen, framförallt 
SSB: s ekonomiska förutsättningar men även organisationen av arbetet. De 
kulturella och sociala delarna av kontexten verkar i jämförelse mer 
oproblematiska även om inte heller dessa upplevs som helt problemfria och 
vice versa.  

Genomgången av ”möjligheter” och ”hinder” i arbetsvardagen kan också 
tolkas i Ellströms termer av den lärandeprocess som individen är inbegripen i 
genom sitt dagliga arbetet. I processen förändras kompetensen ständigt. Den 
kan antingen fördjupas; genom positivt lärande, eller förminskas; genom 
negativt lärande. Jag menar att informanterna är involverade i både ett positivt 
och ett negativt lärande och det är det senare som är det problematiska. Detta i 
och med att det minskar informanternas möjligheter att utveckla och ta tillvara 
på den kompetens de besitter.  

Informanternas positiva lärande 
Den sociala kontexten tycks som sagt vara främst förenad med ett positivt 
lärande. Informanterna har överlag upplevt en öppen och tillåtande stämning på 
sina arbetsplatser, särskilt under den första tiden som anställda. De har också 
upplevt det som positivt att många äldre medarbetare haft särskilda 
förväntningar på deras IT –kompetens. I viss mån har även medarbetarnas 
förväntningar på att informanterna ska kunna ”ta ungdomar” och agera 
”idékläckare” uppfattas som någonting positivt samtidigt som sådant i vissa 
fall också känts svårt att leva upp till som ny och oerfaren.  
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Något som också tycks upplevas som mindre problematiskt är den 
kulturella kontexten, d.v.s. informanternas möte med etablerade synsätt och 
traditioner på arbetsplatsen. Av utsagorna att döma är informanterna 
visserligen väl medvetna om sin särställning som nyanställda, nyutbildade, 
mindre erfarna samt yngre än majoriteten av sina medarbetare. Trots detta 
uppfattas denna position överlag som relativt oproblematisk när det gäller 
möjligheten att utnyttja sin kompetens. Det finns dock stora skillnader mellan 
informanterna och ett par av dem uppger att de upplevt vissa problem i 
sammanhanget. Enligt utsago kan man som ny möta svårbegripliga osynliga 
regler som tycks ”sitta i väggarna”, problem med att samarbeta med äldre 
kollegor med fasta principer kring vissa arbetssätt samt en osäkerhet inför 
gamla konflikter på arbetsplatsen eller konflikter som uppstått p.g.a. 
informanternas inträde i arbetsgemenskapen. I sådana fall tycks mentorsträffar 
eller samtal med andra nyanställda på NYBIS- möten innebära ett viktigt 
socialt stöd i hanteringen av problemen. Tillgången till dessa särskilda 
aktiviteter för nyanställda ses dessutom som mycket positivt bland 
informanterna överlag, oavsett om de själva haft behov av stöd genom dem 
eller inte.  

Ytterligare en faktor som omtalas i positiva ordalag är den icke-hierarkiska 
organisationen vid SSB, inklusive arbetsplatsmöten där stort som smått 
avhandlas. Även organisationens storskalighet kan enligt utsago innebära 
givande möjligheter att utveckla sin kompetens i och med att där finns många 
s.k. utvecklingsgrupper och liknande. Jag menar att man även kan tala om ett 
eventuellt utvecklingsinriktat lärande (Ellströms term) här då 
arbetsplatsmötena kan innebära möjligheter för anställda till insyn och 
ifrågasättande av verksamheten. 

Även arbetsuppgifterna tycks överlag uppfattas som intressanta och 
utvecklande, även om de, enligt informanterna, oftast inte involverar särskilt 
stor del av den biblioteks- och informationsvetenskapliga kompetensen.  

Informanternas negativa lärande 
Av informanternas utsagor att döma pågår det positiva lärandet parallellt med 
ett mer problematiskt negativt lärande. I undersökningen identifieras ett antal 
faktorer som informanterna tycks uppleva särskilt problematiska och jag menar 
att dessa kan bidra till att deras formella kompetens med tiden minskar.  

