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Abstract:      

This thesis is a study of information gathered from interviews of recently graduated librarians, 

with focus on their opinion of their professional skills. 

A total of 14 librarians were interviewed, all of whom have been working professionally in public 

libraries for less than two years. A qualitative content analysis of the interviews reveals that many 

of our participants have a deficiency in pedagogic skills and practical experience, their 

knowledge strengths lie in areas such as information seeking and using databases and so this is 

where they felt most comfortable. However, this knowledge is not frequently needed in their 

work within the public libraries. 

The results of our study therefore appear to highlight a gap between education received and skills 

required for the actual work. 
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“I think it is like an integral part of being a librarian, 

in whatever you do, that you’re teaching someone how to do something” 

 - Wheeler, E, McKinney, P. (2015) 

Are librarians teachers? Investigating academic librarians’ perceptions of their own teaching 

roles, sid 118. 
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1.Inledning 

 

Bibliotekarieyrket är en profession i ständig förändring. På relativt kort tid har biblioteken gått 

från att vara en plats där samlingar bevaras till att bli mer av en öppen mötesplats. Detta innebär 

att det på biblioteken idag ska finnas möjlighet till utbildning, att ta del av allehanda 

programverksamhet samt att utveckla egna intressen och kunskaper. I och med detta har även 

bibliotekariens yrkesroll genomgått en förändring från att, i första hand, handla om 

kunskapsförmedling samt hantering av samlingar, till en mer utåtriktad yrkesroll där fokus i 

stället skall läggas på upplevelser och bemötande av bibliotekets besökare.  

  Vi som står bakom denna uppsats har tre års studier på bibliotekshögskolan i Borås 

bakom oss, och parallellt med detta även praktisk arbetslivserfarenhet ur folkbibliotekarieyrket. 

Vi upplevde att flera av dessa praktiska kunskaper som krävdes av oss på vår arbetsplats, inte 

togs upp under utbildningen. Att arbeta som bibliotekarie innebär att förutsättningslöst ställas 

inför mötet med nya människor. Dessa kommer i många fall till biblioteket för att få hjälp med 

allehanda problem, och varje individ är unik. Arbetar bibliotekarien på ett folkbibliotek innebär 

det att denne förväntas vara förberedd att hjälpa och tillmötesgå allmänheten, vilken består av 

många etniciteter, nationaliteter, åldrar och funktionshinder. Det krävs flexibilitet och god social 

förmåga för att på bästa sätt ha möjlighet att göra detta, samt vara den resurs samhället behöver. 

Detta kan i många fall innebära att lära ut, förklara eller på annat sätt hjälpa biblioteksbesökaren 

att få tillgång till informationen denne söker. Vår upplevelse av utbildningen är att den i dagsläget 

inte ger studenterna tillräckligt med praktiska verktyg för att klara av detta på ett så bra sätt som 

möjligt.  

     Högskolan i Borås gör just nu en utredning som kommer att följas av en revidering av 

utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I), något Linnéuniversitet i Växjö 

planerar att göra redan till hösten 2017.  I fjärde numret av Biblioteksbladet (2017) har Amanda 

Glimstedt och Katarina Michnik, ansvariga för bibliotekarieprogrammet i Borås, gett en intervju 

rörande utredningen och vad de hittills kommit fram till. Utredningen görs med hjälp av 

enkätundersökningar som skickas ut till ansvariga bibliotekschefer i Sverige, samt en 

omvärldsbevakning där man har tittat på andra B&I-utbildningar både i Sverige och i övriga 

Norden.  Resultatet är inte färdigställt vid tiden för intervjun, men trots detta kan Glimstedt och 

Michnik utläsa en hel del från materialet. Fler av bibliotekscheferna upplever exempelvis att de 

nyexaminerade bibliotekarierna är mycket duktiga på IT, teknik och informationssökning, men att 

flera av dem saknar litteraturkännedom och kunskaper i socialt bemötande, vilka båda är 

kunskaper som bibliotekscheferna verkar värdera högt. Detta bekräftade våra egna upplevelser 

och väckte vår nyfikenhet, samt en undran om det fanns fler som upplevt det vi själva gjort.   
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1.1 Problemformulering 
 

Lärare och bibliotekarier är på många sätt vitt skilda yrken med olika expertiser, men det finns 

även många likheter mellan dessa olika yrkesroller. Rebecca Albrecht och Sara Baron skriver i 

sin rapport från 2002 att litteratur menar att undervisning av något slag är en väsentlig del av 

bibliotekarieyrket, men trots detta saknar de flesta bibliotekarier nödvändig kompetens för att 

genomföra detta på ett professionellt och effektivt sätt. De skriver också att undervisning är 

arbetsuppgifter som förekommer för bibliotekarier inom alla bibliotekstyper, och inte endast på 

de akademiska biblioteken.  

  I studieplanen för bibliotekshögskolan i Borås står det i de allmänna målen att 

utbildningen skall utveckla studenternas förmåga att utbyta kunskaper även med personer utan 

specialkunskaper inom området (Högskolan i Borås, 2017), vilka kan vara både 

biblioteksbesökare och olika samarbetspartners. Detta menar vi i grova drag, är detsamma som 

lärarna gör då även deras arbetsuppgifter innebär att lära ut specialkunskaper till olika individer 

inom olika områden. Lärarstudenterna vid Göteborgs universitet som riktar in sig på gymnasiet 

läser en utbildning på 4,5 - 5,5 år för att ha möjlighet att förstå och hantera de olika situationerna 

som kan uppstå i mötet med olika individer. I deras kurser ingår bland annat “lärande, utveckling 

och didaktik” och “sociala relationer, konflikthantering och ledarskap” samt verksamhetsförlagd 

utbildning då de befinner sig ute på fältet en längre period (Göteborgs universitet, 2016). Ingen av 

dessa kurser ingår i bibliotekarieprogrammet trots att, som Wheeler och McKinney (2015) som 

båda forskar inom bibliotek och lärande utifrån olika perspektiv, skriver i sin artikel, att 

bibliotekariernas arbetsroll allt mer består i att lära ut och även att samarbeta med lärare. 

