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1. Inledning 

Idén till denna uppsats föddes i och med att jag gick ut på praktik under 
utbildningens tredje termin. Min praktikplats var ett folkbibliotek i 
Stockholmsregionen. Jag var mycket nervös och oroade mig för vilka 
förväntningarna på mig var och ifall jag skulle kunna leva upp till dessa. I 
förlängningen började jag också fundera på hur det är som färdigutbildad 
student, vilket jag själv snart skulle bli, att gå från utbildning till ett yrkesliv 
som folkbibliotekarie. Det var denna sektor jag var, och är, intresserad av. 
Dessa funderingar bar jag sedan med mig när det blev dags att påbörja 
uppsatsarbetet. Syftet blev och är således: hur förhåller sig den svenska 
biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen till ett yrkesliv som 
folkbibliotekarie. Hur upplever nyutexaminerade studenter från utbildningarna 
i Borås, Lund, Umeå och Uppsala sin utbildning, sitt arbete och hur var det att 
gå från det ena till det andra? Detta är vad denna uppsats handlar om.  

Historiskt har mycket kritik lagts på den svenska biblioteksutbildningen 
och framför allt har denna kritik kommit från just folkbibliotekssektorn. Den 
huvudsakliga kritiken har handlat om att folkbiblioteksperspektivet har fått ett 
för litet utrymme i utbildningen och att den bästa lösningen vore att dela upp 
utbildningen i en folk- och skolbiblioteksinriktad del och en forsknings- och 
företagsbiblioteksinriktad del.1 I idéstadiet av denna uppsats var jag inne på 
samma tankar. Jag funderade också på utbildningens utveckling mot mer 
teoretiserande och mindre praktiserande. Johannes Rudberg, ordförande i DIK 
Bibliotekarieförbundet skriver i ett kort inlägg i DIK's medlemsbrev angående 
utbildningen och arbetsmarknaden att ”frågan om praktik eller ej har stötts och 
blötts i många år. Kanske ska vi försöka undvika att fastna i den debatten”.2 I 
en annan artikel skriver Rudberg, utifrån Högskoleverkets (HSV) granskning 
av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och 
museologi (ABM), att ”det finns också en spänning mellan ämnesföreträdarnas 
vetenskapliga ambitioner och studenternas önskan att helst kunna få arbete 
                                                 
1 Sveriges allmänna biblioteksförening, 1989, Bättre utbildning för framtidens folkbibliotek, passim. 
2 Rudberg, Johannes, 2005a, ”Utbildningarna och arbetsmarkanden: Nya sätt att bygga broar”, DIK 

bibliotekarieförbundet, Medlemstidning för dig inom biblioteks- och informationssektorn. (DIK är en 
facklig organisation inom områdena Dokumentation, Information och Kultur.) 
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efter utbildningen”.3 Tittar man i denna HSV rapport som Rudberg diskuterar 
kan man läsa att ”utan teoriförankring och kritisk distans till praxisfältet kan 
man inte bedriva forskning och forskningsgrundad undervisning”.4 Detta är 
sant men det är också sant att en kritisk blick även måste kunna vändas inåt, 
mot forskningen och den forskningsgrundade undervisning.  

Denna spänning mellan teori och praktik märker jag av i samtal med mina 
studiekamrater, jag märker den också i den stora floran av magisteruppsatser 
inom biblioteks- och informationsvetenskap som behandlar frågor som rör just 
relationen mellan arbete och utbildning. Detta kan ses som ett tecken på att det 
finns ett stort intresse bland studenter av att diskutera sin egen utbildning, 
kanske är det också ett uttryck för samma oro som jag kände när jag gick ut på 
min praktik. 

Det är alltså inte dags att ge upp denna ständiga debatt om teori kontra 
praktik men visst kan den behöva moderniseras, vilket jag hoppas att jag kan 
bidra med i denna uppsats. Biblioteks- och 
informationsvetenskapsutbildningen är ingen yrkesutbildning som ska 
garantera studenterna jobb, ingen högskoleutbildning är det. Men högskolorna 
är enligt lag skyldiga att ”i ökad utsträckning samverka med det omgivande 
samhället, t.ex. näringsliv, offentligt förvaltning, organisationer, kulturliv och 
folkbildning”, bland annat genom att ”spela en större roll som mottagare av 
erfarenhet och problem utifrån”.5 Denna samverkan innefattar även 
utbildningen på så sätt att den innehållsmässigt ska motsvara efterfrågan på 
arbetsmarknaden och ge studenterna en omvärldskontakt under studierna.6 
Detta är ett intressant och viktigt ämne inte minst med tanke på den idag höga 
graden av arbetslösa akademiker. 

1.1 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrundsdel, kapitel två, som tar upp utbildningens 
historiska utveckling och dess nuvarande utformning på de olika lärosätena. 
Skälet till att denna bakgrund kommer så pass tidigt beror på att det är denna 

                                                 
3 Rudberg, Johannes, 2005b, Vilken kompetens behöver framtidens bibliotek? Rapport från 

Högskoleverkets återföringskonferens om ABM-utbildningar, Stockholm 14 april 2005, 
http://www.dik.se/www/dik/dikwebny.nsf/DIKDefaultDesignUNIDFrameset/DC03FEAC9870AA0CC
12570110046F5CE (22 november 2005). 

4 Högskoleverket, 2004, Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, 
bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska 
universitet och högskolor. s. 21. 

5 Brulin, Göran, 1998, Den tredje uppgiften: högskola och omgivning i samverkan, s. 28. 
6 Lönn, Maria, 2004, Högskolan samverkar, s. 97, 

http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/2004/0438R.pdf (16 februari, 2006). 
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historiska utveckling som ligger till grund för min uppsats utgångspunkt och 
hur jag har formulerat mitt syfte. Efter bakgrunden presenteras syftet och 
frågeställningarna i kapitel tre för att sedan följas av det forskningsläge jag har 
ringat in i kapitel fyra. Utifrån detta forskningsläge har jag positionerat mig 
teoretiskt och detta presenteras i kapitel fem. Nästföljande kapitel sex 
diskuterar mitt metodval och hur jag i undersökningen gått tillväga. 
Undersökningens empiriska resultat redovisas i kapitel sju. Detta analyseras 
och diskuteras sedan i en avslutande reflektion i kapitel åtta för att sedan i sin 
helhet sammanfattas i kapitel nio.  
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2. Bakgrund 

För att sätta min uppsats och den debatt som har förts och förs angående 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i sitt rätta sammanhang är 
det nödvändigt att se till den historiska utvecklingen av utbildningen. Under 
hela 1900-talet har bibliotekarieutbildningen debatterats och flera projekt har 
drivits för att utveckla den. Framför allt två reformer har möjliggjort dessa 
förändringar och är centrala för utbildningens utveckling från en praktisk 
utbildning av bibliotekarier till en akademisk utbildning av magistrar i 
biblioteks- och informationsvetenskap. 

2.1 1977 års högskolereform 
1926 startade den första permanenta bibliotekarieutbildningen med statligt 
stöd. Parallellt med denna utbildning drev olika universitetsbibliotek och 
Kungliga biblioteket (KB) egna former av lärlingsprogram. Även Stockholms 
stadsbibliotek (SSB) startade 1948 en egen utbildning. Mot bakgrund av detta 
splittrade utbildningssystem tillsattes en utredning för att införa en självständig 
och gemensam utbildning. Denna realiserades 1972 och förlades till Borås. 
Utbildning blev dock inte långvarig för 1977 slogs den nya högskolereformen 
fast.7

En av huvuduppgifterna för denna reform var att bredda och differentiera 
högskolans utbildningsutbud och därför infördes ett nytt högskolebegrepp. Nu 
omfattade högskoleutbildningen all eftergymnasial utbildning och därmed 
införlivades bibliotekarieutbildningen som varit en icke-akademisk utbildning 
till högskolan.8  

Fyra punkter kan sägas karaktärisera utbildningen efter 1977 som då 
underordnades högskolan i Borås: 

                                                 
7 Enmark, Romulo & Seldén Lars, 1998, “The education of library and information professionals in 

Sweden”, s. 121 f. 
8 Sveriges riksdag, 2000, Riksdagens revisorers förslag angående högskole- utbildningens utveckling, 

Förslag till riksdagen 2000/01:RR10, 
http://www.riksdagen.se/debatt/0001/forslag/Rr10/RR100042.ASP (1 december 2005). 
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1. Utbildningen var en påbyggnadsutbildning om två år som krävde två 
års högre studier, eller väsentlig arbetserfarenhet, för antagning. 
Utbildningen ledde till en bibliotekarieexamen. 

2. Utbildningen var yrkesinriktad och inget krav ställdes på att färdigställa 
en vetenskaplig uppsats.  

3. Två gemensamma terminer följdes av valfri inriktning mot antingen 
folk- och skolbibliotek eller forsknings- och företagsbibliotek. 

4. Tio veckors praktik ingick och viss specialisering möjliggjordes genom 
utrymme för valbara kurser. 9 

Mellan 1977 och 1993 genomgick utbildningen flera fortsatta förändringar. Till 
exempel förkortades den gemensamma terminen från två 1981 till en 1989 på 
grund av påtryckningar av företrädesvis folkbiblioteksrepresentanter. 10

2.1.1 Utbildningen under kritik 
Dessa folkbiblioteksrepresentanter publicerade också en skrift 1989 på initiativ 
av Sveriges allmänna biblioteksförenings (SAB) specialgrupp för regionala 
biblioteksfrågor. Syftet var att väcka en debatt som de ansåg behövdes för att 
kunna åstadkomma en ”bättre utbildning för framtidens folkbibliotek” såsom 
titeln på skriften lyder. Tio olika skribenter med olika befattningar och från 
olika bibliotek och organisationer argumenterar för sin syn på utbildningens 
framtida utformning. Tydligast är viljan till en uppdelad utbildning med 
valmöjligheter antingen riktade mot folk- och skolbibliotek eller mot 
forsknings- och företagsbibliotek. Man menar att bibliotekarieutbildningen 
istället för ”visionära förhoppningar, grundade på grumliga ideologier” ska 
organiseras utefter faktiska förhållanden och arbetsmarknadens krav. Flera 
texter trycker också på vikten av specifika uppgifter inom ramen för 
folkbiblioteken såsom uppsökande verksamhet och service för invandrare.11

2.2 1993 års högskolereform 
Trots att högskolereformen 1977 införlivade bibliotekarieutbildningen i 
högskolan förblev den en yrkesutbildning men detta ändrades 1993. 

                                                 
9 Enmark, Romulo, 1994, ”Bibliotekarieutbildningen i stöpsleven”, 

http://www.hum.uit.no/dok/ntbf/en.htm (1 december 2005). 
10 Universitets- och högskoleämbetet, 1991a, Förnyad bibliotekarieutbildning. En fakta- och idéskrift, s. 

4 f. 
11 Sveriges allmänna biblioteksförening, 1989, passim. 
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Högskolereformen 1993 byggde på högskoleutredningens förslag Frihet, 
ansvar och kompetens där framför allt begreppet frihet karaktäriserar denna 
reform. I och med den tilltagande internationella konkurrensen menade 
regeringen att de olika lärosätena i Sverige skulle ges ökad frihet och ett 
minskat statligt inflytande. Detta skulle även öka stimulansen för en kreativ 
inhemsk konkurrens. Konkret betydde detta att det som inte specifikt 
reglerades genom högskolelagen eller högskoleförordningen skulle skolorna ha 
frihet att organisera och inrätta efter egna behov.12 Med andra ord blev det i 
princip möjligt för samtliga skolor att starta egna bibliotekarieutbildningar. 
Samtidigt gjordes de allra flesta yrkesutbildningar, däribland 
bibliotekarieutbildningen, om till kandidat- eller magisterutbildningar.13  

Denna högskolereform realiserade därmed det förslag som Universitets- 
och högskoleämbetet (UHÄ) hade lagt fram 1991 i rapporten 
Bibliotekarieutbildningen i framtiden. Slutrapport från gruppen för översyn av 
bibliotekarieutbildningen. Däri rekommenderades bland annat att 
bibliotekarieutbildningen skulle innefatta 160 poäng varav 80 poäng i ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt block. Utbildningen skulle vara 
sammanhållen och inte möjliggöra inriktning mot olika bibliotekstyper och 
också innehålla ett examensarbete om 20 poäng. Vidare rekommenderade 
UHÄ att utbildningen skulle förläggas till ytterligare studieorter och de som 
föreslogs i ett första skede var, förutom Borås, Lund och Umeå.14  

Rapporten realiserades inte formellt men den, tillsammans med 
högskolereformen 1993, lade grunden för hur utbildningen kom att se ut 
framöver. Umeå startade sin utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap 
höstterminen samma år, Lund startade vårterminen 1994 för att sedan följas av 
Uppsala 1995 och senast Växjö 2003.  

2.3 Dagens utbildning 
Som underlag till följande beskrivning av dagens utbildningar i biblioteks- och 
informationsvetenskap ligger respektive utbildnings egna beskrivningar av 
utbildningens mål och av delkursers syften och innehåll. Allt underlag är 
inhämtat via utbildningarnas egna hemsidor under december 2005. Denna del 
ska inte ses som en analys utav utbildningarna utan enbart som en deskriptiv 
bild.  

                                                 
12 Sveriges riksdag, 2000. 
13 Enmark, 1994. 
14 Universitets- och högskoleämbetet, 1991b, Bibliotekarieutbildningen i framtiden: slutrapport från 

Gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen, passim. 
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Jag har valt, i denna del som i hela min studie, att inte se närmare på 
utbildningen i Växjö. Skälen till detta är flera. Den litteratur som fokuserar och 
analyserar utbildningarna och som jag kommer att använda mig av i min 
uppsats behandlar inte Växjö, då de är skrivna innan utbildningen där startade. 
Utbildningen i Växjö skiljer sig också från de övriga utbildningarna då den 
omfattar 120 poäng istället för 80 poäng. Första kullen studenter har vid denna 
uppsats skrivande inte heller utexaminerats då utbildningen inte startade förrän 
höstterminen 2003, vilket innebär att de första studenterna utexamineras först 
vårterminen 2006. 

2.3.1 Högskolan i Borås 
Bibliotekshögskolan i Borås erbjuder två ingångar till utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Den ena gäller för sökande med 
gymnasieutbildning och den andra sökande med tidigare högskoleutbildning 
om minst 60 poäng.15  

Som enda utbildning i Sverige erbjuder Borås en möjlighet att välja 
inriktning samtidigt som de alla leder till magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap (om man inte väljer att avlägga kandidatexamen). Dessa 
valbara inriktningar startar från och med andra terminen vilket betyder att den 
första terminen är gemensam. Denna termin består av tre kurser som syftar till 
att öka studentens förståelse för biblioteks- och informationsvetenskapens 
utveckling i förhållande till dess tre delområden: bibliotek, kultur och 
information samt att orientera studenten i olika perspektiv på ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap. Studenten tränas också i att organisera och söka 
information vilket innefattar både datorbaserad informationssökning och 
kunskap om hur information är organiserad både i olika databaser och i det 
fysiska biblioteket. De fyra inriktningarna (eller kollegierna som de kallas) 
som därefter tar vid är: ”Bibliotek, kultur och information i ett 
samhällsperspektiv”, ”Kunskapsorganisation”, ”Individers och gruppers 
interaktion med bibliotek och informationssystem” samt ”Organisationen och 
dess informationsresursers användning och utveckling”.16  

2.3.2 Lunds Universitet 
Utbildningen i Lund är en påbyggnadsutbildning som för tillträde kräver 80 
högskolepoäng varav 40 poäng i ett och samma ämne. Överlag är utbildningen 
                                                 
15 Bibliotekshögskolan, 2005, Behörighet närutbildning, http://www.hb.se/bhs/helbeh.htm (2 december 

2005). 
16 Bibliotekshögskolan, 2003, Ämnesbeskrivning, http://www.hb.se/bhs/Master/ämnesbeskrivning%20 

20030430.pdf (2 december 2005). 
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inriktad på ”processer och sammanhang där information och kunskap i vid 
mening organiseras, förmedlas och används”.17

Första terminen ägnas, efter inledande introduktionskurser kring ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap och dess centrala begrepp, teorier och 
definitioner, åt framför allt kunskapsförmedling. Dels ges studenten insikt i de 
sociala och politiska aspekterna där de organisationer som förmedlar kultur och 
information befinner sig, både lokalt och nationellt. Men framför allt får 
studenten insikt i kunskapsförmedlingens olika tillämpningar, 
informationssökning och referensarbete. 

Termin två är inriktad på kunskapsorganisation. Studenten ska förstå hur 
information kan struktureras och organiseras i olika informationssystem, 
liksom hur olika medier kan representeras för att kunna lagras och återvinnas 
genom klassificering och katalogisering. Studenten ska också utveckla en 
djupare förståelse för kunskapsförmedlingens processer, redskap, strategier och 
tekniker. 

Termin tre fokuserar informationsresurser och informationsservice för 
olika målgruppers förutsättningar och behov. Biblioteks- och 
informationsvetenskapliga teorier kring begrepp som informationsbeteende 
berörs och studenten ska ges förståelse kring bibliotekets organisation, styrning 
och utvecklingsmöjligheter. Som en förberedelse inför termin fyras 
uppsatsarbete studeras också vetenskapsteori och forskningsmetodik.18  

2.3.3 Umeå Universitet 
Utbildningen i Umeå är en tvåårig påbyggnadskurs som har 80 högskolepoäng 
varav 40 poäng i ett och samma ämne som behörighetskrav. Det övergripande 
målet med utbildningen är att studenten ska ”utveckla förståelse för och 
förmåga att analysera olika former för hantering av information”.19 Fokus 
ligger på organisation, sökning och nyttjande av information. Utbildningen 
leder till en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. 

Första terminen syftar till att skapa förståelse för ämnets område och 
centrala begrepp, både nationellt och internationellt. Att utveckla kunskap 
kring produktion, förmedling och användning av information inom olika 
sektorer samt att ge en förståelse av de lagstadgande och politiska aspekternas 
                                                 
17 Lunds universitet, 2005a, Biblioteks- och informationsvetenskap – Grundutbildning, 

http://www.kult.lu.se/index.php?page=190 (2 december 2005). 
18 Lunds universitet, 2005b, Biblioteks- och informationsvetenskap – Kurshemsidor, 

http://www.kult.lu.se/index.php?page=18 (samt respektive undersida för respektive termin) (2 
december 2005). 

19 Umeå universitet, 2001, Påbyggnadsutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, 80 p., 
http://www.umu.se/soc/biv/bivutbplan.htm (2 december 2005). 
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påverkan på informationsförmedlingen ingår också. Andra terminen består av 
tre kurser som har som mål att skapa kunskap om olika system för hantering, 
organisering och återvinning av information och kunskap. Tredje terminen 
behandlar informationsvetenskaplig teori, vetenskaplig kunskapsproduktion, 
kommunikation och informationshantering, kultursociologi och forsknings-
metodik. Kursen, som delvis kan ses som en introduktion till sista terminens 
uppsatsskrivande, ämnar förse studenten med kunskap kring olika gruppers 
informationsbehov samt hur de kan studeras.20  

2.3.4 Uppsala Universitet 
Uppsala universitets utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap är ett 
magisterprogram som har 80 högskolepoäng som behörighetskrav, varav 60 
poäng i ett och samma ämne. En uppsats om tio poäng ska också ingå. 
Utbildningen beskrivs som tvärvetenskaplig med två huvudområden: ”studiet 
av effektiv samling, lagring och återvinning av information” samt ”studiet av 
informationens samhälleliga betydelse, olika institutioner för 
informationshantering och inte minst olika typer av bibliotek”.21  

De första två terminerna syftar till att ge grundläggande kunskaper inom de 
två huvudområdena. Studenten ges kunskaper kring ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, dess roll och förhållande till andra discipliner. 
Studenten ska studera information och kommunikationsteknik genom dels 
teoretisk förståelse men också genom praktisk färdighetsträning. Studenten 
orienteras också i kunskapsorganisation både vad gäller katalogisering och 
klassificering. Olika former av dokumentproduktion och distribution i det 
litterära systemet studeras samt förvärv inom biblioteksvärlden. Man studerar 
också teorier kring organisationer och verksamheter i framför allt offentligt 
finansierade sådana. Ett stort utrymme ges därutöver till det moment som 
benämns IR-teori och informationsåtervinning som syftar till att ge förståelse 
och färdigheter i referensarbete samt informationssökning.  