Till att börja med tycks den otydliga ansvars- eller arbetsfördelning mellan 
personalgrupperna bibliotekarier och biblioteksassistenter bidra till ett negativt 
lärande. Enligt stadsbibliotekets policy finns ingen formell ansvars- eller 
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arbetsfördelning mellan dessa personalgrupper. Bland informanterna märks 
uppfattningen att detta leder till att de som bibliotekarier ägnar alltför stor del 
av sin arbetstid åt uppgifter som personer utan formell bibliotekariekompetens, 
d.v.s. assistenter, skulle kunna utföra lika bra.  

Något informanterna genomgående upplever som mycket problematiskt är 
de ekonomiska nedskärningar som SSB tvingats göra efter beslut av 
Kulturnämnden. Särskilt negativ upplevs den personalbrist som blivit följden 
av besparingskraven. Enligt informanterna innebär personalbristen att deras 
arbetstid till alltför stor del går åt till att bemanna informations- och lånedisk 
vilket ger minskad tid för övriga arbetsuppgifter, t.ex. gallring, bok - 
presentationer eller planering av verksamheten. Arbetsuppgifterna blir mindre 
varierade vilket minskar informanternas chanser att fördjupa sin kompetens.  

Under rubriken ”Arbetsuppgifternas kontext” framgår även att 
informanterna upplever tidsbrist som en viktig anledning till de små 
möjligheterna att utnyttja den IT –kompetens de besitter. Informanterna är som 
sagt oroade över att förlora den fördjupade IT –kompetens de förvärvat genom 
sin utbildning. Detta tolkar jag här som ett tydligt tecken på att ekonomiska 
nedskärningar bidrar till ett negativt lärande där en viktig del av den formella 
kompetensen riskerar att avvecklas. Eftersom informanterna tycks uppleva sin 
IT –kompetens som en betydande del av sin formella kompetens menar jag att 
det är särskilt problematiskt om just denna kompetens riskerar att avvecklas 
genom negativt lärande.  

När det gäller IT-kompetensen tycks även organisationen av 
arbetsuppgifterna kunna bidra till ett negativt lärande hos informanterna. Enligt 
utsago är det nämligen svårt att som anställd vid en enskild enhet få tillträde till 
att medverka i utveckling av stadsbibliotekets hemsida eftersom denna uppgift 
vanligen sköts centralt inom organisationen.  

Undersökningen visar vidare att organisationen uppfattas som stor, 
svåröverskådlig, trög när det gäller att fatta gemensamma beslut och att 
omsätta dessa i praktiken samt präglad av otydliga gemensamma mål. 
Organisationens kontext tycks alltså, trots sin icke-hierarkiska uppbyggnad, 
även upplevas som ett hinder för att åstadkomma gemensamma förändringar i 
verksamheten vilket kan bidra till ett negativt lärande. Att informanterna 
uppfattar organisationen som svåröverskådlig kan tolkas som att de inte givits 
tillräcklig information om verksamheten i sin helhet. Det kan i sin tur innebära 
att ett anpassningsinriktat lärande (Ellströms term) pågår där informanterna 
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inte förväntas ifrågasätta verksamheten utan anpassa sig till rådande 
förhållanden.98