 Många befattningar innehåller alltså det dagliga mötet med människor samt någon form 

av undervisning, och tanken är att bibliotekarien efter avklarad utbildning ska vara förberedd och 

trygg i detta möte och utmaningarna det innebär, men är så fallet? Bibliotekarier utför varje dag 

uppgifter i sitt arbete som kräver att de kan bemöta, hantera och hjälpa många olika individer att 

ta till sig information och omvandla den till kunskap av olika slag. Folkbibliotekarier, som denna 

uppsats fokuserar på, arbetar inte, som vid ett högskolebibliotek, mot en riktad målgrupp. Vid ett 

folkbibliotek skall bibliotekarien vara en resurs för hela samhället. Vid ett högskolebibliotek 

menar vi att bibliotekarien ges viss möjlighet att förbereda sig på vilka behov som kan tänkas 

uppkomma under dagen på grund av den tydliga målgruppen för verksamheten, medan 

folkbibliotekarien skall ställa sig öppen att bemöta samtliga individer i samhällets frågor och 

behov av hjälp. Är de förberedda för detta? Albrecht och Baron (2002) tycker inte det, och 

skriver att det här finns ett tydligt glapp mellan utbildningen och yrkeslivet. Deras informanter 

påvisade specifikt en åtskillnad i förväntningarna de hade på vilka kunskaper de behövde, och 

vad som faktiskt förväntades av dem på fältet.  

  Bibliotekarieyrket har sin grund i biblioteks-och informationsvetenskap och ägnar en stor 

del av sin utbildning till informationshantering och källkritik, vilket anses vara deras främsta 

arbetsuppgift enligt bland annat Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO, 2016). Vår 

erfarenhet är dock att det idag inte är ovanligt att även folkbibliotekarien i vissa fall samarbetar 

med lärare och hjälper till, samt kompenserar denne i undervisningen, exempelvis vid ett 

skolbesök på biblioteket eller under en lektion i källkritik. Albrecht och Baron skriver att 

bibliotekarierna får lära sig de primära färdigheterna väl på själva arbetsplatsen, och hänvisar till 

Shonrock och Mulders (1993) undersökning där informanterna hävdade att flera av dessa borde 

läras ut redan på utbildningen. Shonrock och Mulder refererar i sin text till Herbert White (1991) 
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som menar dock att just fortbildning, och undervisning på arbetsplatsen är nyckeln för att stänga 

glappet. Han skriver att utbildningen inte kan splittra sig för varje enskild specifikation, och att 

första steget mot en reform skulle vara att universitetens administration och fakulteten först 

förstår att bredden av bibliotekarier som behövs är viktigare för biblioteken än den materiella 

budgeten. Albrecht och Baron argumenterar dock mot White och menar att förhandla med 

administrationen är en komponent i undervisningsförmågan. Precis som examensprogrammen 

tagit sig an ny teknologi, måste de också ta sig an visionen om bibliotekarien som lärare.  

  Dessa undersökningar börjar bli föråldrade, och utbildningen har genomgått flera 

förändringar såväl under biblen 1993 som Bolognaprocessen 2007. Vår hypotes är dock att denna 

problematisering kvarstår, och att bibliotekarier inte ges det kunskapsunderlag som yrkesrollen 

idag kräver av dem för att ha möjlighet att bemöta bibliotekets användare på ett pedagogiskt och 

professionellt sätt. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att skapa insikt i huruvida nyexaminerade bibliotekarier som arbetar 

vid folkbibliotek upplever att de har de kunskaper som krävs för att bemöta såväl 

samarbetspartners som alla de olika individer som söker hjälp av en folkbibliotekarie.  

1.3 Frågeställningar 

 

● I vilken mån lever utbildningens innehåll upp till de faktiska behoven på arbetsplatsen 

under informanternas första tid som yrkesverksamma?  

 

● Hur ser informanterna själva på sin kompetens gällande bemötande, undervisning och 

pedagogik? 

  



4 
 

2. Bakgrund 

De danska författarna och forskarna Jochumsen, Hvengaard Rasmussen och Skot-Hansen skriver 

i sin artikel The four spaces – a new model for the public libraries (2012) hur den sociala 

kontexten har förändrats på ett avgörande sätt under de senaste 10–15 åren. Samhället har blivit 

allt mer globaliserat och mångkulturellt, och folkets sociala samspel har gått igenom en radikal 

förändring. Detta visar sig bland annat i specifika tendenser som behovet av personliga- och 

institutionella reflektioner, försvinnandet av traditioner, samt att det råder en brist i den sociala 

sammanhållningen. I och med digitaliseringen går allt även snabbare, och fler och fler människor 

söker idag efter spänning och upplevelser i sitt vardagliga liv. De danska forskarna kallar det för 

att vi lever i ett “upplevelsesamhälle” där vi behöver tro på vår egen styrka och värde, samt 

relatera – och ta initiativ till – förändring. Detta gäller för både biblioteksanvändare, vanliga 

medborgare och biblioteket som institution.  

   Bibliotekarierna måste så vara beredda att följa med i utvecklingen, och även bemöta den, 

för att ha möjlighet att även i fortsättningen vara en resurs för användarna i deras sökande efter 

identitet och konsumtion av kultur. Detta gör dock att det krävs andra färdigheter av 

bibliotekariens yrkesroll än tidigare, då tyngdpunkten inte längre ligger endast i att hantera 

samlingarna. Idag behöver bibliotekarierna vara serviceinriktade och bemöta och interagera med 

användarna på ett nytt sätt för att de ska vilja återvända till biblioteket. Idag är det av vikt för 

bibliotekarien att veta hur man pratar väl inför en publik, bemöter olika slags människor, samt 

planerar, och håller i, olika former av programverksamhet. Adam Welin (2013) skriver om just 

programverksamhet som ett uttryck för folkbibliotekets identitet, och hänvisar i sin 

kandidatuppsats till tidigare nämnda danska forskare. Med programverksamhet avses öppna 

aktiviteter och evenemang för allmänheten. Dessa äger rum i samband med biblioteket och kan 

vara såväl sagostunder för små barn, som IT-kurser för seniorer.  