De två nästföljande terminerna innefattar ett examensarbete (kandidat eller 
magister), samt fördjupningar i biblioteks- och informationsvetenskap som 
ämne och dess forskning samt pedagogik i ett förmedlingsperspektiv. Som 
enda utbildning i Sverige ingår det också i Uppsala en praktikperiod om fem 
poäng, vilken infaller under termin tre.22

                                                 
20 Umeå universitet, 2005, Kursplaner – informationsvetenskap, http://www.umu.se/soc/biv/kursplaner 

/index.html (samt respektive undersida för respektive termin) (2 december 2005). 
21 Uppsala universitet, 2005, Utbildningsplan för magisterprogram i biblioteks- & informationsvetenskap, 

http://www.abm.uu.se/amneslankar/Utbildplan%20BoI,%20feb%20-05.pdf (2 december 2005). 
22 Uppsala universitet, 2005. 
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2.4 Sammanfattning 
Upplägget och innehållet på de fyra utbildningarna är mycket lika. Jesper 
Ducander skriver i sin magisteruppsats från 1997 om fem grundpelare som han 
menar att utbildningarna vilar på. Dessa är biblioteket som institution, 
biblioteket som informationssystem, biblioteket och användarna, bibliotekets 
organisation samt uppsats/examensarbete.23 Denna bild är aktuell även idag. De 
begrepp som återkommer när man läser beskrivningarna av utbildningarna är 
framför allt biblioteks- och informationsvetenskap som akademiskt ämne vilket 
kan underordnas pelare ett. Kunskapsorganisation som går under pelare två. 
Olika gruppers/användares informationsbehov, pelare tre, organisations-teori, 
pelare fyra samt pelare fem, uppsatsarbete, som ingår i alla utbildningarna. I en 
artikel i Biblioteksbladet har denna likhet också fastlagts och man konstaterar 
att kursutbudet inte visar några större skillnader, ”på det hela taget läses 
samma ämnen av studenterna.”24

                                                 
23 Ducander, Jesper, 1997, Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra 

utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige, s. 48 ff. 
24 Hansson, Joacim, 2002, ”Biblioteks- och informationsvetenskapens problematiska förhållande till 

bibliotekssektorn”, s. 19. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Som vi har sett i bakgrundskapitlet fanns det i Sverige fram till och med 1992 
enbart en statlig utbildning som utbildade bibliotekarier. Idag finns det fem 
utbildningar som utbildar magistrar i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Det har hänt mycket med utbildningen på dessa fjorton år. Har biblioteksfältet 
hunnit med i denna utveckling och i samma utsträckning? För trots att man inte 
längre utexaminerar bibliotekarier så är det biblioteks- och 
informationsvetenskap man måste läsa om man vill arbeta som just 
bibliotekarie. Alla jobbannonser för bibliotekarietjänster som 
Arbetsförmedlingen förmedlar idag har magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap eller motsvarande som ett formellt krav.25  

Utgångspunkten för detta arbete är att jag tror att det finns ett glapp mellan 
den bild av bibliotekarierollen som utbildningarna genererar och den bild som 
finns ute på biblioteken.  

Mitt syfte är att se hur utbildningen står i relation till en arbetssituation 
som folkbibliotekarie när man idag inte blir utbildad bibliotekarie eller kan 
välja inriktning mot en viss bibliotekstyp och praktiken får stå tillbaka för 
teorin. Därför frågar jag mig: 

Hur upplever nyutexaminerade studenter sin arbetssituation som 
folkbibliotekarie samt hur upplever de sin utbildning?  

Hur ser nyutexaminerade studenter på sin yrkesidentitet samt hur upplever 
nyutexaminerade studenter övergången från utbildning till yrkesliv?  

Dessa frågor kommer att besvaras genom kvalitativa intervjuer med studenter 
från utbildningarna i Borås, Lund, Umeå, och Uppsala. Min intention är att 
utifrån denna empiriska studie ta en aktiv del i den diskussion som länge har 
förts och alltid måste föras, om utbildningen i biblioteks- och 

                                                 
25 Arbetsförmedlingen, 2006a, Bibliotekarier; hela landet; sid 1/3; 060314, 

http://platsbanken.ams.se/yrke/130110/800000,1.html (14 mars 2006). 
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informationsvetenskap i synnerhet, men också all högskoleutbildning i 
allmänhet. 

3.1 Avgränsning 
Biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen är inte längre en ren 
bibliotekarieutbildning. När man läser de olika utbildningsplanerna kan man se 
att utbildningen ämnar utbilda studenter för en bredare arbetsmarknad. Men 
samtidigt ligger fokus på bibliotek. I exempelvis Lund syftar man till att ge 
”yrkesförberedelse för arbete inom hela informationssektorn, inte bara inom 
traditionella biblioteksinstitutioner […]”,26 men samtidigt kallar man sig, om 
och om igen, för en biblioteksutbildning; ”I Lund utbildas bibliotekarier för 
dagens och morgondagens samhälle”.27  

Jag tror att många av dem som söker sig till utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap gör så i syfte att sedan söka anställning på bibliotek. Av 
den anledningen, och med utgångspunkt i mitt syfte, har jag valt att avgränsa 
mig till att enbart undersöka nyutexaminerade studenter som arbetar på 
bibliotek. Jag har alltså valt att inte undersöka övriga arbetsmarknader som en 
utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap kan leda till. För att 
ytterligare avgränsa mig har jag valt folkbibliotek som fokus därför att min 
uppfattning är att det är dit flest nyutexaminerade studenter söker sig. Som stöd 
för denna uppfattning finns dels statistik från DIK-förbundet 2002 som visar att 
89 procent av de utexaminerade studenterna på biblioteks- och 
informationsvetenskapsutbildningen får anställning inom den offentliga 
sektorn (kommun, stat och landsting).28 Tyvärr har DIK inte undersökt vad för 
typ av bibliotek dessa siffror gäller men folkbiblioteken är bevisligen en större 
arbetsmarknad. 2004 anställde de svenska folkbiblioteken cirka 2 500 
utbildade bibliotekarier medan motsvarande siffra för forsknings- och 
specialbiblioteken samma år var cirka 1 400.29  

                                                 
26 Lunds universitet, 2005a. 
27 Lunds universitet, 2005a. 
28 DIK, 2002, Mötet med arbetsmarkanden. Rapport från en enkätundersökning av 

nyexaminerade biblioteks- och informationsvetare, s. 10, http://dynamicweb.telia.com/www-dik-
se/bf/MotetMedArbetsmarknaden/rapport.pdf (1 december 2005). 

29 Statens kulturråd, 2005, Folkbiblioteken 2004, s. 9, 
http://www.kulturradet.se/ovfiles/folkbiblioteken_2004.pdf (5 december 2005); Statistiska centralbyrån 
& KB/BIBSAM, 2005, Forskningsbiblioteken 2004, s. 19, 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/KU0102_2004A01_BR_KUFT0501.pdf (5 december 2005). 
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4. Forskningsöversikt 

Då jag har intresserat mig för utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap och dess förhållande till yrkeslivet när det gäller synen 
på bibliotekarierollen kan man se att det finns mycket skrivet i ämnet.  

Teoretiskt kan man se att dessa arbeten faller inom ramen för 
forskningsområdena professionsteori, utbildningsvetenskap eller både och. 
Professionsteori är ett forskningsområde som sträcker sig flera decennier 
tillbaka i tiden och som tar sig olika riktningar beroende på vilka forskare man 
studerar. Generellt kan man ändå säga att det handlar om frågor som rör 
professionsprocesser och professionskriterier ur ett historiskt, utvecklings- och 
samhällsperspektiv.30  

Utbildningsvetenskap är ett relativt nytt begrepp även om den forskning 
som bedrivs kring lärande och utbildning inte är det. I mars 2001 inrättades 
Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) inom ramen för Vetenskapsrådet. 
UVK har ett uppdrag som innebär stöd av forskning som rör lärande, 
kunskapsbildning, utbildning och undervisning. Sedan starten har begreppet 
utbildningsvetenskap vidgats till att innefatta all forskning om utbildning och 
lärande i alla former.31

När jag på de närmaste sidorna går igenom den litteratur som är mest 
relevant för min uppsats har jag försökt strukturera upp denna utefter de ovan 
beskriva forskningsområdena. Denna uppdelning är gjord för att förtydliga mitt 
forskningsområde och mitt syfte som kopplar samman professionsteori och 
utbildningsvetenskap. Uppdelningen är min tolkning av litteraturen och inte en 
absolut sanning om varje resurs teoretiska tillhörighet. Jag gör heller inget 
anspråk på att vara heltäckande vad gäller den valda litteraturen. 

Det jag inte tar upp i denna forskningsöversikt är bland annat de 
undersökningar som har gjorts angående utbildningen och studenternas 

                                                 
30 Selander, Staffan, 1989, Kampen om yrkesutövning, status och kunskap:  professionaliseringens 

sociala grund, s. 14 ff. 
31 Fransson, Karin & Lindgren, Ulf, P., 2003, Utbildningsvetenskap ett begrepp och dess sammanhang, s. 

9 ff., http://195.17.252.28/vrshop_pdf/VR2003_1.pdf (5 december 2005). 
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uppfattning om densamma som utfördes under 1980-talet då dessa i princip 
berör en annan utbildning och enbart Borås som då var enda utbildningsort.  

4.1 Bibliotekarieyrket i fokus – Professionsteori  
Som ett inlägg i diskussionen kring bibliotekariers och bibliotekens roll i 
samhället gick bibliotekariernas fackliga organisationer i Finland, Island, 
Norge och Sverige samman i ett projekt som ämnade ge en bild av 
bibliotekarien och biblioteken ur bibliotekariernas egna perspektiv. Under 
hösten 1997 och våren 1998 genomfördes en insamling av cirka 550 berättelser 
från bibliotekarier på olika typer av bibliotek. Underlaget för dessa berättelser 
var ett frågeformulär som bland annat behandlade områdena bibliotekariens 
roll i utbildningssystemet och informationssamhället, bibliotekariens 
arbetsuppgifter och kvalifikationer. I rapporten, som sammanställdes av Peter 
Almerud på DIK-förbundet, framträder bilden av en nordisk bibliotekarie som 
har en gedigen utbildning i ryggen, som trivs med sitt yrke och tycker att det är 
oerhört viktigt men som anser att de resurser och kompetenser som biblioteken 
rymmer måste synliggöras betydligt mer.32

Anneli Jonasson och Lillemor Lindberg vill i sin magisteruppsats från 
1999 också belysa folkbibliotekariers egen uppfattning och upplevelse av sitt 
yrke. För att kunna göra detta har de intervjuat sju bibliotekarier från olika 
bibliotek i olika delar av Sverige. Fem av dessa var kvinnor och två var män 
och de allra flesta var utbildade före 1993. I uppsatsen finns ingen uttalad teori 
men flera begrepp ges en teoretisk beskrivning och bakgrund, till exempel 
profession och professionalisering; yrkesroll och yrkesidentitet samt yrkesetik. 
Det är även inom dessa områden som de sedan diskuterar sitt ämne. Tre av 
intervjuerna presenteras mer utförligt i enlighet med uppsatsförfattarnas 
metodval som går under namnet ”life history” eller levnadshistorier på 
svenska. Denna metod är en kvalitativ metod som ämnar framhäva ett 
livsperspektiv, en enskild livsberättelse. Genom detta vill Jonasson och 
Lindberg lyfta fram några folkbibliotekarier och ge dem en röst för att i 
förlängningen öka förståelsen för bibliotekariens yrkesroll och liv.33  

Magdalena Göransson och Annika Jarnbjer har i sin magisteruppsats från 
2001 fokuserat på folkbibliotekariens arbetsuppgifter, yrkesroller, status, 

                                                 
32 Almerud, Peter, 2002, Biblioteken, bibliotekarien och professionen; en rapport från fyra nordiska 

länder, passim. 
33 Jonasson, Anneli & Lindberg, Lillemor, 1999, ”Yrket bibliotekarie, för mig växer det hela tiden”. 

Folkbibliotekariers uppfattningar om och upplevelser av sitt yrke – en kvalitativ studie med drag av life 
history, passim. 

 17



kompetenser och image. De vill belysa folkbibliotekariens situation som enligt 
uppsatsförfattarna för många är otydlig och i många fall mycket förlegad. De 
vill också utifrån olika professionsteorier undersöka om yrket kan ses som en 
profession. I sin datainsamling har Göransson och Jarnbjer varit mycket 
ambitiösa, de har intervjuat fyra bibliotekarier, fyra biblioteksassistenter och 
två kulturpolitiker samt sexton biblioteksbesökare. Utifrån detta material, samt 
en gedigen litteraturstudie, menar de att bibliotekarieyrket kan ses som en 
profession då det är ett akademiskt yrke, har en egen gemensam kunskapsbas 
och kåranda samt följer egna etiska förhållningsregler.34  

4.2 Utbildningen i fokus – Utbildningsvetenskap 
När det handlar om studier som är utförda med utbildningens syn på 
bibliotekarierollen som utgångspunkt, är Jesper Ducanders magisteruppsats 
från 1997 central. Den undersöker bland annat hur bibliotekariers identitet och 
profession beskrivs utifrån de respektive utbildningarnas undervisningsmaterial 
och intervjuer med både studenter och lärare. Denna uppsats kommer att 
återkomma mer utförligt i teoridiskussionen längre fram.35

Även Frida Jacobsons magisteruppsats från 2001 är betydande i detta 
sammanhang. Hon syftar till att göra en jämförande studie mellan dels 
verksamhetsföreträdares och dels utbildningsansvarigas syn på den idag 
akademiserade biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen samt 
dagens bibliotekarier. Jacobson har därför intervjuat åtta bibliotekarier från 
både folk- forsknings- och företagsbibliotek samt via e-post intervjuat de fyra 
utbildningsansvariga för utbildningen i Borås, Lund, Umeå och Uppsala. 
Tematiskt har Jacobson fört sin diskussion inom fyra huvudområden: Målet 
med utbildningen, Kunskap, kompetens och personliga egenskaper, 
Akademiseringen samt Professionalisering. I intervjuerna kommer det 
självfallet fram olikheter och likheter såväl inom de två olika grupperna som 
mellan dem. Det största glappet går att finna i frågan om huruvida utbildningen 
ska tillhandahålla praktik eller inte. Jacobson menar emellertid att det finns en 
relativt stor överensstämmelse även om de två grupperna självklart har två 
olika prioriteringsområden.36

                                                 
34 Göransson, Magdalena & Jarnbjer, Annika, 2001, Fokus på folkbibliotekarien – ett 

arbetslivsperspektiv, passim. 
35 Ducander, 1997, passim. 
36 Jacobson, Frida, 2001, De akademiserade bibliotekarieutbildningarna - en jämförande undersökning 

om hur verksamhetsföreträdare på bibliotek och utbildningsansvariga ser på dagens utbildningar i 
biblioteks- och informationsvetenskap och på dagens bibliotekarier, passim. 
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4.3 Bibliotekarieyrket i relation till utbildningen – 
Professionsteori och utbildningsvetenskap  

Emelie Falk och Susanne Litbo-Lindström vill i sin magisteruppsats från 2000 
ge en bild av bibliotekariens situation idag. De undersöker i detta syfte en rad 
olika aspekter såsom status, profession, kompetens och kunskap för att se om 
den kompetens som bibliotekarier idag (läs 2000) får på utbildningarna 
överensstämmer med arbetsmarknadens efterfrågan. I deras slutdiskussion 
menar de att det gör den då ”de flesta respondenterna har fått arbete efter 
avslutad utbildning och en stor del av dem inom kort tid”.37 Dock bör man 
fråga sig hur tillfredsställande detta svar är, för vilka andra rekryteringsgrupper 
för bibliotekarietjänster finns det? Jag anser att ett skäl till att denna uppsats 
inte kommer så djupt i sin analys är på grund av att den är genomförd som en 
kvantitativ enkätstudie. På detta sätt nås en relativt stor mängd respondenter, 
126 stycken i detta fall, men resultatet blir dock aningen grunt.38

Annelie Kappelin Rääf och Martina Lundgrens magisteruppsats från 2004 
syftar till att kartlägga vad som formar bibliotekariens yrkesidentitet och vad 
den byggs upp av. För att göra detta har de utgått ifrån faktorerna utbildning, 
kompetens och arbetsuppgifter. Dessa aspekter undersöks genom intervjuer 
med nio bibliotekarier utbildade på antingen 1970-, 1980- och 1990-talet samt 
en gedigen litteraturgenomgång. Teoretiskt utgår de ifrån tidigare forskning 
kring yrkesidentitet och kompetens men de ser också till professionsteorier. 
Uppsatsens resultat gås igenom i det nästföljande teorikapitlet men kan kort 
sammanfattas med att det framför allt är kompetens och arbetsuppgifter 
framför utbildning som bestämmer synen på yrkesidentiteten då informanterna 
i de olika utbildningsgenerationerna hade liknande åsikter gällande sin 
yrkesidentitet.39

Britta Franklin skrev 2004 sin magisteruppsats som i utgångspunkt och 
syfte väl stämmer överens med mina egna ambitioner i denna uppsats. 
Utgångspunkten som Franklin har är att personer idag med en utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap upplever ett glapp mellan sin utbildning 
och det som sedan förväntas av dem på arbetsplatsen. Franklin frågar sig hur 
relevant de som hon har intervjuat finner sin utbildning för sitt dagliga arbete 
på SSB, om den kunskap och kompetens de besitter utifrån utbildningen 
tillvaratas i arbetsvardagen samt hur de ser på sin roll som nyanställda. 
                                                 
37 Falk, Emelie & Litbo-Lindström, Susanne, 2000, Den nya bibliotekariens kompetens. En studie av 

bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå, s. 58. 
38 Falk & Litbo-Lindström, 2000, passim. 
39 Kappelin Rääf, Annelie & Lundgren, Martina, 2004, Folkbibliotekariens yrkesidentitet: vad den består 

av och hur den formas, passim. 
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Franklins sex informanter har varit anställda inom SSB mellan ett och tre år. 
Franklin målar upp bilden av en syn på utbildningen som antingen ”mer 
relevant”, ”mindre relevant” eller ”svårbestämbar”.40 IT-kompetensen gör 
utbildningen mer relevant medan för djupa IT-kunskaper och brist på 
exempelvis moment som berör litteraturförmedling och praktik gör den mindre 
relevant. Att utbildningen ses som svårbestämbar menar Franklin beror på att 
det är svårt att skilja på den kompetens man har förvärvat genom utbildningen 
och den som man har förvärvat i arbetslivet.41  

Trots övergripande likheter i syfte och utgångspunkt skiljer sig våra 
uppsatser åt på flera punkter. Franklin har helt fokuserat på SSB och dess 
organisation vilket till exempel innebär verksamheter som nätverket Nya 
biblioteksanställda inom SSB (NYBIS) och mentorprogram som ger en speciell 
situation.42 I motsats till min ambition har Franklin inte heller tagit en aktiv del 
i debatten kring utbildningens utveckling.  

Inez D. Kapborg och Siv Fischbein har intresserat sig för en annan 
yrkeskategori men fokuserar likt mig själv på övergången från utbildning till 
yrkesliv. De har undersökt svenska sjuksköterskors situation i en artikel från 
1998 där åtta sjuksköterskor har fört dagbok i två månader om sina upplevelser 
kring denna övergång. Materialet tolkades och visade på gemensamma 
kategorier av problemområden som till exempel fördelningen av administrativa 
uppgifter och patientvård samt gränsdragning kring olika ansvarsområden.43

Det har skrivits många magisteruppsatser i ämnen som ligger nära mitt 
uppsatsområde och det har bedrivits och bedrivs just nu också högre forskning 
som är intressant i detta sammanhang. Jenny Hedman, doktorand och 
universitetsadjunkt på bibliotekshögskolan i Borås, är just nu aktuell med ett 
pågående avhandlingsarbete. Hedman vill i sin forskning ta reda på hur 
övergången mellan utbildning och yrkesliv uppfattas av nyutexaminerade och 
blivande bibliotekarier. Hon tittar på normer, värderingar och förväntningar 
vad det gäller informationssökning och informationskompetens och hur man 
ser på detta i relation till begreppen expertis och yrkesidentitet. Hedman är nu 
sysselsatt med att genom fokusgrupper med biblioteks- och 

                                                 
40 Franklin, Britta, 2004, Nya bibliotekarier på stadsbiblioteket. En kvalitativ studie av några biblioteks- 

och informationsvetares syn på sin formella kompetens utifrån deras arbete som bibliotekarier vid 
Stockholms stadsbibliotek, s. 57 ff. 

41 Franklin, Britta, 2004, passim. 
42 NYBIS är ett nätverk för nyanställda bibliotekarier, assistenteter och övriga yrkesgrupper som under 

arbetstid träffas cirka en gång i månaden ute på de olika medlemmarnas arbetsplatser. Sedan starten i 
januari 2002 ger NYBIS en möjlighet för nyanställda att diskutera sitt arbete, sin yrkesroll och 
kompetens etcetera. Medlemsskapet är frivilligt och varar i cirka ett och ett halvt år. 

43 Kapborg, Inez D. & Fischbein, Siv, 1998, ”Nurse education and professional work: transition 
problems?”, passim. 
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informationsvetenskapsstudenter och intervjuer med nyanställda bibliotekarier 
samla in sitt empiriska material för att till 2009 ha sin avhandling färdig.  
Hedmans avhandling är ett delprojekt i ett större projekt drivet av Olof Sundin, 
universitetslektor vid bibliotekshögskolan, som kallas IKT i övergången från 
utbildnings- till yrkespraktik. Detta projekt är i sin tur underordnat ett 
forskningsprogram kallat BIKT-programmet som står för Bibliotek, IKT och 
lärande.44

4.4 Uppsatsens syfte i förhållande till tidigare forskning 
Jag är inte intresserad av att utreda huruvida bibliotekarieyrket är en profession 
eller inte. Jag syftar till att undersöka hur utbildningen förhåller sig till en 
arbetssituation som folkbibliotekarie och hur nyexaminerade studenter utifrån 
den aspekten ser på sin utbildning, sitt arbete och sin yrkesidentitet. För att 
kunna besvara detta syfte måste jag positionera mig teoretiskt så att jag kan 
förstå hur båda dessa världar hänger ihop. Detta har jag gjort genom att se hur 
en yrkesidentitet inte enbart kan skapas ute i arbetslivet, inom en profession 
utan också hur den kan skapas inom en utbildning. Detta kommer jag att 
diskutera i nästa kapitel som tar upp min teoretiska utgångspunkt. 