 Anställningsformen tycks inverka starkt på lärandet vilket blir tydligt i de 
vikarieanställda informanternas utsagor. Hos dessa finns uppfattningen att 
deras kortsiktiga anställningar innebär låga förväntningar från medarbetarna 
rörande deras eventuella insatser under sin tid i tjänst. De låga förväntningarna 
är nog i såfall inte så orimliga, åtminstone inte om man betänker att man som 
vikarie ofta saknar den möjlighet till framförhållning som ofta är nödvändig för 
att uträtta någonting som kräver ökat engagemang och fördjupad användning 
av den kompetens man besitter. Vikarierna kan också inom oviss framtid bli 
ombedda att lämna sina tjänster vilket kan göra dem osäkra över huruvida det 
är värt mödan att öka sitt engagemang i arbetet eller inte. Dessutom 
förekommer hos vikarierna en osäkerhet rörande möjligheterna att få formellt 
erkännande i de fall man tar på sig/åläggs särskilt ansvar inom något område, 
t.ex. IT – frågor. Sammantaget bedömer jag att en vikarieanställning bidrar till 
ett negativt lärande och vice versa; en tillsvidareanställning bidrar till ett 
positivt lärande.  

Perifert deltagande i SSB: s arbetsgemenskap  
Min sista frågeställning var: vad kan informanternas position som nyanställda 
ha för betydelse i sammanhanget? Här utgår jag ifrån Lave & Wengers teori 
om perifert deltagande i en arbetsgemenskap. I sin egenskap av nyanställda 
menar jag att informanterna har en mindre förståelse av arbetsgemenskapen vid 
SSB jämfört med de medarbetare som arbetat där under en längre tid. Det 
gäller dels arbetsuppgifternas praktiska utförande men också de mer kulturella 
sidorna av arbetsvardagen såsom olika traditioner och synsätt som vuxit fram 
vid SSB sedan många år tillbaka. Det perifera deltagandet menar jag avspeglas 
i resultatet, t.ex. i utsagor som att man som ny känner sig "nollställd", "är där 
för att lära" samt att man upplever att någonting obestämt, men påtagligt, 
"sitter i väggarna". Genom sitt deltagande i arbetsgemenskapen menar jag att 
informanterna är inne i en läroprocess i vilken de är på god väg att utveckla en 
större förståelse av arbetsgemenskapen. I processen bygger de upp ett 
personligt förhållande till sitt arbete, d.v.s. en yrkesidentitet.  

Som ny medlem i en arbetsgemenskap antas man även uppleva ett 
generationsdilemma. Man har nyligen trätt in utifrån och har därmed ett 
                                                 
98Numera finns ett särskilt introduktionsprogram vid SSB med syftet att ge nyanställda information om 
verksamheten i sin helhet. Något sådant fanns dock inte då informanterna påbörjade sina anställningar.  
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annorlunda perspektiv på verksamheten samtidigt som man befinner sig i en 
process där man förväntas bli en integrerad del av denna verksamhet. Jag 
menar att det är tydligt att informanterna, åtminstone i viss mån, betraktar sig 
själva som tillhörande en slags ”ny generation” och att det kan innebära ett 
visst dilemma. Förutom i direkta uttalanden om generationsskillnader tycker 
jag att detta, inte minst, framgår i utsagor om fördelen med att genom nätverket 
NYBIS kunna utbyta erfarenheter med andra nyanställda och som, dessutom, 
också har den nya bibliotekarieutbildning i botten. Utifrån resultatet är det 
svårt att bestämma exakt vad dilemmat rör sig om i det här fallet. Jag tror dock 
att om man ska tala om ett generationsdilemma här så har den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga kompetensen en viktig roll i sammanhanget. Som 
sagt upplever informanterna att deras formella kompetens på många sätt 
stämmer dåligt överens med den kompetens som krävs av dem i arbetet vid 
SSB och att uppleva något sådant under sin första tid i yrkeslivet kan 
säkerligen utgöra ett dilemma i många fall.  