 Utbildningen i biblioteks – och informationsvetenskap i Borås (B&I) innehåller idag inga 

kurser i pedagogik eller retorik, inte heller finns längre någon verksamhetsförlagd utbildning. 

Studenterna får under utbildningen lära sig mycket om informationssökning och 

informationshantering, men mindre inom ämnen anpassade för lärande och bemötande. Hur pass 

rustade är de nyexaminerade bibliotekarierna för dagens fartfyllda upplevelsesamhälle? Även 

andra har ställt den frågan, med resultatet att, som tidigare nämnts, utbildningen nu är mitt i en 

reformationsprocess med syfte att på bästa sätt ge bibliotekarierna redskap att möta nuvarande 

samhällsutveckling.   

  Detta kapitlet syftar till att ge en överblick över hur det ser ut idag på biblioteken och på 

utbildningen i Borås, och hur vi hamnat här. Vi har även tittat på bibliotekariens yrkesroll och 

vad det faktiskt innebär att vara bibliotekarie, samt vad det bemötande faktiskt innebär.  

 

2.1 Utbildningens utformning och historia 

Emelie Falk och Susanne Litbo-Lindström (2000) skriver i sin masteruppsats om reformationen 

som utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap genomgick år 1993. Fram till dess hade 

det endast funnits en utbildning med denna inriktning, förlagd i Borås, vilken var uppdelad och 

specialiserad. Studenterna hade bland annat kurser i basområden som förvärv, registrering, 

lagring och återvinning, samt gavs möjlighet att välja inriktning mellan folk - och skolbibliotek 



5 
 

eller forsknings - och företagsbibliotek. Praktik gjordes sedan inom respektive inriktning. 

Reformationen innebar bland annat att utbildningen fick fler utbildningsorter samt att 

forskningsanknytningen förstärktes. Dawod och Gottberg (2005) skriver i sin uppsats att 

reformen var övergripande för hela högskoleväsendet. Vissa utbildningar som tidigare inte varit 

akademiska fördes över till högskolan, och den grundläggande utbildningen delades in i linjer. 

  

  B&I-utbildningen, som tidigare varit en specialistutbildning, genomgick sedan ännu en 

förändring hösten 1999, med resultatet att i stället bli flera generalistutbildningar. Detta på grund 

av förändringen i bibliotekariernas yrkesroll, inte minst när det kommer till den tekniska 

utvecklingen exempelvis elektroniska nätverk, virtuella bibliotek och fulltextdatabaser.  

    Jenny Lindberg (2015) skriver i sin avhandling om Bolognaprocessen som skedde 2007. 

Den gav bland annat möjlighet till högre akademisk grad, och till följd av detta har utbildningen 

nu en tydligare inriktning mot biblioteksfältet än den haft tidigare. Syftet med denna utveckling 

var att verka för studenternas anställningsbarhet. 

 Huruvida utbildningen i bör vara en yrkesutbildning eller en akademisk utbildning är 

något som länge har diskuterats fram och tillbaka, och är något som troligtvis kommer att 

fortsätta diskuteras under lång tid framöver då det är något som splittrar professionen. 

Akademiseringen genomfördes, bland annat, i syfte att höja yrkets status från den tidigare 

yrkesutbildningen och för att ge möjlighet till vidare forskarutbildning. Givetvis kan detta ha 

både för och nackdelar, då yrket i sig är väldigt praktiskt, och den som utövar det är i behov av 

många praktiska kunskaper som är svåra att få med sig från en akademisk utbildning. 

    I en masteruppsats från 2007 har Gudrun Fredin och Kätty Turstam gjort en 

sammanställning av vilka debatter som tas upp i bibliotekspressen 1990–2005. Det framkommer 

där att den akademiska utbildningen kommer på en klar andraplats av de mest debatterade 

ämnena. En majoritet av artiklarna inom detta ämne ser akademiseringen som positiv och 

välkomnar en högre studienivå samt möjligheten att få fler forskare inom ämnet, då de i artiklarna 

hävdar att detta skulle främja hela biblioteksbranschen. De mindre positiva artiklarna hänvisar till 

att yrket i hög grad är praktiskt, och att dessa kunskaper också bör läras ut under utbildningen. 

Dessa artiklar tar även upp att forskningen inte har något större betydelse för möjligheten att få 

kvalificerade tjänster ute på fältet.  

  Det tredje mest omdiskuterade ämnet i bibliotekspressen enligt Fredin & Turstam (2007), 

handlade om utbildningens verklighetsförankring samt praktik. Många anser att utbildningen är 

dåligt förankrad i det praktiska yrkesarbetet och att detta kan leda till en stor klyfta. 

Bibliotekarieyrket är med andra ord komplext, och kräver därmed flera olika sorters kunskaper, 

både praktiska och teoretiska. 

 

2.2 Utbildningen idag 

Som det ser ut idag finns det fyra varianter av B&I-utbildningen i Borås; den grundläggande 

kandidatutbildningen på campus och på distans med 180 respektive 120 högskolepoäng, samt två 

påbyggnadsutbildningar på masternivå, båda på distans. Även där finns möjlighet att läsa olika 

inriktningar, som båda ger 120 högskolepoäng. Alla utbildningar, utom kandidatutbildningen på 

campus, kräver någon form av förkunskapskrav utöver ett gymnasiebetyg. Kandidatutbildningen 

på distans kräver 60 högskolepoäng, medan de båda masterutbildningarna kräver att studenten 

sedan tidigare har en kandidatexamen. De två kandidatutbildningarna har, enligt Högskolan i 
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Borås (2017) hemsida, samma mål, men skiljer sig på utbildningarnas längd och upplägg. 