                                                 
44 Limberg, Louise, 2005, BIKT-programmet, http://www.hb.se/bhs/biktprogram/index.htm (7 januari, 

2006). 
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5. Teoridiskussion 

Olika teorier skiljer sig åt till omfång och till dess höga eller låga grad av 
specificering. Dels finns det storslagna teorier som vill förklara mänskligt 
beteende på ett universellt plan och dels teorier som är mycket mer 
avgränsande till sitt omfång och inriktar sig på att förklara begränsade frågor 
och håller sig nära det fenomen som undersöks.45 Jag hör till dem som tror på 
att den senare typen av teorier är de mest givande, i alla fall för ett arbete av 
denna uppsats omfång.  

Innan jag kommer in på min egentliga teoribildning krävs det en 
diskussion kring det svåråtkomliga begreppet identitet då detta är mycket 
centralt i denna uppsats. Vidare kommer jag att se hur detta begrepp kan ses i 
förhållande till bibliotekarieyrket för att sedan komma in på teorier kring hur 
olika identitetsbildningar kan knyta samman utbildning och yrkesliv i 
förenlighet med mitt uppsatssyfte.  

5.1 Identitetsbildning 
En individs identitet kan antingen ses ur ett konstruktivistiskt perspektiv eller 
ett essentialistiskt perspektiv. Utgångspunkten i det essentialistiska 
perspektivet är individen som stabil och oföränderlig. Monika Lindgren, 
biträdande universitetslektor på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), anser 
att detta är fel sätt att se på både individen i sig och på processen av 
identitetsskapande. Lindgren förespråkar istället det konstruktivistiska 
perspektivet där individen är föränderlig och där identitetsskapandet sker i 
interaktion med tid och rum, vilket innebär att individen har en möjlighet att 
välja roll och handlingslinje. En individs identitet är med andra ord en social 
identitet/konstruktion som skapas utifrån individen själv tillsammans med 
individens interaktion med andra människor. Framför allt handlar det om en 
känsla av tillhörighet. Centralt är tillhörigheten till en gruppering av 
exempelvis klass, kön eller yrke. Ett, enligt Lindgren, vanligt exempel på detta 

                                                 
45 Case, Donald, O., 2002, Looking for Information, A Survey of Research on Information Seeking, Needs 

and Behavior, s. 136 f. 
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sociala identitetsskapande är just identifiering med ett yrke som är en väldigt 
tydlig gruppering. En yrkesidentitet säger inte bara vad ett yrke handlar om 
utan det styr också yrkesutövarens sociala situation vad gäller status, pengar 
och kontakter.46  

5.2 Bibliotekariens yrkesidentitet 
Jesper Ducander har, i sin magisteruppsats som tidigare nämnts, försökt 
beskriva bibliotekariens yrkesroll genom intervjuer med utbildningsansvariga 
och några bibliotekarier samt enkäter med studenter. De utbildningar som var 
aktuella när Ducander skrev sin uppsats var Borås, Lund, Umeå, och Uppsala. 
Den bild som träder fram i denna undersökning är den av en generalist. De 
utbildningsansvariga menar att de studenter som utexamineras från deras 
utbildningar är medvetna och professionella och kan hantera och organisera 
stora mängder information, vare sig det sker i ett bibliotek eller inom någon 
annan organisation. Man utbildar magistrar i biblioteks- och 
informationsvetenskap som är ”generalister med generalistisk kompetens”.47 
Ducander menar vidare att ute på arbetsmarknaden kommer sedan dessa 
generalister iträda sig rollen av andra identiteter såsom 
kulturförmedlaridentiteten eller informationsförmedlaridentiteten och kanske 
också röra sig mellan dessa, allt beroende på var och vad de arbetar med.48

Anne Kappelin Rääf och Martina Lundgren vill också i sin 
magisteruppsats göra sig en bild av bibliotekariens yrkesidentitet och då 
framför allt folkbibliotekariens. I sina intervjuer med olika bibliotekarier från 
olika utbildningsgenerationer försöker de se vilken roll utbildningen spelar i 
skapandet av deras yrkesidentitet. Oavsett utbildningsår så menade alla 
informanter att det mest centrala för en bibliotekarie var god kompetens vad 
gäller informationssökning, kommunikation och bemötandet av biblioteks-
besökarna, det vill säga social kompetens. De menar att kärnan i dessa 
bibliotekariers yrkesidentitet just var deras kompetens och egenskaper. De 
flesta såg sig också som generalister om de inte hade något specifikt 
ansvarsområde som man ansåg sig specialister på.49  

Utifrån dessa uppsatsers empiriska utsagor och utifrån den mer teoretiska 
bilden av identitetsskapande ser jag yrkesidentitet som byggd på en 

                                                 
46 Lindgren, Monika m.fl., 2001, Resa genom arbetslivet: om människors organisationsbyten och 

identitetsskapande, s. 38 ff. 
47 Ducander, 1997, s. 69. 
48 Ducander, 1997, s. 69 f. 
49 Kappelin, Räff & Lundgren, 2004, passim. 
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kunskapskärna som både består av konkreta kompetenser och egenskaper, i 
förhållande till vad individen gör i sitt yrke, men också av individens 
förhållningssätt till dessa kompetenser och egenskaper.  

Jag har och kommer framöver omväxlande att tala om bibliotekarierollen 
och bibliotekariens yrkesidentitet. Dessa begrepp behöver inte nödvändigtvis 
ses som liktydiga även om jag har valt att göra det. I en avhandling framlagd 
vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet menar Monica Hansen 
att dessa begrepp, roll och identitet, inte har samma innebörd då roll är något 
utifrån tilldelat och påtvingat till skillnad från identiteten.50 Det finns dock i 
mitt tycke inget som säger att man inte kan identifiera sig med den roll som 
man tilldelas och för en bibliotekarie menar jag att rollen är just 
yrkesidentiteten då den tilldelas genom det uppdrag/roll biblioteken har i 
samhället.51 Återigen ser jag yrkesidentitet som byggd på en kunskapskärna 
som både består av konkreta kompetenser och egenskaper, i förhållande till vad 
individen gör i sitt yrke. 

5.3 Yrkesidentitet i övergången från utbildning till 
yrkesliv 

I enlighet med mitt syfte måste jag teoretiskt finna en förbindelselänk som 
kopplar samman utbildning och yrkesliv och ser till begreppet yrkesidentitet. 
Detta har jag funnit hos Monica Lindgren, Jean Lave och Etienne Wenger samt 
Olof Sundin. Lave är socialantropolog och professor i Education och 
Geography på Berkeley Universitet och Wenger har en Ph. D i Information and 
Computer Science och är verksam som frilansande forskare, författare och 
talare. Sundin är framför allt verksam på Bibliotekshögskolan i Borås där han 
lade fram sin avhandling 2003. I mitt teoretiska perspektiv är det dock framför 
allt hans text Informationssökning i övergången från utbildnings- till 
yrkespraktik som är mest intressant. För att återkoppla detta till min 
forskningsöversikt så kan Lindgren sägas tillhöra professionsteoretikerna 
medan Lave och Wenger tillhör utbildningsvetenskapen. Sundin har i likhet 
med mig själv ställt sig mitt emellan då han också undersöker övergången från 
utbildning till yrkesliv dock utifrån ett annat perspektiv. 

Lave och Wenger hävdar i boken Situated Learning: Legitimate Peripheral 
Participation att allt lärande är av en social karaktär och att allt lärande 

                                                 
50 Hansen, Monica, 1999, Yrkeskulturer i möte: läraren, fritidspedagogen och samverkan, s. 31 f. 
51 Se även Ducander, 1997, s. 3, som också ser dessa begrepp som synonyma.  
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involverar konstruktioner av identitet.52 Detta illustreras med fem fallstudier 
som visar på hur lärandet till ett yrke även kan ses som lärandet av en 
yrkesidentitet, normer och värderingar.53 På samma sätt kan en yrkesidentitet 
skapas på en utbildning som är yrkesinriktad. Sundin som också diskuterar 
utifrån Lave och Wengers sociokulturella perspektiv, med utgångspunkt i 
bland annat just biblioteks- och informationsvetenskap, säger att ”[…] lärande 
inte enbart handlar om att lära sig ett antal intellektuella eller praktiska 
färdigheter, utan också om att bli delaktig i en gemenskap där normer, 
värderingar och förväntningar på yrket och yrkespraktiken medföljer.”54 
Lindgren menar också att utbildning inte enbart genererar yrkeskunskaper utan 
även värderingar och inställningar gentemot yrket.55

Att röra sig mellan olika yrkesidentiteter är inte alltid smärtfritt. Sundin 
menar att övergången ifrån en professionsorienterad utbildning såsom 
biblioteks- och informationsvetenskap till yrkeslivets egna normer och 
värderingar kan vara ett konfliktfullt möte då yrkeslivet inte nödvändigtvis 
eftersträvar och belönar samma kunskaper som utbildningen.56  

Lindgren talar inte direkt om övergången mellan utbildning och yrkesliv 
utan om ett överskridande mellan olika organisationsgränser och menar att det 
ligger mer bakom detta än enbart ett fysiskt överskridande. Det handlar istället 
främst om ett socialt och mentalt överskridande som för med sig professionella 
och identitetsmässiga förändringar. Hon menar vidare att det finns flera typer 
av gränser man kan överskrida och att en gräns avgörs av att det handlar om 
olika sociala miljöer, normer och umgängessätt vilket i sin tur betyder att 
bilden av en individ förändras.57 Att detta likväl skulle kunna appliceras på 
övergången mellan utbildning och yrkesliv är jag övertygad om. 

I mångt och mycket tror jag att denna problematik kan härledas till en 
diskussion kring teori och praktik. Göran Fransson, verksam vid högskolan i 
Gävle, undersöker detta i en forskningsöversikt där han försöker ge en bild av 
hur man inom olika yrkesgrupper och yrkesförberedande utbildningar har 
resonerat och behandlat frågor kring just teori och praktik och dess relationer 
och även relationen utbildning och yrkesverksamhet. Ett yrke och utbildning 
som behandlas i denna översikt är sjuksköterskeyrket och 
sjuksköterskeutbildningen. Den beskrivs i sin utveckling som en ren 
                                                 
52 Lave Jean, & Wenger, Etienne, 1991, Situated learning: legitimate peripheral participation, 52 f. 
53 Lave & Wenger, 1991, s. 65 ff. 
54 Sundin, Olof, 2003, Informationssökning i övergången från utbildnings- till yrkespraktik, s. 9, 

http://www.hb.se/bhs/biktprogram/sundin.pdf (14 september 2005). 
55 Lindgren m.fl., 2001, s. 13. 
56 Sundin, 2003, s. 9. 
57 Lindgren m.fl., 2001, s. 12 ff. 
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yrkesutbildning som har omvandlats till en akademisk utbildning. En 
utbildning som befinner sig i ett spänningsfält mellan yrkesutövning och 
professionalisering där många studenter upplever ett glapp mellan utbildning 
och de yrkeskunskaper som förväntas av dem ute på arbetsmarknaden.58 Denna 
utveckling kan och har ofta liknats vid bibliotekarieutbildningen.  

Utmaningen för denna utbildning, som andra, ligger i att förena dessa två 
egenskaper, teori och praktik, till en gemensam yrkeskompetens.59 Ser man till 
forskningen inom sjuksköterskefältet menar Fransson att där talar man för att 
detta glapp mellan teori och praktik inte finns, eller kanske snarare, inte bör 
finnas. Margaretha Ekebergh, verksam vid Växjö universitet, menar att ”det 
inte finns någon polarisering mellan de olika kunskapsformerna, ’teori’ och 
’praxis’. Teoretisk och praktisk kunskap måste ses som komplementära.”60 
Detta uppfattar jag också som kontentan i Franssons översikt. Frågan är i hur 
hög grad man på utbildningarna idag själva lyckas med detta samspel och hur 
bra man är på att förmedla vikten av detta till studenterna.  

Även Sundin har diskuterat relationen teori och praktik i en presentation 
för konferensen ”Mötesplats inför framtiden”, 2001. Han talar också om dessa 
två begrepp som komplementära och menar att genom forskning som både är 
teoretisk och tillämpad gynnas både akademin och praxisfältet.61  

                                                 
58 Fransson, Göran, 2003, Teori och praktik i yrke och utbildning: komparativa fallstudier med arkitekter, 

ingenjörer, sjuksköterskor och officerare, s. 41 ff. 
59 Fransson, 2003, s. 5. Förord av Staffan Selander. 
60 Fransson, 2003, s. 47. 
61 Sundin, Olof, 2001, ”Professionell kunskapsutveckling i yrkespraktiken”, Mötesplats inför framtiden, 

Borås 23–25 april 2001, http://www.hb.se/bhs/motesplats/B&I-konf2001/pdfpaper/olofsundin.pdf (21 
april 2006). 
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6. Metoddiskussion 

När det gäller val av metod finns det inget rätt eller fel men det finns mer eller 
mindre lämpliga tillvägagångssätt. Vilket man väljer beror på de 
frågeställningar och det syfte man har.62 Två framträdande metodologiska 
tillvägagångssätt är kvantitativ och kvalitativ metod. Med en kvantitativ metod 
kan man gå på bredden med, och generalisera sitt material. Med en kvalitativ 
metod går man istället på djupet med ett mindre material. Enligt Jan Trost, 
verksam vid Uppsala universitet, kan man enkelt uttrycka det som att ”om 
frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra 
en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att 
hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie.”63

Jag har i denna uppsats valt att göra en kvalitativ studie då jag vill ta reda 
på hur nyexaminerade studenter upplever sitt arbete, sin utbildning och sin 
yrkesidentitet samt övergången från utbildning till yrkesliv. Ett sådant problem 
ser jag inte som möjligt eller ens lämpligt att omvandla till siffror. För att 
utföra min undersökning har jag som insamlingsmetod av data valt att göra 
kvalitativa intervjuer. Inom ramen för kvalitativ metod skulle det även vara 
möjligt att utföra observationer eller till exempel gruppintervjuer. Alla dessa 
olika former har sina för- och nackdelar. Jag har valt kvalitativa intervjuer för 
att jag tror det bäst kan hjälpa mig att besvara mitt syfte och mina 
frågeställningar. Runa Patel och Bo Davidson skriver att syftet med en 
kvalitativ intervju är ”att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar 
om något fenomen.”64  

En möjlig variant skulle kunna vara att kombinera kvalitativ metod och 
kvantitativ metod. Att till exempel göra en enkätstudie med alla eller ett större 
antal nyexaminerade studenter för att sedan gå på djupet med några intervjuer 
skulle kanske kunna ses som det bästa alternativet. Av resursskäl har detta i 
                                                 
62 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, s. 79 ff. 
63 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, s. 14. 
64 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2003 Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, s. 78. 
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mitt fall emellertid inte varit möjligt, kanske rent av omöjligt med tanke på de 
problem jag hade med att bara finna mina sju informanter som beskrivs nedan.  

6.1 Urval  
Det finns fem utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap idag men 
jag har som sagt bara valt att studera, och intervjua personer från, fyra av 
dessa.  

Trost säger gällande urval att ett mindre underlag är att föredra för att inte 
få ett för ohanterligt material.65 Med utgångspunkt i detta valde jag till en 
början att nöja mig med två informanter från respektive utbildning vilket skulle 
ge ett resultat av åtta informanter. 

Under sökandes gång efter dessa informanter visade det sig vara svårt att 
finna dessa. I slutändan stod jag med två informanter från Lund, Umeå och 
Uppsala men enbart en från Borås. Min intention var att arbeta vidare med att 
finna ytterligare en informant från just Borås vilket jag gjorde utan att lyckas, 
men under arbetets gång fann jag samtidigt väldigt tidigt att det inte skulle vara 
nödvändigt då jag snabbt såg många likheter och mönster i mina intervjuer. Det 
antal jag till sist hamnade på var sju informanter. Detta bedömer jag vara 
tillräckligt både vad det gäller uppsatsens omfång och syfte.  

Jag har även valt att avgränsa mig till studenter som tog sin examen 
vårterminen 2005. Dessa bör fortfarande ha utbildningen i så pass färskt minne 
att de kan tjäna mitt syfte att undersöka hur utbildning förhåller sig till ett 
yrkesliv som folkbibliotekarie. De är i princip fortfarande mitt uppe i denna 
övergångsprocess. 

Enligt Trost ska urvalet av informanter vidare vara ”heterogent inom den 
givna homogeniteten.”66 Med detta menar han att i den valda gruppen, i mitt 
fall biblioteks- och informationsvetenskapsstudenter utexaminerade 2005, ska 
det finnas en variation. Detta kan gälla till exempel kön och ålder. Trost ger i 
enlighet med detta flera förslag på hjälpmedel och metoder för hur detta kan 
uppnås. För mig har det varit omöjligt att följa dessa. På grund av att min 
grupp inte längre har någon kontakt med de olika utbildningsinstitutionerna 
samt är utspridda geografiskt, många bor inte ens längre kvar på sin studieort, 
har det varit väldigt svårt att komma i kontakt med dessa. Svårigheterna 
förstärktes dessutom av att det inte var tillräckligt att de var utexaminerade 
2005, de skulle även ha arbete på ett folkbibliotek.  

                                                 
65 Trost, 2005, s. 123. 
66 Trost, 2005, s. 117. 
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Enligt Trost kan man då säga att jag har gjort ett ”bekvämlighetsurval”, jag 
har tagit det jag råkat finna.67 Jag har gått ut med efterlysningar via e-post till 
medstudenter, diskussionsforum såsom BIBLIST (ett e-post forum för 
biblioteks- och informationsvetenskapsrelaterade frågor) samt till utbildnings-
institutionerna. På det viset har jag kommit i kontakt med de sju slutliga 
informanterna. Denna metod till trots har jag fått ett bra urval. Det negativa 
med detta tillvägagångssätt är att dessa informanter är självvalda och kanske 
mer motiverade och intresserade än andra eventuellt varit om jag själv fått 
välja dem.68  

6.2 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna skedde över en längre tidsperiod under januari och februari 
månad. Fyra av dem genomfördes ute på informanternas arbetsplatser, två av 
dem över telefon på grund av geografiskt avstånd och en av dem skedde på ett 
café. Alla intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan 
skrivas ut i pappersformat. Det finns självklart för- och nackdelar även med 
detta förfarande. Man kan fråga sig om en telefonintervju ger samma resultat 
som en intervju utförd öga mot öga och man kan fråga sig hur informanterna 
påverkas av vetskapen att allt hon eller han säger spelas in. Jag kan inte svara 
på detta men jag kan säga att alla intervjuerna var likartade i omfång 
oberoende av var och hur intervjun genomfördes, vanligtvis mellan 45 minuter 
och en timme. Alla informerades också om att allt de sa var anonymt och att 
det när som helst fick kontakta mig om det kände att de önskade något osagt. 

Som en förberedelse inför intervjuerna konstruerade jag en intervjuguide 
med ämnesområden och direkta frågor (se bilaga). Trost menar att en 
intervjuguide inte ska innehålla i förväg formulerade frågor utan enbart 
delområden av intresse för att de intervjuade ska få styra ordningen av 
intervjun.69 Går man istället till Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang 
säger de samma sak, att informanterna i största möjliga mån ska få styra 
utvecklingen av intervjun.70 Samtidigt exemplifierar de dock med en mycket 
detaljerad intervjumanual, som de kallar det, bestående av just direkta frågor. 
Således bör det finnas olika åsikter kring hur denna del av metoden bör gå till. 
Jag valde att som Holme och Solvang formulera direkta frågor för att det gav 
mig, som ovan intervjuare, en känsla av trygghet. Men jag har likväl varit mån 

                                                 
67 Trost, 2005, s. 120. 
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70 Holme & Solvang, 1997, s. 101. 
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om att försöka följa upp de spår informanterna eventuellt inledde även om det 
inte har varit i fas med min intervjuguide. Jag har inte haft möjlighet att utföra 
någon form av pilotstudie, men mina intervjufrågor har både presenterats för 
min handledare och min basgrupp för deras åsikter innan intervjuerna 
genomfördes. 