Enligt Lave & Wenger finns dessutom i alla arbetsgemenskaper en, mer 
eller mindre påtaglig, generationskonflikt där den bakomliggande tvistefrågan 
är verksamhetens framtida utveckling. Om man ser till eventuella konflikter 
mellan enskilda medarbetare, mellan informanter och deras mer erfarna 
medarbetare vid SSB, tycks dock en sådan generationskonflikt inte vara 
särskilt påtaglig i det här fallet. Även om resultatet avspeglar vissa konflikter 
kopplade till den kulturella kontexten, kring arbetssätt och liknande, tycks 
dessa, med undantag för någon enstaka informant, ha upplevts som bagateller 
jämfört med andra mer problematiska delar av arbetsvardagens kontext, i 
synnerhet den strukturella kontexten såsom ekonomiska nedskärningar (ett 
problem som med mycket stor sannolikhet delas av såväl den ”yngre” som den 
”äldre” generationen). Sammantaget menar jag därför att generationskonflikten 
överlag inte tycks vara särskilt synlig och uttalad i fallet med SSB.  

I de fall där informanter upplevt mer påtagliga konflikter, förenade med sin 
position som nykomling, visar undersökningen att särskilda aktiviteter för 
nyanställda, såsom nätverk och mentorsträffar, kan ha en mycket viktig 
funktion som socialt stöd när det gäller att överbrygga sådana problem.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att utforska hur några personer med utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap upplever sin formella kompetens i 
relation till sitt arbete som bibliotekarier vid Stockholms stadsbibliotek, SSB. 
Undersökningen är empiriskt inriktad och genomförd genom kvalitativ metod. 
Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer med sex 
personer med utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Samtliga är 
relativt nyanställda (anställda sedan 1-3 år) som bibliotekarier vid SSB.  

En utgångspunkt inför undersökningens genomförande var att personerna 
skulle uppleva ett glapp mellan utbildning och arbetsliv. Ett glapp, dels till 
följd av den svenska bibliotekarieutbildningens ökade teoretisering och 
generalisering sedan högskolereformen 1993 men även i relation till den 
specifika kontext som arbetsvardagen vid SSB utgör. Undersökningsresultat 
uppvisade på olika sätt att detta var en rimlig utgångspunkt samt att bilden av 
detta ”glapp” är mångsidig.  

Undersökningen har främst belyst följande frågor: hur relevant upplever 
personerna att deras bibliotekarieutbildning är i relation till arbetet vid SSB? 
Vilka möjligheter och hinder har personerna mött i arbetsvardagens kontext när 
det gäller att utnyttja och tillvarata den formella kompetensen? Vilken 
betydelse kan personernas position som nyanställda ha i sammanhanget? 

Genom undersökningen kunde tre olika bilder av utbildningens relevans 
urskiljas: utbildningen som ”mer relevant”, ”mindre relevant” samt som 
”svårbestämbar”. Det var framförallt den grundläggande IT –kompetensen som 
bidrog till bilden av utbildningen som mer relevant. Till bilden av utbildningen 
som ”mindre relevant” hörde främst uppfattningen att utbildningen ger en 
alltför generell och teoretisk förberedelse i relation till den kompetens som 
krävs i en (folk) bibliotekaries vardag. Hit hörde också anställningstillfället och 
det låga intresse för den formella kompetensen som informanterna upplevt från 
rekryterarens sida. Det framgick även att personerna hade svårigheter med att 
definiera sin formella kompetens i relation till sitt dagliga arbete samt att det 
fanns varierade uppfattningar om vad man kunde förvänta sig av utbildningen i 
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fråga om yrkesförberedelse, därav bilden av utbildningen som 
”svårbestämbar”.  