Kandidatutbildningen på campus ges på helfart under 3 år, medan distansutbildningen ger på 

halvfart under 4 år. Ytterligare en skillnad mellan dessa två utbildningar är de valbara kurser som 

erbjuds. För de studenter som läser utbildningen på helfart på campus finns det 4 tillfällen för 

valbara kurser, medan de som läser på halvfart på distans enbart har möjlighet att välja 2 kurser 

efter egna önskemål. Den kandidatutbildning som ges på distans saknar dessutom vissa kurser 

som ges på campus, så som “Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1&2”, 

“Informationskompetens och Lärande”, samt fördjupning i vissa kurser. Att utbildningen på 

distans saknar vissa kurser beror med största sannolikhet på tidsbrist, men resultatet blir alltså att 

de som gått utbildningen på campus har fått en mer heltäckande utbildning än de som studerat på 

distans.  
Bibliotekarieutbildningen i Borås har i sitt kursupplägg lagt ett stort fokus på 

informationshantering, så som katalogisering och klassificering. Studenterna får i den 

obligatoriska kursen “Kunskapsorganisation 1- Klassifikation” lära sig klassifikationssystemet 

Dewey Decimal Classification, vilket är det klassificeringssystem svenska bibliotek är i färd att 

byta till. Utifrån de utbildningsplaner som finns på respektive universitet och högskolas hemsidor 

ger dock ingen av de utbildningar som finns i Sverige en obligatorisk kurs i SAB, det 

klassifikationssystem som än så länge är vanligast på svenska bibliotek. Idag erbjuder Högskolan 

i Borås en valbar kurs i SAB, och det är möjligt att även andra utbildningar gör detsamma. 

    Bibliotekarieutbildningen i Borås innehåller idag ingen praktik. Istället får studenterna 

möjlighet att delta i vad som kallas för “Mentorskapsprogrammet”. Det innebär att de studenter 

som vill, då detta inte är obligatoriskt, har en mentor som arbetar inom biblioteksfältet som de 

sedan är tänkta att träffa på mentorns arbetsplats 2–3 gånger per termin. Detta äger rum under 

termin 4. Mentorsprogrammet är tänkt att ge studenterna möjlighet att få en inblick i arbetslivet 

och binda kontakter med framtida arbetsgivare. Det är alltså ett sätt att stärka bandet mellan 

utbildning och praktik, och har erbjudits på högskolan sedan 2009. Som det ser ut idag, erbjuds 

programmet både till studenter på campus och på distans för alla som läser på kandidatnivå, men 

inte alls för de studenter som läser på en masternivå. De studenter som läser på masternivå får sin 

möjlighet till praktisk erfarenhet i kursen “Verksamhetsförlagt projektarbete”. I kursen 

“Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2”, får även studenterna som läser 

kandidatutbildningen på campus i Borås möjlighet att ha en så kallad auskultation. 

Auskultationen innebär att studenten är med en bibliotekarie ute på dennes arbetsplats för att där 

observera och ställa frågor. Kursen ger studenten möjlighet att under en veckas tid titta på fem 

olika arbetsmoment som studenten sedan ska analysera. Det som framförallt skiljer denna 

auskultation från en praktik är att studenten här inte deltar i arbetsmomenten på arbetsplatsen, 

utan enbart är där för att observera (Högskolan i Borås, 2017).  

Utbildningen i Borås må vara den äldsta i Sverige, men det är det inte längre den enda. 

Olika varianter av Biblioteks- och informationsutbildningen finns även i Uppsala, Lund, Umeå 

och Växjö. Alla dessa olika utbildningar skiljer sig åt, och alla har sina egna speciella 

inriktningar. Lund och Uppsala erbjuder en utbildning i ABM (Arkiv, Bibliotek, Muséer) och 

Uppsala ger dessutom studenterna möjlighet till 5 veckors praktik (Uppsala Universitet, 2017). 

Dessa utbildningar har båda ett stort fokus på förmedling av information och kultur, och olika sätt 

att tillgängliggöra dessa för allmänheten. Båda dessa utbildningar har också ett stort fokus på 

tekniska och digitala aspekter, men Lunds Universitet har även en kurs, som är gemensam för 

hela deras ABM-program, om pedagogiska aspekter inom de tre ämnena (Lunds Universitet, 

2017), något som saknas på utbildningen i exempelvis Borås. 
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Utbildningen i Umeå skiljer sig på det viset att den är en påbyggnadsutbildning på 

kandidatnivå, och studenterna måste därmed ha med sig 90 högskolepoäng från tidigare avslutade 

kurser, men utan specifikationer på vilka kurser detta kan tänkas vara. Då utbildningen i Umeå 

bara sträcker sig över 3 terminer, kan denna utbildningen ses som komprimerad jämfört med de 

längre utbildningarna på andra universitet. Umeå har sitt främsta fokus på informationshantering 

och -förmedling på det praktiska arbetet, och studenterna får dessutom både möjlighet till 

referensarbete på bibliotek och en kortare praktik under termin två (Umeås Universitet, 2017). Av 

de utbildningar inom Bibliotek- och informationsvetenskap som finns i Sverige är den på 

Linnéuniversitet i Växjö den som till synes är mest lik utbildningen i Borås. Linnéuniversitet 

erbjuder visserligen enbart utbildningen på kandidatnivå, men både på campus och på distans, 

och från 2018 planerar de att även kunna erbjuda utbildningen på en avancerad nivå, och därmed 

kan de erbjuda samma utbildningsmöjligheter som Högskolan i Borås gör nu. Vad som i nuläget 

skiljer sig mellan Linnéuniversitetets och Högskolan i Borås utbildning i Biblioteks- och 

informationsvetenskap är de tre möjligheter studenterna på Linnéuniversitet har till 

verksamhetsförlagd utbildning. Dessa tillfällen är fördelade under de tre första terminerna. Från 

och med hösten 2017 lägger dessutom Linnéuniversitet stort fokus på informationsetik, 

läsfrämjande, bibliotekspedagogik och vetenskaplig kommunikation. Detta är ämnen som 

framkommit som viktiga i utvecklingen för bibliotekarier i och med ny teknik och 

bibliotekariernas förändrade yrkesroll (Linnéuniversitet, 2017). 