När insamlandet av materialet är genomfört, det vill säga att alla 
intervjuerna är klara, är enbart steg ett i arbetet avklarat. Trost talar om tre steg 
där steg två handlar om att analysera materialet och steg tre om att tolka det. I 
vilken ordning man gör detta är inte givet, inte mycket är det när det gäller 
analys och bearbetning av material i kvalitativa studier. ”Några gemensamma 
spelregler finns inte. Vår bearbetning, vår analys och vår tolkning är avhängig 
den enskildes personliga tycke och smak.”71 För den delen råder det dock ingen 
brist på förslag på hur man ska gå tillväga. Jag valde som sagt att skriva ut 
mina intervjuer. En intervju skrevs ut ordagrant i enlighet med informantens 
önskan att läsa igenom utskriften medan de andra skrevs ut som längre 
sammanfattningar. I denna fas handlar det alltså om textanalys, även om jag 
naturligtvis gått tillbaka och lyssnat på de ordinarie ljudupptagningarna. Detta 
kan ske på olika sätt. Jag valde att i mina texter söka gemensamma teman och 
områden att sedan arbeta vidare med genom att bland annat söka artiklar, 
debattinlägg eller större forskningsarbeten att utöver intervjuerna bygga upp 
min analys kring. Både Holme och Solvang samt Patel och Davidson talar om 
att i tolkningen söka teman. Holme och Solvang går igenom två olika typer av 
textanalyser där helhetsanalysen som innebär att man ur 
undersökningsmaterialet just väljer ut specifika teman och områden som man 
arbetar med kändes bäst för mig.72

6.3 Litteratursökning 
För det material jag använt mig av i denna uppsats, bortsett från intervjuerna, 
har jag funnit mycket genom att läsa tidigare uppsatser i ämnet. Det var i denna 
ände jag började. Generellt finner jag det mycket gynnsamt att få en överblick 
av ett område eller ämne genom att läsa tidigare uppsatser. Jag har självfallet 
också använt mig av olika databaser såsom LIBRIS och lokala sökkataloger. 
Detta gäller framför allt större arbeten. För artiklar och debattinlägg har jag 
använt mig av framför allt Artikelsök men även internationella databaser 
såsom Emerald och LISA. De ämnesord jag har använt har varit utbildning, 

                                                 
71 Trost, s. 127. 
72 Patel & Davidson, 2003, s. 120; Holme & Solvang, 1997, s. 141. 
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yrkesliv, yrkesidentitet/roll, bibliotekarieroll med olika synonymer (både på 
svenska och engelska) och i olika kombinationer. Jag har till viss del använt 
mig av internationellt material men mitt fokus har till största del koncentrerats 
på svenskt material.  

En del av den litteratur jag använder mig av igenom uppsatsen har redan 
presenterats i forskningsöversikten medan annat kommer att presenteras i 
uppsatsen allt eftersom. Detta gäller framför allt mindre artiklar och 
debattinlägg men även sådana texter som under arbetets gång har visat sig 
fruktsamma men som i ett inledningsskede inte direkt anknöt till mitt område. 

Med undersökningen nu inplacerad i ett forsknings- och teoretiskt 
sammanhang samt undersökningens genomförande och metodval nu beskrivna 
är det så dags att på nästföljande sida övergå till undersökningens empiriska 
presentation. 
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7. Undersökning   

I denna del av uppsatsen presenteras mitt empiriska material, det vill säga 
utfallet av mina kvalitativa intervjuer. Informanterna presenteras först kort och 
sedan presenteras deras syn på sitt arbete och sin utbildning, hur de ser på sin 
yrkesidentitet samt hur de upplevde övergången från utbildning till yrkesliv. I 
detta skede följer upplägget de ämnesområden min intervjumall byggde på för 
att sedan i nästkommande kapitel analyseras och tolkas utefter de mönster och 
teman som framträder.  

Gällande de citat som förekommer utifrån intervjuerna har jag valt att i 
viss mån omarbeta dessa och det enbart för läsbarhetens skull. Innebörden av 
citaten är självklart inte ändrad men uppenbart talspråk har ändrats för att 
lättare kunna läsas i skriven form men även av respekt för de intervjuade. Som 
Trost säger ”Finge jag se mitt talspråk i skrift kanske jag skulle skämmas – och 
det vore oetiskt av intervjuaren att utsätta mig för det.”73 Varje enskilt 
uttalande är vidare numrerat och siffrorna motsvarar varsin informant och kan 
härledas till litteraturlistan.  

7.1 Informanternas bakgrund 
Alla utom en av informanterna har en humanistisk studiebakgrund. De har läst 
ämnen såsom språk, historia, arkeologi, konstvetenskap, statsvetenskap, 
litteraturvetenskap och liknande. Den enda naturvetaren har läst till 
biomedicinanalytiker. 

Två är män och fem är kvinnor och de är alla relativt jämngamla, åldrarna 
sträcker sig från 27 till 31 år. Alla tog de ut sin examen 2005 även om själva 
utbildningen för en av informanterna slutade tidigare. Alla hade de också 
någon form av tidigare erfarenhet av biblioteksverksamhet innan det började 
arbeta. Många har under studierna arbetat extra som biblioteksassistent eller 
vakt, en del har också flera år innan studierna i biblioteks- och 
informationsvetenskap praktiserat i någon form på bibliotek. De två 
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informanterna från Uppsala hade också fem veckors praktik inom ramen för 
biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen.  

Ungefär hälften av informanterna arbetar idag som barn- och 
ungdomsbibliotekarier, i ett fall kombinerat med en halvtidstjänst som 
skolbibliotekarie. Andra hälften arbetar som folkbibliotekarier utan någon 
formell befattningsinriktning. Vad gäller anställningsform varierar det stort. 
Två har ett år långa heltidsvikariat, en annan har sedan årsskiftet 2005/2006 
avslutat ett tre månader långt heltidsvikariat och är idag timanställd. Tre har 
idag fasta heltidstjänster och en har en 60 procent fast tjänst kombinerat med 
ett mindre vikariat. Fem av informanterna arbetar på filialbibliotek av 
varierande storlek medan två arbetar på större stadsbibliotek.  

7.2 Synen på arbetet 
En av mina frågeställningar är hur nyutexaminerade studenter upplever sin 
arbetssituation som folkbibliotekarie. Just detta redovisas i denna del av 
undersökningen. Vi kommer att få ta del av informanternas arbetsvardag, deras 
tankar kring anställningsprocessen och vad som där efterfrågades och hur de 
ser på sitt yrkesval. 

7.2.1 Anställningstillfället  
Tre informanter utskiljer sig här genom att de inte genomgick en traditionell 
anställningsprocedur där de besvarade en annons och fick komma på intervju. 
En av dessa hade efter avslutade studier men utan att ha tagit ut sin examen 
under lång tid haft svårt att överhuvudtaget få komma på en intervju, trots 
många sökta arbeten. Genom inofficiella kanaler lyckades dock informanten på 
egen hand ordna en månads praktikplats på sitt lokala bibliotek vilket ledde till 
en timanställning som extra helgpersonal och i förlängningen till en förfrågan 
om att arbeta heltid. Den andra informanten som inte heller genomgick en 
traditionell anställningsprocess arbetar idag som timanställd efter ett tre 
månader långt sjukvikariat. Denna anställning fick han/hon via ett eget ordnat 
extrajobb under studierna som i sin tur ledde vidare till ett fem veckor långt 
sommarjobb på ett filialbibliotek som i sin tur ledde till vikariatet. Den tredje 
informanten fick också sin tjänst via ett eget anskaffat extraarbete under 
studietiden. 

För de övriga informanterna har det handlat om att skicka in en 
anställningsansökan via traditionella kanaler för att sedan genomgå ett 
intervjutillfälle.  
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7.2.1.1 Efterfrågad kompetens i anställningstillfället 
Kompetens är ett väldigt brett begrepp, och kan uppfattas på olika sätt 
beroende på person och individ. Per-Erik Ellström, professor vid Linköpings 
universitet, definierar kompetens som ”en individs potentiella 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext”.74 
Begreppet kompetens innebär även enligt Ellström förmågan att utföra denna 
uppgift framgångsrikt ”enligt egna eller andras kriterier”.75 Kompetens 
fokuserar med andra ord på individen och individens relation till arbetet eller 
uppgiften.76

Ofta talar man om två olika typer av kompetens, formell kompetens och 
reell kompetens. Formell kompetens avser det som förvärvas genom formell 
utbildning som kan intygas med betyg och diplom eller liknande och reell 
kompetens avser den faktiska kompetensen en individ besitter. Dessa 
definitioner är inte oproblematiska men ska inte diskuteras mer utförligt i 
denna uppsats även om begreppet kommer att återkomma. Vad som dock är 
intressant att uppmärksamma i sammanhanget är att om det finns många 
arbetssökande för en viss typ av arbete pressas kravet på de formella 
kvalifikationerna upp.77

I och med diskussionen kring hur informanterna anställdes kommer man in 
på frågan om just formell och reell kompetens. Enbart en informant nämner 
kravet på att ha examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Den 
informant som fick sitt jobb via egenskaffad praktikplats säger detta implicit då 
han/hon hade väldigt svårt att överhuvudtaget få komma på intervju innan 
han/hon tog ut sin examen. Att de andra inte nämner detta beror antagligen på 
att det är en sådan självklarhet, det står redan i platsannonsen. Sandra 
Sporrenstrand har i en magisteruppsats från 2001 undersökt 
bibliotekarierekryteringen ur både den anställandes och den nyanställdes 
perspektiv. I denna undersökning framkommer just den självklara vikten av 
den formella kompetensen. De intervjuade rekryterarna påpekade ”[…] 
påfallande ofta att man enbart söker personer med formell 
bibliotekarieutbildning, vilket ska stå i annonsen”.78  

                                                 
74 Ellström, Per-Erik, 1992, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: problem, begrepp och 

teoretiska perspektiv, s. 21. Ellström menar att gällande relationen kunskap och kompetens, är 
kompetens överordnat kunskap som i förhållande till kompetens ses som en delkomponent. 

75 Ellström, 1992, s. 21. 
76 Ellström, 1992, s. 29. 
77 Ellström, 1992, s. 38 f.  
78 Sporrenstrand, Sandra, 2001, Bibliotekarie sökes. Bibliotekarierekrytering ur den anställandes och den 

nyanställdas perspektiv, s. 22. 
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På frågan om vad informanterna kände efterfrågades under 
anställningsprocessen svarar många att det handlade om att se till vilka de var 
som personer. Att de passade för det arbete de sökte, det vill säga att de besatt 
en reell kompetens. En informant säger följande om vad han tror var mest 
avgörande: 

Jag tror att de var ute efter en lite yngre människa faktiskt. Det kändes som att jag hade 
fördel av att jag var lite yngre, att de försökte föryngra lite grand, jag tror att det var 
mycket det faktiskt … kan ha haft fördel av att jag är kille också måste jag faktiskt säga 
eftersom att det jobbar ganska få killar här ute. (3) 

Vikten av individens personlighet framhäver även den informant som fick sitt 
arbete via egenskaffad praktik. Han/hon menar att under denna period 
uppmärksammade bibliotekschefen informantens förmåga att just bemöta och 
ta människor. (2) Även vikten av denna reella kompetens framkommer i 
Sporrenstrands uppsats som hos rekryterarna uttrycks som än mer påfallande 
än kraven på den formella kompetensen.79 Andra kompetenser som 
efterfrågades var vid ett tillfälle god litteraturkännedom (för en 
barnbibliotekarietjänst) samt kunskaper i sökverktyget Book-IT. Dessa 
kompetenser skulle kunna ses som formella.  

Vad det gäller utbildningens roll vid anställningstillfället säger alla att de 
fick kortare frågor kring utbildningen, var de hade studerat, vad de skrivit 
uppsats om, eventuell praktik och vad de kände att de hade fått med sig från 
utbildningen, men att det inte fick någon stor roll utan att störst vikt lades vid 
deras personligheter och tidigare erfarenhet, det vill säga reell kompetens.  

7.2.2 Arbetsvardagen 
I sitt dagliga arbete har informanterna en rad olika arbetsuppgifter, både inom 
ramen för yttre och inre tjänst. Dessa involverar medieinköp, gallring, 
utställningsarbete, sagostunder och bokprat, ansvar för hemsidor och så vidare. 
Det är ett väldigt brett yrke och även om en informant har ett eget 
ansvarsområde, till exempel ansvar för ett visst litteraturområde är det ingen 
skillnad i vad de kallar sig i form av titel. De är bibliotekarier eller 
barnbibliotekarier. I en artikel i Ikoner har Gunilla Wiklund och Birgitta 
Olander i och med Lunds universitets 10-årsjubileum av biblioteks- och 
informationsvetenskapsutbildningen undersökt vad som blivit av gamla 
studenter.  I den artikeln visas det på en rad olika professionstitlar såsom 
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referensbibliotekarie, bibliotekskonsult eller kontaktbibliotekarie.80 Några 
sådana variationer finns inte bland mina informanter vilket antagligen kan bero 
på att merparten av dem är anställda på mindre bibliotek där det inte finns 
behov av en sådan uppdelning eller specialisering. 

7.2.3 Tankar om arbetet 
Gemensamt för alla informanter är att de tycker väldigt mycket om sitt arbete. 
Även om alla är förändringsbenägna trivs de mycket bra där de är idag. Alla 
känner att de fyller en viktig funktion, som vi även kommer att få se längre 
fram när vi talar om bibliotekariens yrkesidentitet. En informant uttrycker sin 
känsla för jobbet på följande vis: 

Det är inte ofta man känner att man går hem och tänker, o gud vilken meningslös dag, 
utan det är alltid någon liten sak, någon person som har blivit glad av någon sak och det är 
det man får ta med sig hem, att man har varit till nytta. (2)  

 
Många ger dock uttryck för yrkets osynlighet eller missuppfattningen kring vad 
yrket handlar om, och tycker att detta är väldigt tråkigt, vilket är naturligt efter 
en mycket lång och krävande utbildning:  

[…] det som kan kännas frustrerande är att folk i allmänhet inte vet vad man gör som 
bibliotekarie. Dom tror att man sitter och stämplar böcker och sitter och blippar med en 
scanner. Det roliga är att på stora bibliotek är det ju assistenternas jobb, eller det har ju 
varit det traditionellt, nu håller det på att luckras upp […] men dom tror ju att man sitter i 
informationsdisken och scannar böcker, lånar ut och får in från låntagarna. Men dom 
tänker inte på hur böckerna hamnar på biblioteket. (1) 

En del människor har verkligen en naiv bild av att bibliotekarier läser allting som ges ut, 
vi har också haft låntagare som tror att vi köper allting som ges ut, ”stället ni får böckerna 
ifrån”, då får man förklara hur det går till med inköpsprocesser och varifrån vi köper och 
så […] det är synd att man ska vara en levande boktipsare. (2) 

Denna frustration över yrkets osynlighet och allmänhetens okunskap om de 
kunskaper och kompetenser bibliotekarien besitter är en uppfattning som ofta 
dyker upp i tal med just bibliotekarier. Den ventileras dels i Peter Almeruds 
DIK-rapport där flera menar att bilden av biblioteken är ”mossig” och inte 
tillräckligt tydlig och nyanserad. Att både användare och beslutsfattare inte har 
tillräcklig kunskap om den kompetens bibliotekarien besitter och den breda 
verksamhet biblioteken erbjuder.81 International Federation of Library 
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Associations (IFLA) har genomfört en liknande studie men på en större skala 
där bibliotekariens låga status just härleds till arbetets osynlighet och den 
bristande insikten i verksamhetens sociala och demokratiska ansvar.82

En av mina informanter menar att detta är något som facket bör arbeta mer 
med:  

[…] det möter man varenda dag (okunskapen). Jag förstår att det inte är ett välbetalt yrke 
när inte gemene man förstår vilken utbildning vi har för de uppgifter vi faktiskt gör […] 
det är jättetråkigt, det tycker jag och där tycker jag att facket ska lobba lite mer. (6) 

7.3 Synen på utbildningen 
I denna del av undersökningen kommer vi att få ta del av informanternas tankar 
kring sin utbildning, varför de valde den och vad de anser sig ha mer eller 
mindre nytta av i sitt arbete som folkbibliotekarie. Detta i enlighet med min 
frågeställning, hur informanterna upplever sin utbildning.  

7.3.1 Val av utbildning 
Skälen informanterna ger för att de sökte just biblioteks- och 
informationsvetenskap är i stort sätt desamma. Den vanligaste kommentaren är 
att de efter flera års studier nu vill bli något:  

[…] jag tänkte att går man den här biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen så 
får man ett yrke, man kan säga att man har läst någonting, för innan vad kunde jag säga. 
Jag kunde bara säga att, ja jag har läst konstvetenskap och etnologi och jag jobbar med 
kultur, så det var för att få någonting konkret. (1) 

Andra nämner också ett särskilt tycke för litteratur och människor. De har alla 
en yrkesvision i sitt val av utbildning. För alla utom en var intentionen just att 
bli bibliotekarie. Den ena var från början, och är fortfarande, inställd på att bli 
informatör även om han/hon idag arbetar på folkbibliotek. Flera är dock 
förändringsbenägna och menar att de mycket väl kan tänka sig att arbeta med 
andra saker i framtiden, om det så gäller en annan typ av bibliotek eller en 
annan form av organisation.  

Denna förändringsbenägenhet diskuterar Jesper Ducander i sin uppsats. 
Han menar att eftersom utbildningen förmedlar en generalistkompetens är 
studenterna förändringsbenägna på så sätt att de kan arbeta på olika typer av 
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bibliotek och på olika arbetsplatser inom olika verksamhetsfält.83 Denna, 
utbildningens bredd, kommer vi att återkomma till framöver.  

7.3.2 Utbildningen i förhållande till arbetet 
Självklart skiljer sig informanternas utsagor åt när det gäller hur de ser på 
utbildningens relevans gentemot deras yrkesval samt dess innehåll och 
struktur, men mycket förenar dem. Skillnaderna ligger på en detaljnivå, vilket 
är naturligt eftersom att de ändå har läst vid fyra olika lärosäten som till viss 
del skiljer sig åt, medan det som förenar informanterna är deras åsikter 
gentemot utbildningens övergripande inriktning. 

Det finns mycket i utbildningen som informanterna lyfter fram som 
positivt. Ofta är det specifika kurser som katalogisering och klassificering. De 
IKT-baserade kursmomenten där man lär sig skapa html-sidor och databaser 
framhäver många som både roligt, intressant och nyttigt. Speciellt när man på 
vissa mindre bibliotek eller vissa typer av bibliotek arbetar ensam och måste 
kunna arbeta som webbansvarig. Även teoretiska aspekter där man diskuterar 
kring informationsbegreppet och användaren intresserade flera. Det är dock 
tydligt att det är de praktiska inslagen i utbildningen som sticker ut som de 
mest positiva. Men även mer svårpåtagliga aspekter framhävs som bra av flera, 
som utvecklandet av en viss sorts ”tänk” (3) eller att man fick ”hum om väldigt 
mycket”. (1) Många anser att just utbildningens bredd var positiv. En 
informant säger att för hans/hennes arbete som barnbibliotekarie gav 
utbildningen ingen specialistkompetens men han/hon menar samtidigt att för 
ett arbete som bibliotekarie har han/hon fått med sig delar av allting. ”Dom 
försöker väl hålla den (utbildningen) rätt så bred och det är väl bra också […] 
det är ett så pass brett yrke.” (4) En annan informant säger att det var just 
denna bredd som delvis lockade honom/henne i valet av utbildning: 

Och så tyckte jag att utbildningen kändes ganska bred också. Man behöver ju inte jobba 
på bibliotek även om kanske dom flesta vill eller hamnar där men man kan faktiskt jobba 
med administrativa saker kanske på ett företag eller med information på något sätt, även 
om jag tyckte att den delen var ganska luddig. (1)  

Denna ”luddighet” ska vi återkomma till. I Uppsala har studenterna som 
tidigare nämnts en fem veckor lång praktik och i Lund har de fältstudiedagar 
som en mindre motsvarighet där studenterna några gånger per termin får 
komma ut på olika arbetsplatser, företrädesvis olika typer av bibliotek, och se 
hur detta arbete fungerar. De informanter som har haft denna praktiska inblick 
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under sin utbildning menar alla att detta var, om inte det viktigaste, så i alla fall 
ett av det viktigaste och bästa utbildningen erbjöd. De som hade praktik 
uttrycker det som att ”då fick man lära sig vad det handlade om.” (3) eller ”det 
bästa med utbildningen var praktiken faktiskt, för där lärde jag mig otroligt 
mycket av att få vara ute på en arbetsplats.” (1) 

När informanterna ombads att fundera över vad de kände varit minst 
relevant för dem i utbildningen, nämner de sällan någon specifik kurs eller 
moment. Oftare handlar det om mer övergripande frågor. Flera menar att det 
var oerhört stressigt och att det var mycket som skulle läras ut och tas in under 
utbildningens två år. För många har det också varit mycket krävande att arbeta 
i grupp så mycket som vissa utbildningsorter kräver. Detta kan vara mycket 
givande men har man otur och hamnar i en grupp där dynamiken fungerar 
sämre stjäl detta mycket energi, likväl gör känslan av att vissa i en grupp kan 
”glida” igenom en utbildning på att medstudenterna gör allt arbete. Många har 
även upplevt problem till följd av personalbrist på utbildningsinstitutionen, 
något som också HSV i sin granskning av biblioteks- och informations-
vetenskapsämnena i Sverige tar upp då de rekommenderar flera av 
utbildningarna att utöka sin lärarkår.84 Detta problem har exempelvis yttrat sig 
genom att lärare undervisar i ämnen de uppenbarligen inte är utbildade för eller 
att flera ur den ordinarie personalen är frånvarande av olika skäl och ersätts av 
mindre kompetenta lärare vilket drar ned kvaliteten på innehållet. Mycket av 
detta verkar handla om en allmän åsikt om en mindre bra struktur på 
utbildningen som helhet samt inom ramen för mindre delmoment. Den beskrivs 
som ”rörig” (7), ”förvirrat” (1) samt ”ojämn” (2). Flera av informanterna 
menar också att utbildningen var för teoretisk. 