Vidare identifierades såväl hinder som möjligheter i personernas 
arbetsvardag när det gäller för dem att utnyttja och tillvarata sin formella 
kompetens. Arbetsvardagens strukturella, kulturella och sociala kontext samt 
arbetsuppgifternas kontext har utforskats. Den strukturella kontexten visade sig 
vara den mest problematiska delen av arbetsvardagen, främst: ekonomiska 
nedskärningar, en otydlig arbetsfördelning mellan bibliotekarier och assistenter 
samt en organisation där gemensamma beslut kan vara svåra att fatta. Det 
visade sig även att dessa problematiska delar av arbetsvardagen var förenade 
med särskilt små möjligheter för personerna när det gällde att utnyttja den, i 
utbildningen betonade, fördjupade IT-kompetensen inklusive förmågan att 
strukturera och presentera information på webbsidor m.m. Detta upplevdes 
som starkt problematiskt av informanterna överlag. De vikarieanställda 
informanterna visade sig vidare ha mött särskilda problem med att tillvarata sin 
formella kompetens, främst p.g.a. anställningsformens kortsiktighet och 
osäkerhet. Den sociala och den kulturella kontexten visade sig vara mer 
oproblematiska i sammanhanget då mötet med mer erfarna medarbetare 
överlag upplevts som positivt av informanterna, inklusive: tillmötesgående 
medarbetare med positiva förväntningar på informanternas formella 
kompetens, särskilt IT –kompetensen, samt ett, i de flesta fall, oproblematiskt 
möte med etablerade traditioner och synsätt.  

Informanterna visade sig också överlag en mycket positiv inställning till 
SSB: s särskilda aktiviteter för nyanställda, NYBIS och mentorsträffar. 
Aktiviteterna visade sig dessutom ha fungerat som ett viktigt socialt stöd i de 
fall informanterna haft behov av att överkomma problem förknippade med 
positionen som nyanställd, och mötet med etablerade traditioner och synsätt, 
vid sina respektive arbetsplatser.  

Vidare avspeglades i undersökningen att informanternas position som 
nyanställda innebär att de, genom sitt dagliga arbete, befinner sig i en 
läroprocess där deras förståelse för SSB: s verksamhet och arbetsgemenskap 
successivt ökar. I processen bygger de upp ett personligt förhållande till sin 
yrkesidentitet. Något som i denna process kan utgöra ett dilemma för 
informanterna är den bristande överensstämmelsen mellan deras formella 
kompetens och de kompetenskrav de mött i sitt dagliga arbete. 

 
 
  

 68



Käll- och litteraturförteckning 

I uppsatsförfattarens ägo 
Bandinspelade kvalitativa intervjuer med sex bibliotekarier anställda vid 

Stockholms stadsbibliotek, Stockholm 2004.01.23 – 2004.02.08. 
Ehnmark, Agneta, intervjusvar via e- post, Stockholm 2004.03.26. 
Ehnmark, Agneta, personlig intervju, Stockholm 2004.01.09. 
Intervjufrågor via e- post, adressat: Agneta Ehnmark, Stockholm 2004.03.18. 

Otryckt litteratur 
Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, gällande 
perioden 2002 – 2004 för Stockholms stadsbibliotek, Stockholm 200?. 
Ehnmark, Agneta, Stockholms stadsbiblioteks mentorsprogram - 

slutredovisning av pilotprojektet, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm 
2003. 

Ehnmark, Agneta, intern personalenkät, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm 
2003. 

Internt informationsblad om NYBIS, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm 
2003.  

Internt informationsblad om mentorsprogram, Stockholms stadsbibliotek, 
Stockholm 2003. 

Tryckt litteratur 
Almerud, Peter, ”Bibliotekariens dag: avstamp för fördjupade diskussioner om 

yrkets framtid”, DIK – Forum, 2003a:1, s. 18-19. 
 - ”Generationsväxlingen öppnar möjligheter”, DIK – Forum, 2003b:15, s. 

14-15. 
- ”NYBIS- ett svar på sjuttiotalisternas intåg”, DIK – Forum, 2003c:16, s. 
10-11. 

DIK – förbundets webbsida, http://www.dik.se, besökt 2004.04.10. 

 69

http://www.dik.se/


Ducander, Jesper, Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en 
analys av de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i 
Sverige (Borås 1997). 

Enmark, Romulo & Seldén, Lars, ”The education of library and information 
professionals in Sweden”, Education for librarianship in the nordic 
countries, red. Ole Harbo & Niels Ole Pors (London 1998), s. 121- 161. 