 

 2.3 Informationshantering och bytet av klassifikationssystem 

Att söka, värdera samt hantera information är bibliotekariernas expertisområde, enligt bland annat 

SACO (2016). Detta är så även vad majoriteten av kurserna under utbildningen i Borås riktar in 

sig på. Här ingår bland annat kurser inom klassificering och katalogisering av material där 

studenterna har möjlighet att lära sig två klassifikationssystem; Dewey Decimal Classification 

(DDC) och det svenska systemet Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB) (Högskolan i 

Borås, 2017). Att veta hur ett klassificeringssystem är uppbyggt är en hjälp för bibliotekarien så 

att denne i sin tur kan ge bästa möjliga service till biblioteksbesökarna.  Klassifikation i DDC 

ligger nu som obligatorisk kurs för bibliotekariestudenterna vid Högskolan i Borås, medan SAB 

endast finns tillgänglig som valbar kurs. Att utbildningen valt att lägga DDC som obligatorisk 

kurs är för att Sverige just nu är mitt i en övergång till detta system  

   Magdalena Svanberg (2013) har gjort en utredning angående bytet av 

klassifikationssystem, där hon i sammanfattningen presenterar de resultat som framkommit med 

både för- och nackdelar. Hon skriver bland annat att ett nytt system innebär nya sätt att organisera 

kunskap, och att det kräver utbildning av befintliga bibliotekarier, att delar av DDC skulle behöva 

anpassas efter våra svenska förhållanden, och att om inte alla bibliotek i Sverige väljer att gå över 

till DDC skulle det innebära att vi kommer ha två stycken olika bibliotekssystem, vilket troligtvis 

skulle försvåra hanteringen av exempelvis fjärrlån. Att behålla det nuvarande systemet, SAB, som 

är specifikt för Sverige innebär också det en del problem, då det gör det svårt för människor från 

andra länder att söka i de svenska databaserna. Flera svenska forskningsbibliotek anser också att 

SAB-systemet inte är tillräckligt utbyggt och att DDC därmed täcker fler ämnen samt är mer 

detaljerat. En övergång till DDC skulle kunna innebära att svensk litteratur blir mer synlig i andra 

länder. 
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Enligt Svanberg (2013) bör förändringen för användarna bli förhållandevis liten då ett 

klassifikationssystem, skriver hon, bör verka i bakgrunden. För att klassificeringen ska stämma 

överens med hylluppsättningen kommer dock stora delar av samlingarna behöva omplaceras, 

vilket kan komma att innebära mycket arbete för bibliotekarierna. 

I sin sammanfattning hävdar Svanberg att DDC på många plan är överlägset SAB-systemet, och 

att vi skulle vinna på en övergång. Många högskole- och universitetsbibliotek har redan 

genomfört systembytet, men för folkbiblioteken kommer det dröja innan DDC blir verklighet 

även där, och till dess gäller SAB-systemet fortfarande. 

 

2.4 Vad gör en bibliotekarie? 

Det är på många sätt svårt att få en tydlig bild av bibliotekariens faktiska yrkesroll. I en 

magisteruppsats i Biblioteks-och informationsvetenskap från Lunds universitet från 2006 har 

Erika Olofsson Liljedahl och Johanna Tagesson kommit fram till att många av de som väljer 

yrket gör det för att de brinner för böcker och litteratur, men också för att de vill arbeta inom ett 

socialt serviceyrke. Få väljer yrket för att de vill förmedla information. Detta skulle kunna grunda 

sig i en brist i marknadsföringen av utbildningen, och kan kanske också förklara bilden som 

Madeleine Storm (2010) i sin kandidatuppsats beskriver att många användare ofta har av 

bibliotekarier som mycket pålästa och allmänbildade personer som kan alla titlar, böcker och 

författare. 

Fackförbundet DIK (2016), beskriver på sin hemsida en bibliotekarie som en 

informationsspecialist med förmåga att hantera och strukturera information utifrån ett 

användarperspektiv. De skriver också att en person som arbetar på ett folkbibliotek mer specifikt, 

utöver att ge biblioteksservice åt kunderna, även har ett uppdrag som innefattar lässtimulans, 

tillgängliggörande av information och litteratur samt att hjälpa människor att kunna delta i 

samhället. Enligt SACO (2016) kan det sistnämnda exempelvis innebära att hjälpa en besökare att 

skaffa en e-legitimation. Vidare beskriver DIK (2016) att arbetet på ett folkbibliotek ofta innebär 

handledning vid informationssökning och att förmedla händelser och kulturevenemang. SACO 

(2016) kompletterar DIK:s beskrivning med att en bibliotekarie arbetar med att organisera och 

söka tryckta och elektroniska källor och kritiskt granska alla informationsskällors kvalitét och 

innehåll. Bibliotekariens arbetsuppgifter är med andra ord väldigt varierande, och det kan vara 

svårt för en folkbibliotekarie att veta hur denne ska göra för att på bästa sätt bemöta, hjälpa och 

vara ett stöd i dessa olika tjänster. Det kan även vara svårt för bibliotekarien att avgöra vilken 

service som egentligen kan ses som biblioteksservice, och vad som går utanför denna.  