När informanterna talar om vad de saknar i utbildningen är det naturligt att 
dra paralleller till Franklins uppsats. Hennes informanter talar om saknade 
kompetenser som framför allt rör ”sociala, pedagogiska eller psykologiska” 
delar av deras arbetsvardag.85 Vissa av mina informanter talar om en avsaknad 
av kunskaper i litteraturvetenskap, och vikten av att kunna söksystemet Book-
IT i en anställningssituation, samtidigt som en informant (2) hävdar att det inte 
är svårt att lära sig men jag förstår det som att det finns en önskan att 
åtminstone känna till vilka söksystem som används och till viss del dess 
grunder. Detta är konkreta kunskaper men flera talar just om dessa mer sociala, 
pedagogiska och psykologiska aspekterna. Några talar om förmedling i olika 
former såsom litteraturförmedling för olika användargrupper. En informant tar 

                                                 
84 Högskoleverket, 2004, s. 41 ff. 
85 Franklin, 2004, s. 33. 
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också upp frågan om konflikthantering som han/hon kopplar till det 
pedagogiska området. (5) 

7.3.3 Teori och praktik 
Under intervjuerna var det svårt att tala om utbildningen utan att komma in på 
en diskussion kring praktik kontra teori. Alla informanterna hade som sagt en 
yrkesintention i sitt val av utbildning och det är då inte konstigt att detta 
spänningsförhållande är något de funderar över. Det behöver dock inte betyda 
att man för den delen är helt för det ena eller helt emot det andra. Detta är en 
stor och intressant diskussion som kommer att utvecklas mer i analyskapitlet i 
denna uppsats men redan här är det intressant att uppmärksamma att 
informanternas åsikter kring utbildningen har förändrats och utvecklats från 
tiden då de stod i begrepp att påbörja utbildningen och under tiden de gick 
utbildningen samt nu i ett efterhandsperspektiv.  

Vissa av informanterna uttrycker att de blev besvikna när de påbörjade 
utbildningen för att de hade förväntat sig en mer praktisk och konkret 
utbildning. En av informanterna säger att ”jag gick mest och väntade hela tiden 
på att när ska det börja, när ska det hända någonting.” (3). Detta förklaras 
naturligtvis av att deras intention med utbildningen som sagt just var att skaffa 
sig en utbildning som i förlängningen skulle leda till ett arbete. I denna aspekt 
var inte utbildningen vad de hade tänkt sig. Rent konkret nämner några 
informanter svårigheten av att få tillräcklig, eller rättvisande, insikt genom att 
läsa kursbeskrivningar och utbildningsplaner. En informant säger att han/hon 
hade förväntat sig en mer praktiskt inriktad utbildning än vad den var men att 
det är svårt att läsa kursbeskrivningar och kursplaner där han/hon menar att 
detta nog ändå står beskrivet. (7) En annan informant uttrycker det på följande 
vis: 

Det jag kan tycka är att de har lite dålig kursbeskrivning. Det känns som att de lovar en 
sak i målbeskrivningen som de faktiskt inte sen håller. Då vet inte jag om det är alla fina 
orden som gör det eller om det faktiskt är att det skiljer sig mot vad de har tänkt sig och 
vad resultatet blir. (6) 

Utifrån det nämnda arbetsperspektivet tycker flera också att utbildningen var 
mindre bra under tiden de gick den och att det inte är förrän i ett 
efterhandsperspektiv som man kan se fördelarna av det man har läst. Att inte 
under utbildningen kunna se nyttan av det man läser är något som kommer att 
diskuteras mer i den kommande analysen men en informant säger följande om 
detta: 
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Det var faktiskt sen när jag började jobba extra (under utbildningen) som jag tyckte att det 
var så himla bra att kunna varva praktik med teori, det gav mig jättemycket och det fick 
mig också att bli motiverad i utbildningen för jag tror ärligt talat inte att jag hade fullföljt 
utbildningen annars […] för att vissa grejer tyckte jag var väldigt teoretiska och jag såg 
väl inte alltid vad jag kunde ha det till. (7) 

Många uttrycker just en känsla av att i och med att man har börjat arbeta ser 
man beröringspunkterna mellan utbildningen och den praktiska 
arbetssituationen, även om åsikterna går isär i hur pass stark och relevant 
denna beröringspunkt är. En informant menar till exempel att det han/hon har 
allra mest nytta av i sitt arbete är hans/hennes tidigare arbetserfarenheter. (1) 
Alla anser dock att de har fått med sig en bra grund och bredd från 
utbildningen som de har nytta av, mer eller mindre, i sitt arbete. En informant 
beskrev det mycket talande när han/hon berättade om hur han/hon och en 
studiekamrat efter utbildningen satte sig ned för att gå igenom vad det var de 
verkligen hade lärt sig och först då insåg att de faktiskt hade fått de grunderna 
som de kanske kunde använda sig av i verkliga livet, kanske för att de inte var 
helt säkra då de inte hade fått pröva det ännu (denna informant hade inte 
praktik i sin utbildning). (6) 

Det faktum att det faktiskt krävdes att informanten verkligen satte sig ned 
och aktivt funderade på vad han/hon hade läst är talande för det jag märkte att 
många av informanterna verkade ha problem med, nämligen det att minnas sin 
utbildning trots att de ändå är så pass nyexaminerade som de är. Vad detta kan 
bero på kommer också att utvecklas mer i analyskapitlet.  

7.4 Synen på yrkesidentiteten 
En av mina frågeställningar är hur nyutexaminerade studenter ser på sin egen 
yrkesidentitet? I denna del av undersökningen kommer vi därför att få ta del av 
informanternas tankar kring begreppet yrkesidentitet. Vad är bibliotekariens 
uppgift, vad ska en bibliotekarie besitta för kompetens och egenskaper och 
vilken samhällsfunktion fyller de? 

7.4.1 Bibliotekariens huvuduppgift 
I min teoridiskussion definierade jag vad jag ansåg att yrkesidentitet var för 
något. Jag talade där om en kunskapskärna bestående av kompetens och 
egenskaper i förhållande till yrket, samt individens förhållningssätt till detta. I 
intervjuerna fick informanterna ta ställning till just dessa beståndsdelar av 
yrkesidentiteten. De menade alla att detta gav en bra bild av hur de själva såg 
på frågan. Under denna diskussion kring vad bibliotekariens yrkesidentitet 
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betydde för dem var det en aspekt som de hela tiden återkom till. Med olika 
ord och i olika sammanhang framträdde den sociala aspekten.  

I frågan vad bibliotekariens huvuduppgift var menade de allra flesta att den 
inte bestod utav en, utan flera. Två uttryckte detta explicit medan övriga i sin 
uppräkning av huvuduppgifter implicit uttryckte desamma. De uppgifter som 
nämndes var vikten av öppenhet gentemot låntagarna. Att lyssna och leda utan 
att ge alla svar samt att lotsa låntagaren till rätt information, det vill säga ett väl 
fungerande referensarbete. En bra fungerande skolverksamhet för att fånga in 
de barn vars föräldrar inte själva tar med sina barn till biblioteket nämndes. I 
samma anda talades det också om vikten av att förmedla en känsla, inte bara 
fakta och information samt läsglädje, speciellt viktigt i bibliotekens 
barnverksamhet. Informationssökning, återvinning och insamling nämns också. 
Bibliotekens stora tillgång på olika medier nämndes likväl som mycket viktigt 
samt insikten i att det är ett serviceyrke. Överlag tycker jag att alla dessa 
uppgifter kan sammanfattas med följande citat: 

Jag tycker inte att bibliotekarien har en huvuduppgift, utan jag tycker nog att man har 
många olika uppgifter. Det är helt enkelt att ha ett fungerande bibliotek som ska funka för 
både låntagarna och personalen. (1) 

7.4.2 Kompetens och egenskaper 
När informanterna blev ombedda att tala om bibliotekariens kompetens och 
sedan önskade egenskaper gick det i många fall inte att skilja dessa åt. 
Gällande kompetensen nämndes social kompetens i de allra flesta fall och 
oftast nämndes det först. En pedagogisk kompetens framhävdes också som 
viktig, och likaså informationskompetens. En informant menade dock att 
informationskompetensen var underordnad den sociala kompetensen när det 
gäller arbete i den yttre tjänsten för ”människor kan ge sig till tåls hur länge 
som helst bara de får hjälp av någon som de verkligen ser försöker, och lägger 
ner själ och hjärta”. (6) Andra önskvärda kompetenser var allmänbildning, att 
kunna lite allt möjligt samt att vara nyfiken då man som bibliotekarie är en 
omvärldsbevakare. En informant, som arbetar som barnbibliotekarie, 
framhäver också litteraturkännedom som viktigt. (3) Gällande önskvärda 
egenskaper nämns nu förmågan att vara social av dem som inte tidigare nämnt 
detta. Som bibliotekarie ska man även vara tålmodig, positiv och glad, samlad 
och systematisk. Man ska kunna ta folk och föra diskussionen på låntagarens 
egen nivå.  

Dessa svar stämmer väl överens med dem som framkom i uppsatsen ”Yrket 
bibliotekarie, för mig växer det hela tiden” av Jonasson och Lindberg där 
bibliotekariens egenskaper också diskuterades. Det som framhölls där var 
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bland annat att man som bibliotekarie ska vara stresstålig, lugn, allmänbildad, 
envis, hjälpsam och uppfinningsrik.86

7.4.3 Yrkesidentitetens genomslag 
För att se hur informanterna förhöll sig till dessa egenskaper, kompetensen och 
huvuduppgifterna, vad de kan och vad de gör, ställde jag frågan om de kunde 
se att de fyllde någon större samhällsfunktion. Det kunde alla och även här 
nämndes den sociala funktionen. Alla var överens om att biblioteken och 
bibliotekarierna hade en viktig uppgift i och med de problem, i många fall 
mycket personliga problem, som man får hjälpa till med. En informant 
uttryckte det som att […] ja, roll i samhället vi har, en ganska stor roll skulle 
jag vilja säga och det är inte bara för att jag jobbar med det själv utan för att 
man ser vad man kan göra.” (4) Flera nämnde också den allomfattande 
kunskap som ett bibliotek och en bibliotekarie har tillgång till: ”vi har ju inte 
svaret på allting men vi kan hitta svaret”. (4) 

I diskussionen kring bibliotekariens yrkesidentitet kom en av 
informanterna in på hur han/hon under studierna kommit i kontakt med en 
äldre bibliotekarie som varit yrkesverksam sedan 1970-talet och som enligt 
egen utsaga alltid var bibliotekarie. När denna bibliotekarie på sin fritid satt 
framför TV’n eller radion hade han/hon ett litet block bredvid sig, alltid redo 
att anteckna nyttig information som han/hon sedan kunde ta med sig till 
arbetet. Det fanns egentligen ingen tydlig gräns mellan yrkeslivet och fritiden. 
Själv säger min informant att: 

[…] det jag tror är så klart att man måste hänga med, man måste verkligen hänga med 
som bibliotekarie och det går ju hand i hand med det man gör i sitt vardagsliv också för 
man får ju alla slags frågor […] men på något sätt vill jag ändå kanske skilja lite på 
yrkesrollen och mitt privatliv för det är inte riktigt samma sak, det är det inte… nej, det är 
det inte. (1) 

Denna känsla av vikten av att kunna släppa sin yrkesidentitet, att inte alltid 
vara bibliotekarie var något som merparten uttryckte. I och med de breda 
spektra av frågor och problem man kan stöta på i arbetsvardagen kan man i 
princip ha nytta av allt man lär sig under dygnets 24 timmar men att det är 
viktigt att släppa detta om man inte ska bli helt utbränd. Yrkesidentiteten är 
inte densamma som den personliga, man kan vara en eldsjäl men man är det på 
arbetet. Denna till viss del mycket tydliga gräns mellan yrkesidentiteten och 
den egna personliga identiteten skiljer mina informanter åt från dem som 
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intervjuades i Jonassons och Lindbergs uppsats. Dessa informanter talade om 
att de är just bibliotekarier. Vad denna skillnad beror på är svårt att säga. Ett 
antagande skulle kunna vara att de som intervjuas i Jonassons och Lindbergs 
uppsats är just äldre bibliotekarier vad det gäller utbildningsgeneration. En av 
mina informanter funderar över just denna skillnad i hur man ser på sin 
yrkesidentitet. Han/hon menar att den nog var starkare förr då han/hon menar 
att bibliotekariebegreppet är vagare idag. (3) Detta är dock svårt att bekräfta 
eftersom att det inte i Jonassons och Lindbergs uppsats framkommer när alla 
informanterna är utbildade då enbart tre av sju informanter presenteras så pass 
utförligt.  

7.4.4 Yrkesidentitetens utveckling 
Den kompetens informanterna talar om verkar på vissa sätt skilja sig från den 
kompetens som de utbildningsansvariga talar om. De utbildningsansvariga som 
intervjuades i Ducanders uppsats framförde framför allt informations- och 
kunskapsorganisation som det viktigaste innehållet i utbildningen. Jag förstår 
det som att det då också är den viktigaste kompetensen studenterna ska ta med 
sig från utbildningen. Ducanders uppsats är från 1997, en nyare uppsats är 
Frida Jacobsons från 2001. I hennes intervjuer med de utbildningsansvariga är 
det fortfarande tydligt att man vill ge de studerande en allmän kunskap inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Kärnan däri är också fortfarande 
informations- och kunskapsorganisation men också förmedling som nu 
framhävs tydligare. Även Carina Eskelin från DIK Bibliotekarieförbundets 
styrelse talar i ett debattinlägg om bibliotekariens kompetens. Den grund hon 
ger rör sig också kring informations- och kunskapsorganisation och 
förmedling.87

Om vi återgår till Jacobsons uppsats har hon även intervjuat 
verksamhetsföreträdare om vilken kunskap och kompetens en bibliotekarie ska 
besitta. Det som då nämns liknar mer det som mina informanter talar om: 
allmänbildning, ett gott referensarbete där man går in öppen gentemot 
låntagare, IT-kunskaper, omvärldsorientering och litteraturkunskap. De handlar 
även här om en generalist- eller allmänkompetens men innehållet skiljer sig åt 
från de utbildningsansvariga. Det är nedplockat från en teoretisk nivå till en 
praktisk där mötet med låntagaren alltid finns med. Likt mina informanter 
framhäver de vikten av den sociala aspekten. Man kan alltså se att mina 
informanter har tillägnat sig verksamhetens syn på en kompetens som är 
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förankrad i arbetsvardagen/yrkeslivet mer än utbildningens formella 
kompetens.  

När och hur denna bild av bibliotekariens yrkesidentitet har vuxit fram hos 
informanterna skiljer sig åt. För många har denna bild sakta vuxit fram. En 
informant menar att hans/hennes bild av yrkesidentiteten i det stora hela har 
varit relativt intakt under och efter studierna då han/hon redan i grundskolan 
kom i kontakt med biblioteksvärlden genom praktik. (1) En annan menar på 
samma sätt att denna bild växte fram innan och under studierna men att den i 
och med arbetet har blivit mer slipad och formad. (3) Motsatsen ges det också 
uttryck för. En informant menar att man inte kan bygga upp detta under 
utbildningen då man där enbart får sig tilldelad teoretiska aspekter. Han/hon 
menar att det är först när man börjar arbeta som man kan känna och förstå 
betydelsen av arbetet. (2) När vi pratar om yrkesidentiteten nämner inte 
informanterna några negativa eller svåra aspekter som jag förväntade mig att 
de skulle göra utifrån min teoretiska aspekt. Det konfliktfyllda möte som 
Sundin talar om är inte påtagligt i informanternas tal. Men likväl talar de om 
svårigheter, fast detta är förknippat med deras första tid på arbetsplatsen. För 
många har den första tiden som heltidsarbetande folkbibliotekarier varit relativt 
förvirrande som vi kommer att få se längre fram. Kanske är detta egentligen 
samma problem och att det i själva verket är begreppet yrkesidentitet som 
förvirrar. Detta får vi chansen att återkomma till i analyskapitlet.  

7.5 Övergången mellan utbildning och yrkesliv  
I denna del av undersökning kommer vi att få ta del av informanternas tankar 
kring hur det var att börja arbeta som folkbibliotekarie, hur det var att komma 
in i den nya arbetsgemenskapen och arbetsuppgifterna. Anser de att deras 
övergång hade kunnat underlättas på något vis? Hur upplevde de som 
nyutexaminerade studenter övergången från utbildning till yrkesliv? 

7.5.1 Så upplevdes övergången  
Ett nytt yrke innebär nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater, en ny 
organisation och nya förväntningar för att bara nämna några saker. Allt detta 
kan medföra både svåra och positiva aspekter. I denna process finns det flera 
saker man kan titta närmare på. Franklin har i sin uppsats exempelvis sett till 
fyra olika kontexter: den strukturella (organisationen), den kulturella 
(traditioner), den sociala (interaktionen med medarbetarna) samt kontexten 
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arbetsuppgifterna.88 Jag har framför allt, uttalat i mina intervjufrågor, 
intresserat mig för den sociala kontexten och arbetsuppgifterna men jag tror att 
det strukturella och kulturella sammanhanget likväl är sammanlänkad med 
dessa. Franklin säger också att alla dessa kontexter överlappar varandra.  

På det sociala planet har inte någon av informanterna upplevt några 
problem. Man skulle kunna se att det uppstår ett problem i mötet med ofta 
äldre arbetskamrater med en annan utbildning. Detta har ingen av 
informanterna upplevt. Många av informanterna arbetar också på ett mindre 
bibliotek vilket har underlättat gemenskapen. En uttrycker det så här: 

Jag vet fortfarande inte vad alla där (på ett större stadsbibliotek) heter. Fast jag är där och 
jobbar ibland än så vet inte jag vad alla heter. På det här lilla biblioteket där jag är där vet 
jag vad deras barn och hundar heter. (6) 

Ingen menar att de har fått några större reaktioner på sin nya utbildning frånsett 
att en informant säger sig ha fått kommentarer på utbildningens frånvaro av 
praktik (denna informant har med andra ord inte studerat i Uppsala). (5) 

Vad vissa informanter uttrycker som en stor omställning är den skiftande 
livsstilen. Att varje dag lägga ned så mycket tid på att pendla till och från 
jobbet och på jobbet i sig är en stor omställning. Men samtidigt är det denna 
omställning som gör att många uttrycker en glädje. ”Det var jobbigt fysiskt 
[…] men det kändes bra mentalt”. (3) Den mentala tillfredställelsen, om vi 
kallar det så, ger flera uttryck för. ”Det var ju spännande också samtidigt som 
det var stressande, man kände hjälp, kommer jag klara det här, men man gör 
det” (1) Många av informanterna uttrycker en känsla av tillfredställelse att få 
börja arbeta efter att ha studerat en mycket lång tid.  

Att komma in i de faktiska arbetsuppgifterna var dock svårare. De tre 
informanter som inte gick via traditionella anställningskanaler fick via å ena 
sidan praktik och å andra sidan sommarjobb och extrajobb en längre 
inskolningsperiod. De är också de enda som inte direkt benämner sin första 
anställningstid som ”förvirrande” (3, 1, 5) eller ”rörig” (4).  En informant säger 
att denna känsla nog kommer ifrån att detta är hans/hennes första ”riktiga” 
arbete samt att han/hon arbetar med ungdomar vilket är en väldigt svår grupp 
att locka. (3) Många menar att de mer eller mindre kastades in i arbetet. ”Det är 
ingen som sagt åt mig att det och det ska du göra, på det sättet var det faktiskt 
svårt” (3) En annan informant ger uttryck för samma känsla. ”Man går mest 
omkring och undrar vad är det man ska göra hela dagarna […] man får sätta sig 
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ned och slå några telefonsamtal och inse att här är det jag som ska planera 
framtiden.” (4) De som arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarier nämner 
också vikten av att sätta sig in i all barnlitteratur, något som sades vara 
tidskrävande.  