Ellström, Per- Erik, Arbete och lärande – förutsättningar och hinder för 
lärande i dagligt arbete (Stockholm 1996).  

 - Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet – problem, begrepp och 
teoretiska perspektiv (Stockholm 1992). 

Falk, Emilie & Litbo-Lindström, Susanne, Den nya bibliotekariens kompetens- 
en studie av bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå, 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
Lunds universitet nr 2000:13. 

Fransson, Göran, Teori och praktik i yrke och utbildning: komparativa 
fallstudier med arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare 
(Stockholm 2003). 

Fransson, Göran & Morberg, Åsa (red.), De första ljuva åren - lärares första 
tid i yrket (Lund 2001). 

 - Fransson, Göran & Morberg, Åsa, ”Förändrade förutsättningar för 
lärararbetet”, De första ljuva åren - lärares första tid i yrket, red. Göran 
Fransson & Åsa Morberg, s. 135-167, (Lund 2001). 

Holme, Idar, Magne & Solvang, Bernt, Krohn, Forskningsmetodik- om 
kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund 1997). 

Höglund, Lars, ”Institutionalisering och utveckling av ett nytt ämne”, 
Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen: Aktuell forskning 
inombiblioteks- och informationsvetenskap, red. Lars Höglund (Borås 
1995), s. 38-46. 

Lave, Jean & Wenger, Etienne, Situated learning- legitimate peripheral 
participation (Cambridge 1991). 

Pors, Niels Ole, ”The changing labor market for information professionals and 
challanges for nordic library education”, Education for librarianship in the 
nordic countries, red. Ole Harbo & Niels Ole Pors (London 1998), s. 163-
188. 

Prins, Hans, The Image of the Library and Information Pofession. How we See 
Ourselves: an investigation (München, 1995). 

Selander, Staffan (red.) Kampen om yrkesutövning, status och kunskap - 
professionaliseringens sociala grund (Lund 1989). 

 70



 - ”Förord”, Teori och praktik i yrke och utbildning: komparativa 
fallstudier med arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare, Göran 
Fransson (Stockholm 2003), s. 5-6.  

Seldén, Lars & Sjölin, Mats, ”Kunskap, kompetens och utbildning- ett 
bibliotekariedilemma under 100 år”, Svensk Biblioteksforskning, vol. 14, 
2003:4, s. 19-67. 

Sundin, Olof, Informationsstrategier och yrkessidentiteter - en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen (Borås 
2003). 

 - ”Professionell kunskapsutveckling i yrkespraktiken”, Mötesplats inför 
framtiden, Borås 23 –25 april 2001, http://www.hb.se/bhs/B&I-
konferens/pdfpaper/olofsundin.pdf , besökt 2003.12.20. 

Säljö, Roger, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm 
2000). 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer (Lund 1993). 
UHÄ –rapport 1991:1, Förnyad bibliotekarieutbildning, en fakta och idéskrift 

(Stockholm 1991). 

Övrig tryckt litteratur  
Utbildningsbeskrivningar för bibliotekarieutbildningen i Borås: 
 http://www.hb.se/bhs/Master/h03/h03-info.doc, besökt 2004.04.10. 

http://www.hb.se/bhs/nyutb/grafisk.htm, besökt 2004.04.10.
Utbildningsbeskrivning för bibliotekarieutbildningen i Lund: 

http://www.kult.lu.se/index.php?page=190#innehåll, besökt 2004.04.10. 
Utbildningsbeskrivning för bibliotekarieutbildningen i Umeå: 

http://www.umu.se/soc/biv/bivutbplan.htm#Upplaggning, besökt 
2004.04.10. 

Utbildningsbeskrivning för bibliotekarieutbildningen i Uppsala: 
http://www.abm.uu.se/kursplaner/utbildplan_boi_2001_rev.pdf, besökt 
2004.04.10. 

Utbildningsbeskrivning för bibliotekarieutbildningen i Växjö: 
http://www.hum.vxu.se/utb/program/bop/beskrivning.html, besökt 
2004.04.10. 