2.5 Vad är ett bra bemötande?  

Som vi tidigare nämnt är bibliotekarie ett yrke där man möter och bemöter många olika 

människor varje dag. Att då ha kunskaper i bra bemötande är en grundläggande kompetens för att 

kunna utföra arbetet på ett sätt som tillgodoser kundens förväntningar. Det kan dock vara svårt att 

specificera vad just ett gott bemötande innebär.  

  Under ca. ett års tid 2010–2011, genomförde tre stora bibliotek i Stockholm ett projekt för 

att öka kunskapen och medvetenheten kring ett gott bemötande på bibliotek, samt att ta fram 

metoder för hur ett bibliotek kan arbeta med dessa frågor. I sin slutrapport Hur gör jag? – en 
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utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek (2011) för Kungliga Biblioteket, 

redogör de för vad som framkommit under projektet. Under årets gång har de tre biblioteken, 

varav ett är ett folkbibliotek, arbetat med en så kallad 7-stegskur innehållande olika metoder för 

att förstå, vilja ge och kunna ge ett bra bemötande till kunderna. Metoderna innehåller bland 

annat praktiskt övning, reflektion samt observation av kollegor. Då det är ytterst svårt att mäta 

den här typen av resultat är det också svårt att se vad projektet gett. Dock enligt de 

undersökningar som gjorts på ett av biblioteken både innan och efter att projektet genomfördes, 

har fler av besökarna angett att det fått ett mycket bättre bemötande på biblioteket efter projektet 

än innan vilket tyder på en positiv utveckling (Kungliga biblioteket, 2011).  

I bloggen Förenkla på riktigt (2012) skriver Länsstyrelserna i Samverkan, om bemötande 

för att förenkla för företag och organisationer, och nämner också vikten av att ha ett 

kundperspektiv när man arbetar med just bemötande. Vad kunden anser vara ett gott bemötande 

är inte alltid detsamma som vad vi som professionella anser vara just ett gott bemötande. De har i 

sitt inlägg gjort en lista med konkreta saker att ta i beaktande när man pratar om vad ett gott 

bemötande innebär. Då listan är lång kommer vi inte att räkna upp alla punkter, utan istället 

sammanfatta de viktigaste: ett gott bemötande kan vara att vara vänlig, korrekt och professionell. 

Att kunna möta kunden på ett personligt sätt samt att ta personen och dennes problem på allvar. 

Ge bra vägledning, korrekta svar, och även återkoppla till kunden i den mån det behövs och är 

möjligt. I bemötandet bör man också vara lyhörd, empatiskt, visa respekt och gärna ha lite humor.  

  Hur ett bemötande upplevs är väldigt individuellt, och det är därför viktigt att efter bästa 

förmåga kunna läsa av kunden och dennes behov för att sedan kunna anpassa sitt bemötande, och 

det är givetvis något som kräver övning. Även Empati är ett viktigt begrepp när det kommer till 

bemötande. Caroline Mårdh, hänvisar i sin kandidatuppsats Svåra möten på biblioteket - 

bibliotekariers bemötande och offentlighetens konsekvenser (2015) till Wilson och Crocker som i 

sin artikel (2008) lagt fokus på empatins roll i bibliotekariers arbete med utsatta samhällsgrupper. 

Mårdh skriver att bibliotekarier genom att lyssna aktivt på besökarna, kan förbättra sitt 

bemötande och sin service avsevärt. Hon skriver att det alltid kan vara problematiskt att arbeta i 

en bransch som består av olika slags möten, av den anledningen att individerna kan uppträda 

aggressivt, störande eller av annan anledning skapar en situation som kan upplevas som 

obehaglig eller svårhanterlig.  

  Under år 2015 gjorde fackförbundet DIK en undersökning gällande bibliotekariers 

arbetsmiljö. De gjorde en omfattande enkätundersökning med ca 1800 deltagande bibliotekarier 

där de ämnade undersöka huruvida bibliotekarierna upplevde att olika hotfulla och oroande 

situationer förekom på deras arbetsplats. Resultatet visade att tre fjärdedelar av de svarande 

upplevde oro och oordning, av dem upplevde en av tre det minst en gång i veckan (DIK, 2015). 

Mia Tottmar (2017) är reporter på Stockholmsredaktionen i Dagens Nyheter, och skriver i en 

artikel om att Liberalerna vill införa möjligheten att porta besökare på folkbiblioteken som 

regelbundet förstör biblioteksrummet eller stör de övriga besökarna.  

Det är alltså viktigt att som bibliotekarie ha verktygen att bemöta även svårhanterliga 

individer på ett bra sätt, och att veta vad som behövs och skall göras i olika situationer som kan 

uppstå. Karin Waltersson (2016) tar upp ett exempel som hände henne själv i början av sin 

anställning, med en obehaglig besökare som visade upp ett så pass aggressivt betéende att de fick 

tillkalla väktare då besökaren vägrade lyssna på vare sig bibliotekarierna eller de andra 

besökarna.  
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3. Litteratur och tidigare forskning 

 

I följande kapitel kommer vi att ta upp och diskutera den forskning och annan litteratur som vi 

anser vara relevant för vår uppsats. Då vår undersökning fokuserar på B&I-utbildningen vid 

Högskolan Borås har vi här bland annat valt att ta med litteratur och forskning rörande även andra 

B&I-utbildningar. Detta för att ge läsaren möjlighet att sätta utbildningen, rörande ämnet för 

uppsatsen, i en större kontext. Vi har även valt att ta med litteratur och forskning rörande 

pedagogik, samt kundbemötande då vi anser detta vara av vikt för resultatet i vår undersökning.  