7.5.2 Professionellt självförtroende 
Inom ramen för SSB's utvecklingsprojekt Genväxt som startade under 2001 
drogs två nya delprojekt igång. NYBIS var det ena och mentorprogrammet det 
andra. Mentorprogrammet ämnade ge den nyanställde kunskap och trygghet 
genom att möta och tala konfidentiellt med en äldre kollega. På så sätt skapas 
kontakt och kunskapsöverföring mellan en äldre och yngre generation. 
Speciellt det senare projektet, men även det första, ämnar underlätta 
verksamhetens kommande generationsskifte samtidigt som det underlättar den 
enskilde nyanställdes första tid i arbetet. För de som är nyexaminerade från 
biblioteks- och informationsutbildningen, underlättar det övergången från 
utbildning till yrkesliv.89  

I denna övergångsprocess finns en osäkerhet. Det visar bland annat mina 
informanter när de talar om det behov som finns att prata med någon. I många 
fall är man relativt ensam, dels är man kanske mycket yngre än sina kollegor 
och man har ingen, eller liten, tidigare erfarenhet samtidigt som man kastas in i 
arbetsuppgifterna. För en del fungerar detta bra, ”Jag tyckte nog om att jag fick 
bli utkastad i arbetslivet och fick börja göra saker på en gång.” (2) men för 
vissa är det jobbigt och skapar osäkerhet: 

Man kan känna en viss osäkerhet när man kommer som ny. Det är svårt att hitta sin roll, 
svårt att veta om man gör tillräckligt, gör man för lite, vad ska man göra? Just det här 
glappet till utbildningen, man har fått så mycket teori och så plötsligt så står man där mitt 
i verkligheten och det är helt annorlunda, det är en värld som inte är som på universitetet 
och det är svårt. Då kan man behöva prata om det och få upp självförtroendet lite. Jag tror 
inte att man är sämre än någon annan men man har så lite erfarenhet. (3) 

Birgitta Olander, lärare på biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen 
i Lund, höll en presentation vid tidskriften Ikoners seminarium ”Bibliotek och 
Identitet: Agenda 2010” den 31 maj 2001. Detta material presenterades senare i 
tidningsform. I artikeln presenterar Olander ”en fantombild av den nya 
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Personalpolitiska avdelningen inom Stadsledningskontoret i Stockholms stad, passim. 
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bibliotekarien”.90 Hon har genom enkäter undersökt åsikterna hos både 
verksamhetschefer, och studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning, 
om vad de anser är dels de egenskaper som till största del efterfrågas, dels de 
som saknas hos bibliotekarier idag. De som deltog fick välja bland en 
sammanställd lista om 34 egenskaper. I Olanders artikel förmedlas att 
verksamhetscheferna idag upplever stora rekryteringsproblem samt att de 
bibliotekarier som finns att rekrytera inte alltid lever upp till deras önskemål. 
De egenskaper de värderar högst är också de som de anser saknas hos 
nyanställda. Det är intressant att det cheferna för framför allt folkbibliotek 
saknar hos nyanställda är professionellt självförtroende. Detta stämmer väl 
överens med studenternas bild av sig själva. Bland de 34 egenskaperna som 
studenterna anser beskriver dem bäst hamnar professionellt självförtroende sist 
och det hamnar på en andra plats över de egenskaper som de tycker sig helt 
sakna.  

Det tidigare citatet kring behovet av att prata och vad det beror på blir 
mycket lätt att ta till sig när man läser Olanders undersökningsresultat. Hur 
man sedan väljer att tolka dessa resultat är olika. I artikeln menar Olander att 
det är en indikation på vilken typ av studenter som bör rekryteras till 
utbildningen och att det är ”viktigt att rekryteringen till 
bibliotekarieutbildningen blir ’rätt’ både kvantitativt och kvalitativt”.91 Olander 
menar att undersökningen handlar om egenskaper och inte yrkesfärdigheter 
som utbildningen i första hand är inriktad på. På detta sätt antar jag att hon 
menar att utbildningens innehåll och kvalitet står utanför ansvaret för det sagda 
rekryteringsproblemet.  

”Den som är nyutbildad och nyanställd har fräscha och breda kunskaper men saknar 
bibliotekarisk erfarenhet. Det är först när det teorietiska kunnandet har hunnit ansättas i 
alla sina tillämpningar och man börjar få djupare förtrogenhet med verksamheten som det 
professionella förhållningssättet stabiliseras och börjar växa. Under utbildningen läggs 
grunderna för ett professionellt förhållningssätt och utvecklas de professionella 
kunskaperna. Självförtroendet utvecklas i yrkesverksamheten.” 92

Jag håller till viss del med Olander i detta resonemang. Visst stabiliseras 
självförtroendet när man börjar arbeta och etablerar yrkesverksam erfarenhet. 
Jag tror dock att det teoretiska kunnandet redan under utbildningen skulle 
kunna börja omsättas i alla sina tillämpningar, det vill säga praktiska 

                                                 
90 Olander, Birgitta, 2001, ”Framgångspotential. En fantombild av den nya bibliotekarien”, 
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tillämpningar. Som vi kommer att få se menar många av mina informanter att 
just praktik, i någon form, skulle ha hjälpt till att göra deras övergång från 
utbildning till yrkesliv lättare, utan att för den delen säga att det skulle lösa alla 
problem. Som en informant uttrycker det: ”en ny arbetsplats är en ny 
arbetsplats” (4) men alla menar samtidigt att praktik i utbildningen skulle ha 
hjälpt som vi nedan kommer att få se. 

7.5.3 Hjälp i övergången  
Johanna Diehl genomförde under 2005 en intervjustudie med 18 svenska 
lärosäten. Undersökningen syftade till att studera dessa lärosätens centrala 
arbetslivsinriktade och studierådgivande verksamheter. Detta projekt fick 
Johanna Diehl i uppdrag av fackförbundet SACO. Enligt Gunnar Wetterberg, 
samhällspolitisk chef vid SACO och författare av förordet till nämnda studie, 
bottnade uppdraget i en oro för den höga akademikerarbetslösheten som i sin 
tur har satt fokus på övergången från högskolan till arbetslivet. SACO's syn är 
att till exempel just praktik i utbildningen kan underlätta övergången.93 Detta är 
en syn som mina informanter också delar. ”Det (underlättat övergången) kunde 
de (utbildningen) ju ha gjort genom att ha haft praktik tycker jag, det är svaret 
på allt, ha praktik […] även om man kanske inte kan lära sig allt så får man i 
alla fall en bild av det”. (5) 

Med praktik vinner man med andra ord insikt i arbetets natur som inte 
annars är självklar. De allra flesta av informanterna arbetade på bibliotek vid 
sidan av studierna och fick på det sättet erfarenhet och inblick men denna 
inblick sträcker sig inte längre än till det arbete som utförs i den yttre tjänsten, i 
disken. En informant säger att under utbildningen fick: 

man ingen inblick i vad inre tjänst innebar. Man hade bara en vag koll på att man gjorde 
medieinköp och gick igenom listor men det är ju så mycket annat som händer med 
teaterbesök, vänföreningar, konserter och utställningar och det fick man ingen koll på. (5) 

Informanten menar att detta hade utbildningen kunnat ordna genom fler 
föreläsande bibliotekarier. En informant menar också att utan sin tidigare 
erfarenhet hade övergången varit ännu mer omtumlande, och det hade tagit 
ännu längre tid att komma in i arbetet. (4) En av informanterna jämför detta 
med arbetet på en bank: ”Banken stänger klockan tre och vad gör de sen på 
banken?” (7)  

                                                 
93 Diehl, Johanna, 2006, Råd och dåd för studenterna? En intervjustudie om arbetlivsinriktade och 

studierådgivande verksamheter vid 18 lärosäten i Sverige, s. 2 ff., 
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Praktiken ger också insikt i huruvida man passar för yrket, om det är något 
som man kan tänkta sig att arbeta med. Flera av informanterna poängterar just 
bristen på insikt i yrkets höga servicegrad hos flertalet kurskamrater.  

Man vinner samtidigt också en större förståelse av utbildningens relevans 
för yrkeslivet och vice versa, yrkeslivets relevans för utbildningen. Något som 
både den enskilda studenten och utbildningen i sig vinner på. Det vore oerhört 
synd om studenter hoppar av utbildningen på grund av bristen på denna 
förståelse som en informant tidigare uttryckte att han/hon skulle ha gjort om 
han/hon inte haft sitt extrajobb som biblioteksassistent vid sidan av studierna. 
Genom detta arbete fick han/hon möjlighet att just göra denna koppling mellan 
teori och praktik, utbildning och yrke. Detta är en stor vinst med praktik eller 
någon annan form av praktiskt inblick för som en informant uttrycker det:  

[…] för om du aldrig har jobbat på ett bibliotek så är det jättesvårt att bara komma direkt 
ut och att överhuvudtaget under utbildningen förstå relevansen av vissa saker man lär sig 
och se sammanhanget, det är svårt om du inte känner till biblioteksmiljön. (7) 

I SACO-rapporten diskuteras inte enbart praktik som en åtgärd för att 
underlätta övergången. Andra arbetslivsinriktade verksamheter som undersöks 
är arbetslivscenter eller career center, arbetsmarknadsdagar samt uppföljning 
av studenterna efter avslutad studietid. Hur mycket resurser som satsas på 
dessa aktiviteter och vilka i organisationen som arrangerar dem skiljer sig åt 
mellan de olika lärosätena. De två första aktiviteterna är ämnade att tjäna 
studenten med rådgivning, information, och konkreta kontakter med potentiella 
arbetsgivare. Den sistnämnda aktiviteten gynnar inte den student som är på väg 
ut i arbetslivet direkt men indirekt då en återkoppling till tidigare studenter 
möjliggör en utbildningsutveckling med mer arbetsmarknadsanknytning.94  

Ingen av mina informanter reflekterar över dessa former av 
utbildningsaktiviteter när de pratar om sin övergång från utbildning till 
yrkesliv. Vad detta beror på kan ha flera orsaker. Möjligtvis är det så att på 
lärosätena Borås, Lund, Umeå och Uppsala är inte dessa typer av verksamhet 
tillräckligt synliga och därmed inte något som informanterna i ett första skede 
kommer att tänka på. Kanske är de heller inte synliga inom vissa typer av 
läroämnen. Min uppfattning är att de oftast genomförs inom ramen för 
ekonomiska eller tekniska ämnen där arbetsmarknaden är mer resursstark och 
kan direktrekrytera personal på ett annat sätt än inom den kommunala sektorn 
där folkbiblioteken befinner sig. Eftersom frågan om eventuell hjälp i 
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övergången ställdes öppen tror jag även att praktikfrågan ligger närmast till 
hands då det tidigare har varit ett stående inslag i bibliotekarieutbildningen 
som successivt tagits bort. På följande sätt kommenterar två av informanterna 
det faktum att praktiken har tagits bort i deras utbildning och hur de har 
uppfattats av studenterna: 

Anledningen till att de valde att ta bort praktiken var att de då hade en tio veckors 
fältstudie och sen en tio veckors uppsats och resultatet av det blev att det var så många 
som fick någon form av jobb på grund av fältstudien så uppsatserna blev inte klara […] så 
då tog de bort praktiken. (6) 

Den andra informanten vet inte riktigt varför praktiken togs bort men nämner 
att de ska ha sagt att det inte fanns tillräckligt många bibliotek i den aktuella 
regionen för att det skulle fungera. De ska också ha sagt att det inte spelar 
någon roll om studenterna är på ett ställe som har exempelvis Book-IT för på 
nästa ställe kanske de har LIBRA. Informanten tycker själv att dessa argument 
inte håller, för praktik menar han/hon kan göras var som helst i landet och man 
lär sig också mer än bara ett datasystem. (5) Båda dessa informanter uttrycker 
här en känsla av att verksamhetsföreträdarna inte ger tillräckligt goda eller väl 
motiverade skäl för denna utveckling.  

I denna aspekt gör Rudberg, som jag citerade i uppsatsens inledning, en till 
viss del berättigad iakttagelse när han begrundar om inte frågan kring praktik 
är dags att omformulera.95 Jag tror absolut inte att vi ska förkasta praktikfrågan 
men visst är det dags att diskutera andra och ytterligare metoder. De fältstudier 
som de har i Lund är till exempel ett intressant alternativ. De informanter som 
har studerat i Lund tycker just att dessa har varit givande även om de gärna 
skulle ha kunnat utökas. 

Eftersom även de intervjuade uppsalastudenterna som har haft praktik 
uttrycker sin första arbetstid som svår på flera sätt kan man undra om praktiken 
verkligen är till så stor hjälp. Informanterna menar att den är det men den löser 
självklart inte alla problem, arbetsgivaren har givetvis ett ansvar. Även på 
arbetsplatsen finns det åtgärder som kan tas för att underlätta övergången. Flera 
informanter ger uttryck för en önskan att under arbetets första vecka eller 
veckor få gå parallellt med den som efterträdes eller någon annan erfaren 
medarbetare. Just bristen på inblick i vad den inre tjänsten innebar kom för 
många som lite av en överraskning. ”Jag visste att det handlade om inköp, jag 
visste att det handlade om att man satt och gjorde informationssökningar men 
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jag visste ju inte hur mycket tid som gick åt till planering till exempel.” (4) En 
annan informant uttrycker det som att:  

I yttre tjänst fick man ju gå bredvid lite grand och se vad de gjorde men det är ju det rent 
praktiska men det mer projektartade man gör på sin inre tid fick jag väl inte så 
jättemycket... Mer än att sitta och prata lite med henne som jag efterträdde om vad hon 
hade gjort och så men inte så mycket mer än det. (3) 

Här tror jag att den strukturella kontexten gör sitt till då flera folkbibliotek idag 
lider av svåra ekonomiska problem och att det nog i flera fall handlar om en 
brist på resurser när en nyanställd inte erbjuds att som flera informanter önskar, 
gå parallellt med en kollega, eller att överhuvudtaget ges en bra och ordentlig 
introduktion. För det verkar som att det ändå finns en kunskap om att en 
nyexaminerad biblioteks- och informationsvetare inte kan förväntas gå direkt 
från utbildning till yrkeslivet utan någon som helst introduktionsperiod. I 
Jacobsons uppsats resonerar just verksamhetsföreträdare kring det faktum att 
man på utbildningen inte blir och inte bör bli helt ”fullfjädrade 
bibliotekarier”.96

7.6 Den breddade arbetsmarknaden 
Ett ämne som framkom spontant vid mina två första intervjuer och som jag 
kände mig manad att följa upp i de resterande intervjuerna, kan kanske inte 
direkt kopplas till någon av mina undersökningsfrågor men är likväl i 
förhållande till utbildningen mycket intressant. Nämligen den breddade 
arbetsmarknaden som utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 
idag utbildar för.  

Birgitta Olander skrev som vi har sett tidigare i sin artikel att det är ”viktigt 
att rekryteringen till bibliotekarieutbildningen blir ’rätt’ både kvantitativt (min 
kursivering) och kvalitativt”.97 Olander menar att det idag (läs 2001) finns en 
”kraftigt ökad efterfrågan på bibliotekarier medan tillgången redan idag är 
knapp.”98  

Denna inställning uppfattar inte jag som delad av mina informanter. Många 
uttrycker istället en lättnad av att de överhuvudtaget fått ett arbete så snabbt 
efter examen. En informant svarar på frågan om hur han/hon under 
utbildningen såg sin framtida bibliotekskarriär på följande sätt: ”Jag tänkte nog 
mest så här, för vi insåg ju ganska fort att det var nog svårt att få jobb, att oj, 
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oj, oj, kommer vi att få gå arbetslösa här i fem år innan vi får något jobb.” (5) 
Samma åsikt uttrycker ännu en informant när han/hon talar om varför han/hon 
sökte till biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen:  

Då sa de att det var väldigt, väldigt lätt att få jobb, att det var så många bibliotekarier som 
skulle gå i pension. Vad jag har förstått så är det inte riktigt så längre, det är många 
kommuner som väljer att dra in en tjänst istället för att låta någon annan få jobbet. (2) 

Denna informant fortsätter också med att säga att: 

Jag hade väl någon tanke att man skulle kunna jobba på ett företag också men sen efteråt 
när man har läst klart utbildningen så tänker man, på vilket sätt då? Jag har den här 
utbildningen men hur ska jag söka… för det första så ser man aldrig några sådana 
annonser som ABB söker bibliotekarie, eller informationsvetare eller vad man nu kallas. 
(2) 

Här får vi då chansen att återkomma till det tidigare uttalandet om den 
”luddiga” arbetsmarknaden.99 I Jacobsons uppsats kan men läsa att de 
utbildningsansvariga för Borås, Lund, Umeå och Uppsala menar att 
utbildningens mål är att ge en grund för arbete inom hela informationssektorn, 
inte enbart för traditionellt biblioteksarbete.100 Denna bredd menar mina 
informanter är positiv men samtidigt verkar de inte riktigt ha en inblick i vad 
denna breddade arbetsmarknad skulle kunna bestå av förutom just traditionellt 
biblioteksarbete av olika slag. Vissa av informanterna menar att de fick en viss 
inblick i detta under tiden de studerande genom olika gästföreläsare medan 
andra, som sagt, tycker att detta var lite ”luddigt”. En informant uttrycker detta 
relativt starkt:  

Vi kan ju inte söka dom informatörsjobben ändå, vi saknar ju hur mycket som helst, jag 
förstår inte varför dom säger att vi kan bli informatörer för jag träffade en informatör och 
frågade om hon skulle anställa oss som har läst biblioteks- och informationsvetenskap och 
hon skulle aldrig göra det för vi saknar så mycket som dom läser. (5) 

En av mina informanter hade och har som tidigare nämnts intentionen att 
arbeta som just informatör. Han/hon tror dock inte att det är ett problem att 
söka sådana typer av tjänster med en examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap men att det också till stor del beror på vad man har valt 
att skriva sin uppsats i för ämne. Men också denna informant menar att de 
under utbildningen inte fick någon bra inblick i vad denna arbetsmarknad 
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innebar: ”Dom talade hela tiden om att det fanns, att det var en jättestor 
marknad, men vi fick aldrig se något konkret.” (6) Detta uttrycks på följande 
vis av ytterligare en informant: 

Det är så mycket snack om den här arbetsmarknaden som kanske inte riktigt finns 
egentligen, till företag och sådant, jag tänker på att man till exempel kan bygga upp 
länksamlingar, men jag menar, det kvittar hur mycket vi inom kåren talar om det för jag 
tror att det känner inte folk till, alltså den kompetensen, och det måste ju marknadsföras 
mer. (7) 

Två magisteruppsatser är intressanta i denna aspekt då de båda har undersökt 
denna breddade arbetsmarknad. Den ena är författad av Veronica Alfredsson 
och undersöker huruvida utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 
ger tillräckliga kunskaper för att arbeta med omvärldsbevakning i den privata 
sektorn. Hon menar att den inte gör det och att det som framför allt saknas är 
ett viss affärstänk, strategiskt tänkande och kommunikationsförmåga, samt 
branschkännedom som Alfredsson menar att utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap inte förmedlar.101  

Den andra uppsatsen som är författad av Jenny Lundin och Susanne 
Mandrén vill skapa en förståelse för varför personer med examen i biblioteks- 
och informationsvetenskap anställs i en för dem icke traditionell 
arbetsmarknad. De ser att det i första hand inte är själva utbildningen som 
möjliggör detta då arbetsgivare inte specifikt letar efter arbetssökande med 
denna utbildning samt att de sällan är insatta i vad denna utbildning innebär. 
Istället är det den individuella bibliotekariens agerande och personliga 
egenskaper som bidrar till de nya möjligheterna på arbetsmarkanden.102  

Båda dessa uppsatser visar på att utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap har konkurrens från andra utbildningar när det gäller en 
arbetsmarknad utanför det traditionella biblioteksarbetet. De visar också på 
vikten av att i detta sammanhang marknadsföra kompetensen bättre.  

I fortsatt tal om denna breddade arbetsmarknad säger en informant att 
han/hon inte tror att det är många i hans/hennes situation som söker yrken där 
det inte uttryckligen står att det är ett bibliotekarieyrke. (7) Det flesta av mina 
informanter verkar just anse att flertalet som utbildas i biblioteks- och 
informationsvetenskap idag fortfarande till största del söker sig till 
biblioteksfältet och det är uppenbarligen inte lätt att få en fast anställning. Till 
dags dato finns 39 bibliotekarietjänster utlysta via arbetsförmedlingens 
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hemsida (som visserligen inte är den enda förmedlingskanalen).103 Fyra av 
mina informanter har en fast anställning, två av dessa har fått dessa via en 
vikarieanställning och en av dessa är enbart på 60 procent. Den kraftigt ökade 
efterfrågan som Olander talar om och det allmänt talas om i och med att 
fyrtiotalisterna går i pension har väl ännu inte infunnit sig vilket innebär en stor 
konkurrens om de arbeten som finns. Det är en ”stenhård konkurrens” (7) som 
en informant uttrycker det och fortsätter: 

Det är skönt att ha sluppit gå arbetslös för nu har man ändå jobbat ett tag så att man har 
sin erfarenhet, man har lite större chans […] jag tycker att det utbildas väldigt många i 
Sverige nu och jag tror inte att det är enligt vad som egentligen behövs, eller det beror på 
om man kan bredda arbetsmarknaden. (7) 

Detta citat får avsluta denna uppsats empiriska del men vi kommer att 
återkomma till frågan om utbildningens ambition att förbereda för arbete inom 
hela informationssektorn i uppsatsens analyskapitel som vi efter en kort 
sammanfattning nu har kommit fram till.  

7.7 Sammanfattning 
Detta undersökningskapitel är strukturerat utefter den intervjuguide jag har 
använt mig av. Utifrån uppsatsfrågorna har jag undersökt hur informanterna ser 
på sitt arbete och hur de ser på sin utbildning i relation till sitt arbete. 
Informanterna har fått uttala sig om hur de ser på sig egen yrkesidentitet samt 
hur de upplevde övergången från utbildning till yrkesliv. Dessa frågor kan ses 
som en grund för att komma åt mitt reella syfte, att se hur utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap förhåller sig till ett arbete som 
folkbibliotekarie. Denna problematik kommer nästföljande analyskapitel att 
ägnas åt.  
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8. Analyskapitel och slutdiskussion 

Att intervjua de sju informanterna som ställde upp för denna uppsats har varit 
ett både krävande och roligt arbete men framför allt givande. Jag började denna 
uppsats med att tala om min oro inför min praktik och i förlängningen inför 
mitt stundande kliv ut på arbetsmarknaden. Då alla informanter idag befinner 
sig där jag förhoppningsvis kommer att befinna mig inom en snar framtid, som 
arbetande folkbibliotekarie, har denna intervjuprocess gett mycket intressanta 
inblickar i hur vägen dit kan te sig.  