 

 71

http://www.hb.se/bhs/Master/h03/h03-info.doc
http://www.hb.se/bhs/nyutb/grafisk.htm
http://www.abm.uu.se/index.php?sida=6&amne=2
http://www.hum.vxu.se/utb/program/bop/beskrivning.html


Bilaga 1: Intervjuguide 

”Nya bibliotekarier”, våren 2004 

Bakgrund 
1. Namn 
2. Ålder 
3. Yrkesbeteckning 
4. Typ av anställning (tillsvidare, vikarie…) 
5. När blev du anställd vid SSB? 
6. Arbetsplatsens (bibliotekets) namn 
7. Antal anställda 
8. Vad skiljer ut din arbetsplats/verksamhet från SSB i stort (besökare, policy 

eller annat)? 
9. B&I studieort? 
10. Examensår/avslutningsår? 
11. Praktik under utbildningstiden?  
12. Vilka övriga akademiska ämnen utöver B&I har du läst?  
13. Har du haft andra anställningar inom bibliotek eller information sedan du 

avslutade din B&I –utbildning?  

Utbildningen i B&I 
14. Varför började du studera B&I?  
15. Under utbildningstiden, hur upplevde du då utbildningens innehåll och 

utformning? (vad kändes givande, mindre givande…) 
16. När du nu efter en viss tids arbetserfarenhet ser tillbaka på din utbildning, 

tror du att du har ändrat din inställning på något sätt? 

Arbetet vid SSB- anställningen 
17. När du blev anställd, vad ville rekryteraren veta om dig och dina 

kvalifikationer (särskilda förväntningar angående att du läst B&I…)?  
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Arbetet vid SSB- första veckorna 
18. Beskriv hur du upplevde de första veckorna när du kom som ny på din 

arbetsplats! 
19. Hur lärde du dig rutinerna (introduktion, fråga, pröva själv….)? 

Arbetet vid SSB- NYBIS och mentorer 
20. Att vara med i NYBIS, har det varit ett stöd för dig i ditt arbete?  
21. Om mentor: Kontakten med en mentor, har det varit ett stöd för dig i ditt 

arbete?  

Arbetet vid SSB- relationen till kollegorna 
22. Tror du att dina närmsta arbetskamrater, eller din chef, har några särskilda 

förväntningar på dig för att du är ung och nyanställd?  
23. Tror du att dina närmsta arbetskamrater, eller din chef, har några särskilda 

förväntningar på dig och din kompetens som bibliotekarie för att du läst 
B&I?  

24. Om du jämför dig själv och dina äldre kollegor, tror du då att det finns 
någon skillnad när det gäller inställningen till bibliotekarieyrket? 

25. Tror du att du har något att lära av de äldre (förutom rutiner), och omvänt, 
har de något att lära av dig? 

Arbetet vid SSB- arbetsuppgifter 
26. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
27. Trivs du med dina arbetsuppgifter eller skulle du vilja att de var annorlunda 

på något sätt? 
28. Vilka kunskaper och färdigheter tror du är de viktigaste för att klara av dina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt? 
29. Utifrån din nuvarande arbetssituation, finns det några kunskaper från din 

utbildning i B&I som du skulle vilja använda dig mer av än vad du gör för 
närvarande?  

30. Utifrån din nuvarande arbetssituation, finns det några kunskaper från dina 
övriga akademiska studier som du skulle vilja använda dig mer av än vad 
du gör för närvarande?  

31. Trivs du med din arbetssituation eller är det något du önskar vore 
annorlunda (schemat, relationerna, resurserna)? 

32. Har du försökt föreslå något nytt till dina kollegor, din chef eller ledningen, 
vid något tillfälle?  
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Framtiden- person och verksamhet 
33. Hur tänker du om din framtid som bibliotekarie (är det här du vill 

fortsätta…)? 
34. Om du tänker dig hur biblioteksverksamheten ser ut idag på din arbetsplats, 

har du någon idé om vad som skulle vara den bästa möjliga (ideala) 
utvecklingen under de kommande åren?  