 

3.1 Biblioteks- och informationsvetenskap utanför Sverige 

År 1986 gjordes en undersökning av the Association of College and Research Libraries (ACRL) 

Bibliographic Instruction Sector (BIS) där de definierade en uppsättning kompetenser för 

bibliotekarier gällande undervisning (Shonrock och Mulder, 1993). Syftet med detta var att ge 

utbildningarna en hjälp och en grund för utbildningsplanen samt kursplanering. 1993 använde 

sedan Diana Shonrock och Craig Mulder dessa kompetenser för att undersöka vilka av dem som 

yrkesverksamma bibliotekarier fann mest användbara i deras arbete. De riktade då in sig specifikt 

på undervisande bibliotekarier, men många av färdigheterna går att applicera även på 

bibliotekarier som är yrkesverksamma inom andra bibliotekstyper.  

  Under 2007 godkände ACRL en reviderad uppsättning kompetenser: Proficiencies for 

Instruction Bibliothecarians and Coordinators. Theresa Westbrock och Sarah Fabian (2010) som 

båda är yrkesverksamma på varsitt bibliotek i USA, har i sin rapport återupptagit Shonrock och 

Mulders studie från 1993 med hjälp av den reviderade uppsättningen kompetenser, då dagens 

bibliotekarier finner den nya uppsättningen vara mer relevant för deras yrkesroll. Det är 

emellertid fortfarande mest sannolikt att bibliotekarierna skall komma att förvärva kompetenserna 

framförallt utanför utbildningen, menar Westbrock och Fabian. De skriver att under tiden för 

deras undersökning fanns ingen annan som återskapat Shonrock och Mulders forskning, eller 

arbetade med någon form av empirisk studie kopplad till den reviderade listan med kompetenser. 

De skriver om Lynn Westbrook som 1999 tittade på ett antal studier gällande bibliotekshögskolor 

som utbildar bibliotekarierna i undervisning. Den tidigaste hon fann var från 1976 då endast fyra 

skolor erbjöd utbildning i biblioteksundervisning. Hon undersökte även webbplatserna för 

samtliga B&I-utbildningar i USA (förutom Puerto Rico) för att identifiera kurser som behandlade 

läroplansundervisning, kursfördjupning samt kurser vars fokus låg på informationslitteracitet och 

användarundervisning. Hon hittade sammanlagt 26 utbildningar som innehöll alla dessa tre, vilket 

Westbrook konstaterade som bra men att det då också innebar att 22 skolor saknade dessa ämnen 

i sin undervisning (Westbrock och Fabian 2010). 

   På B&I-utbildningen i Borås finns kurser i informationslitteracitet och ett flertal 

fördjupningskurser, däremot finns det brister vad gäller läroplansundervisning och 

användarundervisning. Till skillnad från flera av de andra B&I-utbildningarna i Sverige, så som 

exempelvis Lunds universitet och Linnéuniversitet, innehåller utbildningen i Borås få kurser som 

skulle kunna jämföras med användarundervisning. I kursen ”Informationskompetens och lärande” 

diskuteras informationssökningens didaktik samt bibliotekariens pedagogiska funktion.  
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3.2 Kundperspektiv och bemötande 

Att bemöta människor är varje bibliotekaries vardag, och för att ha möjlighet att göra detta på ett 

bra och professionellt sätt och för att veta vilka regler som gäller för yrkesrollen i olika 

situationer, behövs en kunskapsgrund att stå på samt möjlighet till praktisk övning. Katarina 

Weiner Thordarson (2014), beteendevetare med examen från Uppsala universitet, drar en 

jämförelse mellan att bemöta kunder på ett professionellt sätt och att bli pilot. Hon menar att den 

som ska lära sig att flyga inte börjar med att sätta sig i ett flygplan, utan först får lära sig att flyga 

i en simulator med en handledare bredvid. På motsvarande sätt borde då anställda som arbetar 

gentemot kunder få möjlighet att förbättra sin kompetens att bemöta kunder allt eftersom 

kundunderlaget förändras. Weiner Thordarson skriver att utbildningar som leder till tjänster inom 

den offentliga sektorn innehåller alldeles för lite om bemötande vilket innebär att den 

nyexaminerade som sedan äntrar fältet inte är tillräckligt förberedd för att möta dagens allt mer 

krävande kunder. Hon skriver också att det är lätt att tro att yrken där man antagit etiska regler 

per automatik tillämpar ett bra bemötande, men att så inte är fallet. I verkligheten, menar hon, är 

det stor skillnad mellan ideal och praktik. 

  Karin Sundström (2008), utvecklingsledare på regionbibliotek Stockholm, skriver i sin 

bok att bemötande är en av de viktigaste faktorerna för god kvalité när det, gäller tjänster av olika 

slag. Det kända uttrycket “kunden har alltid rätt” är numera förlegat, och hon menar att det idag 

handlar om en tvåvägskommunikation, samt att leva upp till användarnas förväntningar. 

Synpunkter skall tas väl om hand, men inte endast för kundens skull utan även för att möjliggöra 

förbättringar i verksamheten då alla integrerade parter tjänar på att biblioteken blir bättre på 

kommunikationen med användarna. Det finns inte så mycket skrivet om detta ämne menar 

Sundström, men desto mer om det referensarbete som kontinuerligt sker på biblioteken och som 

är en central del av bibliotekarieyrket. Referenssamtalet är ett möte med användaren som kan ske 

såväl fysiskt som virtuellt, i skolan och på alla typer av bibliotek, och bemötandet är lika viktigt 

på alla dessa plattformar för möjligheten till nöjda kunder. Bibliotekarien bygger här en relation 

med användaren och arbetar med bekräftelse och öppna frågor. Hon skriver också att när 

regionbiblioteket i Stockholm frågade personalen vad de önskade för utbildningar samt 

studiedagar hamnade just bemötande högt på listan. Sundström skriver att bemötande var temat 

för ett flertal bibliotekskonferenser samt magisteruppsatser hos B&I-studenter åren 2006–2007, 

vilket gör ämnet aktuellt att ta upp igen dels som uppföljning på tidigare studier, men även då det 

ännu idag är ett aktuellt och viktigt ämne. 

  Alla som kommer till biblioteket är dock inte alltid nöjda, vetgiriga och positivt inställda. 