Mitt syfte har varit att se hur utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap förhåller sig till ett arbete som just folkbibliotekarie. De 
frågeställningarna jag har arbetat utifrån är, hur upplever nyutexaminerade 
studenter sin arbetssituation som folkbibliotekarie samt hur upplever de sin 
utbildning? Hur ser nyutexaminerade studenter på sin egen yrkesidentitet, 
samt, hur upplever nyutexaminerade studenter övergången från utbildning till 
yrkesliv? Dessa frågor har fått sina svar i undersökningskapitlet där just 
undersökningsfrågorna och intervjuguiden fick styra upplägget. Som synes 
finns det inga enkla svar, de varierar, men jag har i jakten på att besvara 
uppsatssyftet i enlighet med Holme och Solvang samt Patel och Davidsson sökt 
efter gemensamma teman i intervjuerna med informanterna och ganska tidigt i 
processen kunde jag urskilja relativt tydliga beröringspunkter och det är dessa, 
samt den teori som jag har utgått ifrån, som ligger till grund för denna 
avslutande analysdiskussion. Dessa teman har till viss del redan berörts i 
undersökningskapitlet men kommer nu att diskuteras mer utförligt.  

Även fast det är informanterna som har försett mig med underlaget vill jag 
markera att det är mina tolkningar av detta som uttrycks i denna avslutande del 
av uppsatsen.  

8.1 Praktik och teori 
Som tidigare skrivits var det svårt att tala om utbildningen med informanterna 
utan att komma in på en diskussion kring teori och praktik. Dessa ses ofta som 
varandras motpoler, förhållandet mellan dessa var också något som jag 
funderade mycket kring i inledningsskedet av denna uppsats, mycket på grund 

 56



av den förändring som utbildningen historiskt gått igenom. Enbart Uppsala har 
idag en längre sammanhängande praktikperiod och detta menar de informanter 
som studerat där var det allra bästa i utbildningen. De informanter som inte har 
läst i Uppsala efterfrågar i sin tur praktik i någon form. De som har läst i Lund 
har haft viss verksamhetsförlagd undervisning i form av fältstudiedagar vilket 
har uppskattats mycket. Detta att studenter efterfrågar praktik är något som kan 
ses i flera olika sammanhang. Informanterna i Franklins uppsats ger uttryck för 
denna önskan, till viss del även de studenter som intervjuas av 
bedömargruppen för biblioteks- och informationsvetenskap som HSV utsåg 
2004 för utvärdering av samma ämne. Även i den lokala undersökningen som 
SSB genomförde inom ramen för projektet Genväxt utfördes några intervjuer 
med nyanställda och nyutbildade bibliotekarier som även de sade sig sakna 
praktik i sin utbildning. Samma åsikt ger även studenterna i Ducanders uppsats 
uttryck för. 

Jacobson har i sin uppsats tagit upp frågan om praktik i utbildningen med 
de fyra utbildningsansvariga i Borås, Lund, Umeå och Uppsala och alla, utom 
Uppsala som redan har praktik, anger att detta inte inkluderas i utbildningen 
för att det inte längre är en yrkesutbildning och att det istället är viktigare att ge 
plats för teori. Fredrik Åström som representerade utbildningen på Umeå 
universitet säger till exempel att ”en praktik skulle inte leda till ’en ökad 
teoretisk förståelse av informationsrelaterade verksamheter’”.104 Han menar 
vidare att ”praktiken inte är tillräckligt givande i förhållande till den tid den 
tar”.105  

Jag kan inte, utifrån mina intervjuer, hålla med om detta. De flesta av mina 
informanter menar att koppla samman teori med praktik just ger en ökad 
förståelse för teorin, att om man har praktisk inblick i det fält där utbildningens 
kunskap sedan ska appliceras är det lättare att ta till sig teorin. I HSV-
rapporten Högskolan samverkar uttrycks det på följande sätt: ”vår uppfattning 
är att någon form av färdighetsträning är viktig för att vara bättre rustad för 
arbetsmarknaden och för att kunna reflektera över sina teoretiska 
kunskaper”.106 Sundin rör sig i samma tankebanor när han talar för ett ökat 
samarbete mellan högskola och praktik som ett led i ”en ökad förståelse för 
varandras verksamheter.”107

Som vi har sett i ett tidigare citat menar också en informant att ”det var 
faktiskt sen när jag började jobba extra (under utbildningen) som jag tyckte att 
                                                 
104 Jacobson, 2001, s. 61. 
105 Jacobson, 2001, s. 61. 
106 Lönn, 2004, s. 100.  
107 Sundin, 2001, s. 6. 
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det var så himla bra att kunna varva praktik med teori, det gav mig jättemycket 
och det fick mig också att bli motiverad i utbildningen”. (7)  

Lars Thofelt, som vid produktionen av boken Om utbildning i teori och 
praktik, var verksam vid Mitthögskolan, uttrycker detta som att ”teoretiska 
exempel är omöjliga att handgripligen begripa. Vartill och varför används de? 
Undervisningen måste förutom att lära och förklara vara nyttig”.108 Jag tycker 
att det är väl starkt att säga att teoretiska exempel är omöjliga att handgripligen 
begripa men vartill och varför de används är en fråga som jag uppfattar att flera 
av mina informanter har ställt sig. Häri ligger till stor del nyttan av praktik. 

Att praktik inte heller skulle vara givande måste bemötas med motfrågan, 
givande för vem? För de informanter som har haft praktik i sin utbildning har 
detta varit mycket givande. Här finns självklart en differens i syfte och mål 
med utbildningen. Informanterna i egenskap av studenter vill kunna söka och 
få ett arbete efter utbildningen och därmed är praktik mycket givande. Det ger 
dem en inblick i verksamheten och erfarenhet och eventuellt också kontakter 
som kan vara till nytta vid ett senare arbetsökningstillfälle. De som ansvarar 
för utbildningen har självklart som mål att ge studenterna kunskap men de har 
också som mål att förstärka biblioteks- och informationsvetenskap som ämne 
och utveckla forskningen inom detta ämne.109 I den senare kontexten är praktik 
förklarligt inte givande men i kontexten att förmedla kunskap till studenterna 
bör den vara det då informanterna säger att praktik gör teorin lättare att ta till 
sig och tvärtom, utan praktik blir teorin mer svårbegriplig. Följande citat tål att 
repetera:  

[…] för om du aldrig har jobbat på ett bibliotek så är det jättesvårt att bara komma direkt 
ut och att överhuvudtaget under utbildningen förstå relevansen av vissa saker man lär sig 
och se sammanhanget, det är svårt om du inte känner till biblioteksmiljön. (7)   

I min teoridiskussion hänvisar jag till Franssons text Teori och praktik i yrke 
och utbildning där jag tolkar kontentan som att teoretisk och praktisk kunskap 
måste ses som komplementära. Hypotetiskt ställde jag frågan i hur hög grad 
man på utbildningen idag lyckas med detta samspel. Utifrån mina intervjuer 
uppfattar jag det som att man från utbildningens sida inte lyckas med detta 
tillräckligt. Mina informanter är som sagt för praktik i någon form, om det så är 
en sammanhängande praktikperiod som i Uppsala eller fältstudiedagar som i 
Lund.  

                                                 
108 Thofelt, Lars, 2001, Om undervisning i teori och praktik, s. 35. 
109 Jacobson, 2001, s. 74. 
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Med detta sagt är det inte så enkelt som att säga att informanterna är för 
praktik och emot teori medan fallet är det motsatta med de 
utbildningsansvariga. I Jacobsons uppsats kan man se att en del av målen med 
utbildningen är just att ge både teoretisk och praktisk kunskap.110 Som tidigare 
nämnts uppskattar även informanterna både de teoretiska momenten, till 
exempel de som behandlar hur man kan se på information, som de praktiska, 
till exempel katalogisering, även om flera har uttryckt mer uppskattning för de 
praktiska. Samtidigt är det dock inte i första hand denna typ av praktik som 
efterfrågas utan praktisk inblick i biblioteksverksamheten. En informant säger 
att man måste se till vad man lämnar studenterna med när de är klara med 
studierna. Informanten säger vidare att utbildningen inte ska ge studenten jobb 
men en inblick i jobbet eftersom utbildningen trots allt ändå relaterar till ett 
yrke och inte bara till teoretiska ämnen, ”vad man än vill säga så relaterar man 
ju hela tiden till bibliotekarieyrket.” (4) 

8.2 Utbildning för hela informationssektorn  
Undersökningskapitlet avslutades med att tala om den breddade 
arbetsmarknaden som för flera av informanterna tedde sig otydlig. Kanske är 
det här fel att tala om en uppdelad arbetsmarknad i å ena sidan biblioteksarbete 
och å andra sidan informationsarbete, är inte dessa två desamma? Man kan 
fråga sig om inte denna uppdelning fastställer ett förlegat synsätt. Peter 
Almerud har för DIK's räkning intervjuat Ylva Rosell som är Information 
Scientist på AstraZenecas företagsbibliotek i Södertälje. När hon talar om 
bibliotekarierollen inkluderar hon även informatiker och 
informationsarkitekter.111 Jag tror dock inte att man ska se det som ett förlegat 
synsätt att tala om två olika arbetsmarknader och arbetsroller utan som ett 
symptom för vad i alla fall mina informanter mer eller mindre känner. Vad för 
typ av arbete, vid sidan av traditionella biblioteksarbeten, innebär denna 
bredd? Flera informanter menar ändå att biblioteksverksamheten var i fokus 
under utbildningen. De flesta informanter är medvetna om denna bredd i 
utbildningen och är positivt inställda till den, som vi har sett är de flesta 
förändringsbenägna och en breddad arbetsmarkand är i den aspekten positiv. 
Men merparten av informanterna är trots denna positiva inställning också 
frågande gentemot vad denna bredd egentligen innebär.  

                                                 
110 Jacobson, 2001, s. 74 f. 
111 Almerud, Peter, 2003, ”Bibliotekarien skapar själv bilden av bibliotekarien”, 

http://dynamicweb.telia.com/www-dik-se/dikforum/2003/nr2/rosell.pdf (22 november 2005). 
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Skälet till att jag tar upp detta är att jag menar, att det jag vill kalla 
utbildningens ambivalens, är en stor orsak till att flera informanter uttrycker en 
besvikelse över vad de trodde utbildningen skulle vara och ge dem och vad den 
sen faktiskt var och gav. Under våren 2001 fördes på initiativ av Miguel 
Benito, lärare på bibliotekshögskolan i Borås, en debatt om hur man inom 
biblioteksfältet ser på katalogisering och klassificering. Benito frågade sig om 
dessa fortfarande behövs i utbildningen eller om man kan lära sig detta ute på 
biblioteken. Debatten som fördes via forumet BIBLIST blev aldrig mycket till 
diskussion då merparten var helt överens om att dessa frågor var av stor vikt 
och absolut hörde hemma på utbildningen.112 Under hösten plockades dock 
detta ämne upp i tidskriften Ikoner och nu blev det en diskussion mellan å ena 
sidan Viktoria Lindstam, före detta biblioteks- och 
informationsvetenskapsstudent från Borås och idag verksam som bibliotekarie 
samt Miguel Benito och kollegan Göran Berntsson. Denna diskussion visar 
enligt mig tydligt på denna ambivalens. Lindstam menar att eftersom att 
biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen marknadsförs som 
förberedande för arbete inom hela informationssektorn är det fel att fokusera på 
biblioteksspecifika moment som katalogisering och klassificering. Benito och 
Berntsson är av en annan åsikt då de menar att en utbildning utan dessa 
moment vore än mindre biblioteksinriktad vilket vore en risk då utbildningen 
till stor del väljs av studenter som vill bli bibliotekarier. Vem som har rätt eller 
fel vill jag inte döma i men denna debatt visar på att utbildningen drar åt två 
håll, eller står på ”två ben” som Jacobson uttrycker det, ”dels vill de ge 
praktiska kunskaper och möjlighet att arbeta inom traditionell 
biblioteksverksamhet, dels betonas teori och forskning, och en utvidgning mot 
en bredare arbetsmarknad eftersträvas.” 113 Som berördes i 
undersökningskapitlet upplevde flera av informanterna en besvikelse när de 
började utbildningen då de förväntat sig något mer praktiskt och konkret 
biblioteksinriktat. Men även den informant som hade och har som ambition att 
arbeta som informatör upplevde utbildningen under tiden han/hon gick den 
som mindre bra. Min åsikt är att detta just beror på att utbildningen står på ”två 
ben”. Det är ingen ren bibliotekarieutbildning men det är heller ingen ren 
informations- eller informatörsutbildning. Jag är av åsikten att det är positivt 
med en breddad arbetsmarknad och det är positivt att vi som nyexaminerade 
studenter ska kunna söka arbete inom hela informationssektorn men jag är 

                                                 
112 Inläggen i denna debatt kan läsas på Miguel Benitos hemsida 

http://www.adm.hb.se/~mb/grunden3.htm (14 november 2005).  
113 Jacobson, 2001, s. 37. 
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också av åsikten att under utbildningstiden måste detta göras än mer tydligt 
genom fler olika typer av gästföreläsare. Det måste också som en informant sa 
marknadsföras ytterligare. Inom bibliotekssektorn är vår utbildning 
marknadsledande, det finns ingen annan form av bibliotekarieutbildning, men 
inom informationssektorn som helhet finns det flera andra former av 
utbildningar att konkurrera med. Detta visar Lundins och Mandréns uppsats 
där de hävdar att bibliotekarien och utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap är satt i en konkurrenssituation när de gäller arbete som 
informationsexperter på företag.114 Som exempel på utbildningar kan nämnas 
informationsprogrammet på Karlstads universitet, informations- och PR-
programmet på Mittuniversitetet samt olika medie- och 
kommunikationsvetenskapliga program. Dessa utbildningar är de som 
Arbetsförmedlingen listar när de ger exempel på utbildningar för 
informatöryrket.115 Biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen 
omnämns inte.  

Ett annat problem är också de starka associationer som medföljer 
begreppet bibliotek. Fortfarande fortsätter studenter att söka till utbildningen 
för att bli just bibliotekarie, som var fallet med alla mina informanter utom en, 
och det kommer studenter att fortsätta göra så länge man kallar det en 
bibliotekarieutbildning, och det görs i var mans mun, även i de 
utbildningsansvarigas. Olanders artikel är ett exempel på detta då hon talar om 
rekrytering till bibliotekarieutbildningen men även utbildningarnas egna 
hemsidor. Det är ett begrepp som har oerhört starka associationer, positiva som 
negativa, det visar dels alla bilder som finns av bibliotekarier i litteratur och 
filmer samt den osynlighet som informanterna talar om kring sitt yrkes 
kompetens.116 Dessa bilder existerar självklart också hos dem som söker till 
utbildningarna.117 En informant menar att han/hon hade lite av en schablonartad 
uppfattning av bibliotekarieyrket innan han/hon började studera och då är det 
också intressant att se att denna informant också hade väntat sig en mer 
praktisk utbildning. (7) En annan informant säger också att ”jag visste så lite 
om vad det innebar när jag började, jag hade läst på lite om utbildningen men 

                                                 
114 Lundin & Mandrén, 2003, 73 f. 
115 Arbetsförmedlingen, 2006c, Sökresultat utbildningar, 

http://utbildningar.ams.se/main/From_YrkenAO_Frames.asp?iYrkeID=175 (3 april 2006). 
116 Exempel på forskning inom detta ämne är Kerstin Rydbecks text Från arg tant med knut till farlig 

sexbomb från 2004 där hon diskuterar stereotypa bilder av bibliotekarien i skönlitteraturen, 
http://www.nikk.uio.no/arrangementer/konferens /island04/papers_pdf/rydb_hele.pdf (7 maj 2006). 
Inom samma ämne men med fokus på film kan ”The Librarian Stereotype and the Movies” nämnas av 
Stephen Walker och Lonnie V. Lawson, http://wings.buffalo.edu/publications/mcjrnl/v1n1/image.html 
(8 maj 2006). 

117 Rydbeck, 2004, s. 1. 

 61

http://utbildningar.ams.se/main/From_YrkenAO_Frames.asp?iYrkeID=175
http://www.nikk.uio.no/arrangementer/konferens%20/island04/papers_pdf/rydb_hele.pdf
http://wings.buffalo.edu/publications/mcjrnl/v1n1/image.html


jag hade de här tankarna och drömmarna.” (3) Även denna informant hade 
föreställt sig en mer praktisk utbildning fokuserad mer på bibliotekarieyrket.  

På grund av att man fortsätter att omnämna utbildningen som en 
biblioteksutbildning samtidigt som den inte är en ren bibliotekarieutbildning 
kommer studenter också att fortsätta att bli missnöjda men den undervisning 
som ges då den inte lever upp till deras förväntningar, det vill säga, utbilda 
dem till bibliotekarier. Det är ett problem eftersom det gör att det man läser blir 
svårare att ta till sig när man inte vet eller förstår varför man läser det. Som vi 
har sett kommer dock denna förståelse ofta när studenten kommer ut på 
arbetsmarknaden och börjar arbeta men då är det för sent, enligt mig. Vid det 
laget har många redan glömt mycket av vad de läst just på grund av att de inte 
förstod vad det var bra för.   

8.3 Utbildning i glömska 
Det tredje temat som jag har funnit i intervjuer med mina informanter är just 
detta att flera av informanterna verkar ha svårt att minnas sin utbildning. Flera 
säger detta konkret medan jag har fått samma känsla med andra i deras sätt att 
tala väldigt flytande om sin utbildning. De skäl som direkt ges för denna 
glömska är att utbildningen var för teoretisk eller abstrakt och att det var svårt 
att se vad nyttan var med det man läste. Andra har svårare att ringa in vad det 
beror på. En informant talar om det som just har behandlats under föregående 
rubrik, nämligen att begreppet bibliotekarie är så laddat med bilder av vad en 
bibliotekarie är och ska kunna som inte stämmer med verkligheten. Dessa 
bilder finns både hos en själv och andra och mot dessa måste man hela tiden 
förklara och försvara sig. (6) Detta tolkar jag som att dessa bilder kan skymma 
det som lärs ut på utbildningen, att man får brottas med stereotyper, både 
andras och egna som gör det svårare att ta till sig det man lär sig samtidigt som 
det man lär sig färgas av stereotyperna. Den informant som ovan citeras om de 
drömmar och tankar han/hon bar med sig in i utbildningen menar också att 
han/hon har glömt mycket av utbildningen och troligt är att dessa 
föreställningar också är skälet här.  

Andra informanter som inte direkt sa att de har glömt mycket av sin 
utbildning men som jag ändå har fått känslan av att så är fallet talar om hur lite 
nytta de har av sin utbildning i sitt dagliga arbete eller om hur stressig 
utbildningen var med mycket som skulle tryckas in. Även detta tror jag är 
orsaker till att man har svårt att minnas det man läst. Det är självklart svårt att 
helt ringa in varför det är så att många har svårt att minnas sin utbildning, det 
varierar från person till person och kan ha flera orsaker. En förklaring skulle 
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också kunna vara den arbetsintention informanterna hade med sin utbildning 
och därmed plockar med sig det de känner är mest användbart för dem i en 
framtida karriär. En informant säger följande som får mig att tro att detta kan 
vara en del av förklaringen:  

Jag sökte den (utbildningen) för att jag tyckte att det verkade vara ett väldigt intressant 
yrke… i och för sig gör jag kardinalfelet, så får man inte säga, men ett intressant ämne är 
det ju självklart men helt ärligt talat så är jag nog mer intresserad av yrket än av ämnet. 
(7) 

 
En annan informant säger också att praktik handlar om att just ”få en förståelse 
för vad det faktiskt är man ska göra, för då kan man ta till sig det som är viktigt 
för en i utbildningen, för det en själv vill göra. Nu vet man inte riktigt hur man 
ska sålla, för allt är ju inte viktigt för en.” (6). 