Tillägga 
35. Är det något du vill tillägga angående det vi pratat om under intervjun? 
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Bilaga 2: Exempel på kursbeskrivning 

[Kursbeskrivningen är något omskriven och förkortad av uppsatsförfattaren.]  

Bibliotekarieutbildningen i Uppsala 2001  
Det första årets två terminer innehåller följande åtta moment: 

1) Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 4 poäng. 
Introduktion av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 
Bibliotekets och övriga ABM (Arkiv, Bibliotek och Museum) –
institutionernas roll som kollektivt minne samt dess ideologiska och 
kulturella betydelse idag och ur ett historiskt perspektiv. 

2) Informations- och kommunikationsteknik I, 4 p. Introduktion till hur 
information struktureras och hanteras med hjälp av datorer i olika 
verksamheter inom informationsområdet. Stark tonvikt på praktiskt 
handhavande av IKT (Informations- och kommunikationsteknik)-
verktyget. Momentet löper under hela terminen.  

3) Kunskapsorganisation I: Att strukturera metainformation, 4 p. Om de 
grundläggande principerna för strukturering av metainformation, både 
med avseende på olika katalog- och databassystem och med avseende 
på omprövning av processen i ljuset av framsteg inom teknologin. 

4) Kunskapsorganisation II: Klassifikation och indexering, 4 p. Berör 
principer som används vid tilldelning av ämnesdata på olika typer av 
dokument för att information ska kunna återvinnas. Praktiska avsnitt 
kring klassificering m.m. samt teoretiska avsnitt kring systemens 
uppbyggnad och användbarhet.  

5) Information och litteratur i det moderna samhället, 4 p. Historisk 
bakgrund till informationsteknologins genombrott och det framväxande 
informationssamhället. Orientering om kulturpolitik och bokmarknad.  

6) Administration och planering I: projekt, utvärdering och 
kvalitetskontroll, 4 p. Om hur genomtänkt kvalitetsarbete, med 
användaren i centrum, kan bedrivas inom biblioteks- och 
tjänstesektorn.  

 75



7) Informations- och kommunikationsteknik II, 5 p. Fördjupning av 
praktiska och teoretiska färdigheter inom området elektroniska 
dokument och databaser. Momentet löper under hela terminen.  

8) Kunskapsorganisation III: Informationsåtervinning, 11 p. Att förstå, 
och praktiskt hantera, referensarbete av skilda slag och med hjälp av 
olika medier. Hantering av informationsfrågor på folkbibliotek 
respektive hantering referensarbete på en vetenskaplig nivå (inom 
humaniora, teknik, medicin samt samhällsvetenskap).  

 
Det andra (och sista) årets två terminer innehåller följande sex moment:  
1) Teori och metodkurs, 3 p. Fördjupad diskussion om biblioteks- och 

informationsvetenskapen och dess teorier och metoder. Förberedelse 
inför uppsatsarbetet.  

2) Praktik, 5 p. Fem veckors sammanhängande, handledd verksamhet på 
bibliotek eller annan lämplig institution för informationshantering.  

3) Kandidat- eller magisteruppsats 10/20 p.  
4) Informationsförmedling och pedagogiska aspekter på 

informationshantering, 6 p. Om förmedlingsaspekterna i olika 
verksamheter inom informationsområdet. Inklusive olika pedagogiska 
synsätt. 

5) Administration och planering II: Användarna, organisationen och 
ledarskapet, 6p. Organisationsteori, ekonomi, ledarskap, 
kompetensutveckling, information och marknadsföring samt hantering 
av val av biblioteksdatasystem.  

6) Fördjupningskurs, 5p. Enbart för studenter som valt att skriva en 10 p. 
kandidatuppsats. Kurserna som ges kan variera från år till år.  
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