Om detta stämmer är det än viktigare för utbildningen att på ett tidigt 
stadium för studenten visa på nyttan av det som läses, samspelet mellan teori 
och praktik. Thofelt menar också att ”praktiken ger teorin liv kunskapen 
inhämtas fortare och fastnar hårdare.”118  

Franklin målar upp tre bilder av utbildningen i sin uppsats, de är 
utbildningen som ”mer relevant”, ”mindre relevant” samt ”svårbestämbar”.119 
Just bilden av utbildningen som svårbestämbar kan relateras till det jag också 
har upptäckt, att flera har en tendens att tala svävande och otydligt om det som 
de har läst och lärt sig på utbildningen. Franklin kopplar detta dels till en 
svårighet att göra en koppling mellan kompetens införskaffad och använd i två 
helt olika miljöer, utbildningen och arbetslivet, men även till utbildningens 
teoretiska och generella karaktär.120 Denna generella karaktär, utbildningens 
bredd som i många avseenden är positiv kan nog också bidra till att 
utbildningen är svårbestämbar. Falk och Litbo-Lindström menar att det blir 
svårare att få grepp om sin kompetens i och med att utbildningen idag 
förmedlar kunskaper som ska vara applicerbara inom hela 
informationssektorn.121  

8.4 Övergången från utbildning till yrkesliv 
Min teoretiska utgångspunkt förenar utbildning och arbete, 
utbildningsvetenskap och professionsteori, genom att visa på hur en 

                                                 
118 Thofelt, 2001, s. 66. 
119 Franklin, 2004, s. 57. 
120 Franklin, 2004, s. 57 ff. 
121 Falk och Litbo-Lindström, 2000, s. 59. 
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yrkesidentitet kan formas så väl genom och under en professions- och 
yrkesinriktad utbildning som genom yrket i sig. Detta kan medföra problem när 
den färdigutbildade studenten tar klivet över till arbetslivet som kan eftersträva 
och belöna andra kunskaper än utbildningen. Har detta varit fallet för mina sju 
informanter? Både ja och nej. Som vi har sett när informanterna talar om den 
kompetens en bibliotekarie bör besitta, i förhållande till begreppet 
yrkesidentitet, liknar det mer det som verksamhetsföreträdarna representerar än 
de utbildningsansvariga, om vi ser till Jacobsons uppsats. Det handlar om en 
social kompetens som också innefattar allmänbildning, ett gott referensarbete, 
IT-kunskaper, omvärldsorientering och litteraturkunskap. Det som de 
utbildningsansvariga istället talar om, kunskapsorganisation och förmedling, 
det vill säga en kompetens mer inriktad mot information, finns också med men 
framför allt talar informanterna om den sociala kompetensen. I denna 
kompetens är interaktionen med biblioteksbesökaren hela tiden i centrum 
vilket bekräftar det konstruktivistiska perspektivet på identitetsskapande där 
identiteten till viss del skapas genom interaktion med andra människor, vilket i 
bibliotekariens fall är biblioteksbesökaren men även arbetskamraterna.  

Här ser vi att på utbildningen eftersträvas en viss typ av kunskap och 
kompetens medan fokus är lite annorlunda ute i arbetslivet och denna 
förskjutning i fokus, eller professionella förändringar om vi ska använda den 
teoretiska terminologin, har informanterna tagit till sig. Flera av informanterna 
säger rakt ut att de inte har speciellt stor användning av sin utbildning i sitt 
dagliga arbete. Det är också tydligt att det handlar om två olika organisationer 
om vi ska fortsätta med Lindgrens terminologi, värld är annars det ord som en 
av informanterna använder när han/hon säger att ”just det här glappet till 
utbildningen, man har fått så mycket teori och så plötsligt så står man där mitt i 
verkligheten och det är helt annorlunda, det är en värld som inte är som på 
universitetet […]” (3)  

Så här långt har teorin till viss del visat sig stämma och varit en bra 
utgångspunkt att arbeta med. Även den utgångspunkt jag hade, att det finns ett 
glapp mellan den bild av bibliotekarierollen som utbildningarna genererar och 
den bild som finns ute på biblioteken har till viss del också visat sig stämma. 
Men nästa fråga blir då om detta har upplevts som ett problem för 
informanterna, så som Sundin menar när han säger att:  

I professionsorienterade utbildningar, såsom inom omvårdnad och biblioteks- och 
informationsvetenskap, medieras en yrkesidentitet som sedan konfronteras med 
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yrkeslivets normer och värderingar. I detta potentiellt konfliktfyllda möte befinner sig de 
före detta studenterna som just tagit steget ut i arbetslivet […] 122  

När informanterna ombads fundera över när deras syn på yrkesidentiteten 
formades menar de flesta att det är något som sakta vuxit fram och att det har 
varit en kombination av intryck från utbildningen men även från egna jobb vid 
sidan av utbildningen, till och med intryck och idéer som vissa menar fanns 
innan de började studera. Vissa av dessa har fått förkastas medan vissa har 
visat sig fruktsamma. Skapandet av en yrkesidentitet har varit en längre 
process och det är ingen av informanterna som talar om problem i denna 
process. Till viss del tror jag att det handlar om att begreppet yrkesidentitet är 
ett svårt och oklart begrepp och när man funderar kring de delar som innefattar 
detta, vad man gör och kan etcetera, tänker man ändå inte i dessa termer. För 
mötet med arbetslivet har för de flesta informanterna ändå varit ett 
”konfliktfyllt möte”. Detta har kommit fram, inte i talet om yrkesidentitet, men 
i talet om informantens första anställningstid, hur det var att gå från utbildning 
till yrkesliv och hur det var att komma in i arbetet. Det handlar om att 
informanterna har relativt begränsad insyn i hela spektrat av bibliotekariens 
arbetsuppgifter och brist på erfarenhet, allt det som kommit fram i 
diskussionen kring teori och praktik. 

Utifrån den diskussion som jag också har fört kring begreppen bibliotek 
och bibliotekarie tror jag att teorin, för att passa just den yrkesförberedande 
utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap, måste diskutera vilken 
genomslagskraft denna yrkesidentitet har som skapas under utbildningstiden. 
Jag tror nämligen inte, och vi har sett att så inte var fallet med mina 
informanter, att någon av utbildningens studenter går förutsättningslöst in i 
utbildningen utan någon form av förförståelse av vad de vill med utbildningen 
eller vad utbildningen kan ge dem. Vi har sett detta i flera citat från flera 
informanter. Det omvända bör då gälla, att detta övergångsobehag, det 
”konfliktfyllda mötet” även kan upplevas redan under utbildningen för att man 
har en förförståelse av det kommande arbetslivet.  

I undersökningskapitlet lät jag mina undersökningsfrågor och intervjuguide 
styra upplägget. I detta analyskapitel har jag istället låtit texten byggas kring de 
tre huvudteman som jag fann gemensamma i mina intervjuer samt den teori 
som jag har utgått ifrån. I nästföljande del som jag har kallat avslutande 
reflektion diskuterar jag utifrån mitt uppsatssyfte vad jag tror är 
grundproblemet med dagens utbildning, för jag ser att ett sådant finns, och vad 

                                                 
122 Sundin, 2003, s. 9.  
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som bör göras med biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen i 
framtiden.   

8.5 Avslutande reflektion 
Mitt syfte har varit att se hur utbildningen står i relation till en arbetssituation 
som folkbibliotekarie när man idag inte blir utbildad bibliotekarie, utan 
biblioteks- och informationsvetare, eller kan välja inriktning mot en viss 
bibliotekstyp och praktiken får stå tillbaka för teorin. Detta syfte går inte att 
besvara med ett ja eller nej, eller bra eller dåligt. Det finns mycket som är 
positivt med utbildningen samtidigt som det finns mycket som är negativt.   

Det som är positivt är framför allt den bredd som utbildningen ger, det är 
en relativt kort utbildning, om man inte räknar med de ämnen som studenterna 
har läst innan de påbörjade inriktningen mot biblioteks- och 
informationsvetenskap, men mycket gås igenom och som en informant sa, man 
får ”hum” om väldigt mycket. Eftersom att informanterna inte heller ser sig 
själva som rotade på en arbetsplats hela livet, är det också positivt att 
utbildningen inte låser studenten till en typ av arbete. Utbildningens 
akademisering och inriktning mot information och IT som till viss del har som 
syfte att höja statusen på bibliotekarieyrket är också positivt, för yrkets 
osynlighet är ett problem idag och möjligen är utbildningens utveckling ett sätt 
att komma till rätta med detta.  

Det som är negativt med utbildningen är framför allt bristen på praktik och 
den bristande kopplingen mellan teori och praktik som är viktig för att 
studenten ska kunna ta till sig, förstå och se nyttan av det de läser. Denna 
praktik måste inte nödvändigtvis ha formen av en längre sammanhängande 
period som i Uppsala utan skulle kunna utformas som de fältstudiedagar som 
arrangeras i Lund. Dock bör dessa få ta större plats än de får idag. Denna 
praktik bör också komma relativt tidigt i utbildningen så att studenten tidigt 
kan se kopplingen mellan de teorier som diskuteras i undervisningen och den 
verksamhet som bedrivs varje dag ute på biblioteken. Utan denna samverkan 
mellan teori och praktik ser jag en fara i att utbildningen bara kommer att 
utexaminera studenter som studerar för att få sin examen, inte för att 
tillgodogöra sig kunskap som på längre sikt gynnar både verksamheten och 
utbildningen.  

En annan brist i utbildningen är också bristen på hantverkskunskaper, som 
till exempel kunskaper i olika söksystem som Book-IT och till viss del också 
kulturdelen av bibliotekarieyrket som handlar om läsglädje och 
litteraturförmedling. Detta är en känslig diskussion, vissa kommer att läsa detta 
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och säga att detta visst ska vara med, medan andra kommer hävda den absoluta 
motsatsen. En kvalificerad gissning är att dessa två ståndpunkter kommer att 
representeras av studenter och utbildningsrepresentanter, för vad ska 
utbildningen lära ut och vad ska lämnas till arbetsgivaren?  Vad hör och hör 
inte hemma på en högskoleutbildning? Just för att utbildningen i biblioteks- 
och informationsvetenskap till viss del relaterar till ett specifikt yrke väcks 
sådana frågor som kanske inte annars skulle diskuteras på högskolenivå. Men 
det är också här som jag ser att det stora problemet ligger och det handlar om 
utbildningens ambivalens, det pratas fortfarande om bibliotekarieutbildning, 
bibliotekshögskola, att utbilda bibliotekarier för en ny arbetsmarknad men det 
är inte längre en ren bibliotekarieutbildning. Det är heller ingen ren 
informations- eller informatörsutbildning, det är något mitt emellan och detta 
skapar ett spänningsförhållande mellan utbildningens mål och syfte och 
studenternas mål och syfte. Som sades i inledningen till denna uppsats handlar 
det om de utbildningsansvarigas vetenskapliga ambitioner och studentens 
önskan att kunna få ett arbete efter studierna. Båda dessa syften är rättfärdiga 
och bör respekteras, frågan är hur detta ska gå till.  

Det finns också en annan ambivalens i utbildningen, nämligen den mellan 
profession och ämne.123 Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 
är inte längre en yrkesutbildning men ofta uppfattas den fortfarande som det 
och en del rena bibliotekskunskaper lärs fortfarande ut, exempelvis de moment 
som Lindstam och Benito diskuterar. Dessa spänningar får man inte blunda för 
utan de måste bemötas.  

Jag tror inte längre, vilket jag gjorde under idéstadiet inför denna uppsats, 
att utbildningen bör delas upp efter olika bibliotekstyper. Jag har funnit fler 
positiva argument för att dagens generella utbildning är rätt väg. Jag tror inte 
heller att man kan göra så mycket för innehållet i utbildningen idag. Vad man 
kan göra är så klart att hålla hög kvalitet med fler och bättre lärare samt bättre 
sammanföra teori och praktik genom att i ett tidigt stadium av utbildningen 
införa någon form av praktik och kontakt med biblioteksfältet. Vad innebär 
annars den skyldighet som högskolan har att samverka med omvärlden? Detta 
ser även jag som giltigt för all högskoleutbildning, speciellt idag när 
akademikerarbetslösheten är så hög. Att önska sig ett arbete efter en lång och 
eventuell dyr utbildning bör inte förringas. Kanske bör de yrkesrelaterade 
spörsmål som förs inom biblioteks- och informationsvetenskapen även föras 
inom all universitets- och högskoleutbildning. 

                                                 
123 Audunson, Ragnar m.fl., 2003, “The complete librarian – an outdated species? LIS between 

profession and discipline”, passim. 
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Förändringar på en detaljnivå som enstaka kursers upplägg och innehåll 
kan jag inte diskutera inom ramen för denna uppsats även om det finns mycket 
att säga om detta. Att jag inte tror att man kan göra mer beror på att man inte 
kan ta ett steg till ena sidan och bli en mer och ren biblioteksutbildning och 
inte heller ett steg åt andra sidan och bli en mer och ren informationsutbildning 
utan att någon sida blir lidande. Jag tror ändå att det är rätt väg att gå, att 
inkludera eller förena informationsvetenskap och biblioteksvetenskap. I denna 
aspekt vore det emellertid intressant att framöver få se en utvärdering av 
utbildningen i Växjö som kanske kan sägas har tagit ett steg framåt. Genom att 
förlänga utbildningen till tre år, och minska inträdeskravet till 40 poäng, till 
skillnad mot de övriga utbildningarnas 60 till 80 poäng, ämnar de ge plats för 
både mer kunskapsteoretisk fördjupning samt praktik.124

Vad jag ändå anser att man kan och bör göra är att ändra sitt sätt att tala om 
utbildningen för att inte förvränga bilden och inge studenter en falsk bild av 
vad utbildningen är. Om man inte blir bibliotekarie och ges en 
bibliotekarieutbildning ska man inte heller tala i de termerna. Fel förväntningar 
från två håll skulle kunna minskas om man slutade att tala i dessa termer i 
utbildningssammanhang, dels studenternas förväntningar på utbildningen och 
dels biblioteksfältets förväntningar på studenterna, vilket eventuellt skulle 
kunna underlätta övergången från utbildning till yrkesliv. 

Utbildningen i det som idag kallas biblioteks- och informationsvetenskap 
har historiskt bytt namn flera gånger, kanske är det dags igen.125 Både 
uppsatsen Bibliotekariens nya arbetsmarknad och Omvärldsbevakning tar upp 
denna begreppsproblematik. De menar att begreppet biblioteksvetenskap och 
bibliotekarie är för snävt och för med sig fel associationer när det gäller den 
privata företagssektorn.126 Men det är också ett problem för dem som inte är 
intresserade av denna marknad utan den traditionella biblioteksmarknaden då 
utbildningen inte är en ren yrkesinriktad bibliotekarieutbildning idag och aldrig 
kommer eller bör återgå till att bli det heller, för det kan vi väl alla vara 
överens om i alla fall? 

                                                 
124 Alfredsson, Henrik, 2003, ”Ny bibliotekarieutbildning i Växjö”,  

http://dynamicweb.telia.com/www-dik-se/dikforum/2003/nr3/biblio.pdf (28 januari 2006).  
125 Högskoleverket, 2004, s. 99. 
126 Alfredsson, 2003, s. 48 f.; Lundin & Mandrén, 2003, s. 86.  

 68

http://dynamicweb.telia.com/www-dik-se/dikforum/2003/nr3/biblio.pdf


9. Sammanfattning 

Denna uppsats har syftat till att se hur utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap står i relation till en arbetssituation som 
folkbibliotekarie. Detta syfte bottnar i den förändring som utbildningen har 
genomgått, speciellt under 1990-talet. I dag får man en examen i biblioteks- 
och informationsvetenskap, man kan inte välja inriktning mot en viss 
bibliotekstyp och praktiken står tillbaka för teorin.  

För att ta reda på hur förhållandet mellan utbildningen och 
folkbiblioteksarbetet ser ut har jag intervjuat sju informanter som alla är 
nyexaminerade från biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningarna i 
Borås, Lund, Umeå och Uppsala. Intervjuerna, som var kvalitativa, rörde sig 
kring frågor om hur de såg på sitt arbete, sin utbildning, sin yrkesidentitet och 
övergången mellan utbildning och arbetslivet, för att på så sätt ringa in och 
besvara syftet.  

Teoretiskt har jag positionerat mig mitt emellan utbildningsvetenskapen 
och professionsteorin då jag genom att se hur en yrkesidentitet även skapas 
under och genom en yrkesförberedande utbildning knyter samman utbildning 
och arbetslivet. Denna yrkesidentitet som skapas i utbildningen kan orsaka 
problem när studenten sedan träder ut i arbetslivet där inte nödvändigtvis 
samma kunskaper och kompetenser som på utbildningen eftersträvas och 
belönas.  

Framställningen av mitt undersökningskapitel har jag låtit styras av mina 
undersökningsfrågor som också legat till grund för den intervjuguide jag 
använt mig av och som finns bifogad i slutet av denna uppsats. Vad gäller 
uppsatsens syfte har det varit svårt att besvara detta med ett bra eller dåligt då 
informanterna självklart har olika åsikter i olika frågor men de gemensamma 
teman som jag sökte och fann i intervjuerna, tillsammans med teorin jag använt 
mig av, ligger till grund för det slutliga analyskapitlet.  

De tre teman som framför allt har framträtt är spänningen mellan teori och 
praktik, en otydlighet kring den breddade arbetsmarknaden som utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap idag ämnar utbilda för samt att 
informanterna har svårt att minnas sin utbildning. Teorins hållbarhet är svår att 
bestämma då inga informanter uttrycker problem i denna aspekt, så som teorin 
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säger, trots att de har upplevt övergången från utbildning till yrkeslivet som 
mer eller mindre problematisk. Teorin föreslås, för giltighet inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap, utvecklas till att också se på den 
eventuella genomslagskraft yrkesidentiteten har som skapas under utbildningen 
då flera av informanterna uttrycker att de redan innan utbildningen hade egna 
idéer och drömmar om både utbildningen och den framtida bibliotekskarriären. 
Vad som också tros påverka teorin är begreppet yrkesidentitet som kan orsaka 
problem då det är ett mycket teoretiskt begrepp. Även begreppet bibliotekarie 
och bibliotek diskuteras avslutningsvis i förhållande till vad jag vill kalla 
utbildningens ambivalens. Denna ligger i spänningen mellan 
informanternas/studenternas och de utbildningsansvarigas till viss del olika mål 
med utbildningen och i spänningen mellan profession och ämne. Det finns 
mycket som är positivt med utbildningen, framför allt dess bredd, samtidigt 
som det finns mycket negativt, framför allt bristen på praktik. Jag diskuterar 
inte några förändringar på detaljnivå utan det jag föreslår är just att se över hur 
man talar om och beskriver utbildningen idag för att inte inge framtida 
studenter och arbetsgivare felaktiga förhoppningar och associationer. 
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11. Bilaga – Intervjuguide 

Bakgrund 
1. Ålder? 

2. Kön? 

3. Utbildningsort? 

4. Examensår? 

5. Akademiska studier utöver biblioteks- och informationsvetenskap? 

6. Hade du några tidigare erfarenheter av bibliotekarieyrket? 

 
Arbetssituationen 

1. Vad har du för typ av anställning? 

2. På vilken avdelning arbetar du, vad är din yrkestitel? 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? 

4. När du anställdes, vilka kvalifikationen anser du var de som söktes? 

5. Kände du att du uppfyllde dessa krav, var det självklart för dig? 

6. Behövde du förklara vad din biblioteks- och informationsvetenskaps-
utbildning innebar? 

7. Hur upplevde du din första tid som anställd? Vad var dina 
förväntningar och hur blev det? 

8. Ser du dig som specialist i någon av dina arbetsuppgifter eller ser du 
dig som generalist? 

9. Vad har du fått för reaktioner från dina kollegor i egenskap av 
nyanställd och utbildad på biblioteks- och informationsvetenskaps-
utbildningen (tillskillnad från den gamla bibliotekarieutbildningen)? 
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Synen på utbildningen 

1. Varför sökte du till biblioteks- och 
informationsvetenskapsutbildningen, vad ville du med utbildningen? 

2. Hur upplevde du utbildningen under tiden du studerade, uppfylldes de 
förväntningar du hade? 

3. Hur ser du på utbildningen idag? Upplever du brister/luckor i 
utbildningen, vad var positivt? 

4. Är det något du känner att du hade klarat dig utan eller något som du 
känner att du inte hade klarat dig utan av det du läste? 

5. Vilken roll hade biblioteksverksamheten i utbildningen? 

6. Utifrån utbildningen hur upplevde du att din framtida roll som 
bibliotekarie skulle se ut? 

7. Ser du dig själv som utbildad bibliotekarie? 

8. Utopiskt, vad skulle du vilja att en bibliotekarieutbildning innehöll och 
var upplagd?  

 
Yrkesidentitet 

1. Vad anser du är en bibliotekaries huvuduppgift? 

2. Vad anser du är en bibliotekaries huvudsakliga kompetens? 

3. Vad bör en bibliotekarie ha för egenskaper?  

4. Vilken vikt anser du att ovanstående uppgifter, kompetenser och 
egenskaper har i samhället i stort? Alltså vad är bibliotekariens roll i 
samhället? Tror du att din mening delas av merparten av dina kollegor? 

5. Skulle du säga att detta (svaren från frågorna ovan) sammanfattar 
bibliotekariens yrkesidentitet eller betyder det något annat/ytterligare 
för dig och i så fall vad? 

6. Har den här bilden vuxit fram i och med jobbet eller fanns den redan 
under utbildningen, eller kanske till och med innan det? 

 
Upplevd övergång från utbildning till yrkesliv 
 

1. Utifrån din bild av bibliotekarierollen/yrkesidentiteten hur upplevde du: 
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a) allmänt övergången från utbildning till yrkesliv? 

b) att det var att komma in i arbetsuppgifterna?  

c) att det var att komma in i arbetsgemenskapen?  

 

2. Hade övergången från utbildning till yrkesliv kunnat underlättas eller 
göras ännu bättre, dels från arbetsgivarens sida samt från utbildningens 
sida? På vilket sätt?  

 
 
Är det något du önskar tillägga?  
 
Kan jag vid behov kontakta dig för ytterligare information?  
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