Weiner Thordarson (2014) ägnar ett helt kapitel i sin bok Professionellt bemötande - Möta 

kunder i offentlig verksamhet åt mötet med missnöjda kunder och hur dessa bör hanteras. Hon 

skriver att de flesta organisationer och verksamheter regelbundet genomför undersökningar i form 

av medarbetarenkäter eller kundundersökningar för att på det sättet få en återkoppling på hur 

nöjda deras kunder är. Weiner Thordarson skriver att det, år 2004, gjordes en attitydundersökning 

på två statliga myndigheter där de frågade personer i olika åldrar, kön och etniciteter hur de såg 

på de två myndigheternas förhållningssätt till sina kunder. Resultatet från undersökningen visade 

att de anställda kunde delas in i tre grupper utifrån attityden dessa hade till sina kunder:  

● Regelföljaren 

● Granskaren 

● Pedagogen 

Av dessa tre typer var det pedagogen som genom att agera förstående, empatiskt och välkomnade 

med inställningen att samarbeta med kunden, gjorde att kunden öppnade sig och kände sig trygg. 

Detta gjorde också att kunden blev koncentrerad och mottaglig för information, samt kände sig 

respekterad. Denna attityd ger då automatiskt också en positiv inverkan på förtroendet för 

myndigheten. Granskaren däremot, som bemöter kunden med misstro och ser denne som 

okunnig, eller Regelföljaren som ofta agerar opersonlig, formell och reserverad, kan få 
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konsekvensen att kunden känner obehag och inte vågar ställa frågor. Det som ansågs förvånande 

efter undersökningen var att det fanns skillnader i den attityd personalen trodde att de använde i 

jämförelse med vilken kunderna uppfattade. Dessa resultat kan även appliceras på biblioteken, då 

dessa är en kommunal verksamhet med många besökare som behöver hjälp och ett bra bemötande 

för att känna sig trygga. 

Birgitta Hansson som är bibliotekarie och har en magisterexamen i sociologi skriver i 

antologin Pedagogiskt arbete i teori och praktik (2009), om ett fenomen kallat biblioteksängslan. 

Fenomenet beskrivs som en känsla av rädsla och ångest över att besöka bibliotek. Personen som 

lider av biblioteksängslan (Library anxiety) undviker ofta att använda bibliotek i den mån det är 

möjligt, och om det ändå krävs, så undviker personen att rådfråga en bibliotekarie på grund av att 

den inte vill visa sina bristande kunskaper. Hansson är inte den förste att uppmärksamma detta 

fenomen, utan termen härstammar från en artikel av Constance Mellon, professor i 

biblioteksvetenskap i North Carolina, USA med titeln: Library anxiety: A grounded theory and 

its development i College & Research Libraries journal 1986. Teorin om biblioteksängslan anser 

vi är högst relevant även när det gäller folkbibliotekets användare. Hansson beskriver i sin text en 

rädsla bland studenter och besökare att bibliotekarierna agerar “överlägset” gentemot besökarna. 

Bibliotekarier vid ett högskole- eller universitetsbibliotek vet vilken målgrupp som söker sig till 

dem, och de är där vana vid att hjälpa även de studenter som är ovana vid biblioteket. På 

folkbibliotek däremot har alla individer som söker bibliotekariens hjälp helt olika förutsättningar, 

och för vissa besökare kanske det är första gången någonsin de är på ett bibliotek av egen fri vilja. 

Det är då viktigt att bibliotekarierna kan fånga upp dessa människor och ge dem den hjälp de 

kanske inte själva vågar fråga om, eller ens är medvetna om att de behöver. Det handlar alltså om, 

som Weiner Thordarson (2014) beskriver det pedagogiska bemötandet i undersökningen från 

2004, att handleda låntagaren på ett opretentiöst sätt så att denne känner sig välkommen och sen 

på egen hand kan navigera i biblioteket. 

Weiner Thordarson (2014) skriver om kvalitet, och att kunden bedömer kvalitet utifrån 

vad denne får och hur hen får det. Hon kallar det för teknisk kvalitét och funktionell kvalitet där 

den förstnämnda handlar om verksamhetens resultat medan den sistnämnda handlar om processen 

dit. Marie L Radford (1999) är inne på samma spår och påvisar olikheterna i hur bibliotekarierna 

och användarna bedömer ett lyckat referenssamtal, där bibliotekarierna la tonvikten vid innehållet 

i frågan samt kvalitén på svaret, medan användarna ansåg att de relationella faktorerna avgjorde 

om mötet varit lyckat eller inte. Detta påvisar vikten av bibliotekariens bemötande gentemot 

kunden för att denne ska känna sig tillfredsställd och en lust att återkomma till biblioteket. Även 

social kompetens är en viktig faktor när det kommer till bemötande, det är dock en egenskap som 

ofta kan vara svår att sätta fingret på. Åsa Frisk (2012) skriver för tidningen Kollega, och har där 

fått frågan vad som menas med social kompetens i samband med en arbetsansökan. Hon skriver 

att hon till en början ansåg frågan vara lätt att svara på, men att hon sedan ändå blev tvungen att 

göra efterforskningar för att ha möjlighet att svara sin läsare. Hon beskriver social kompetens 

som en förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika typer av människor, samt att 

ha förmågan att läsa av sammanhanget och sedan anpassa sig efter detta. Hon poängterar dock att 

det här inte handlar om överanpassning, då social kompetens även handlar om empati, 

ansvarsförmåga samt att stå upp för sig själv och för andra. I en djupare beskrivning av begreppet 

så finns även en uppfattning kring att personer med en stabil självbild har lätt att ge beröm och 

vara öppen för förslag och idéer, menar hon.  
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3.3 Pedagogik 

På Högskolan i Borås hemsida beskriver Jenny Lindberg och Rebecca Lindholm (2015) i en text 

för eventuella framtida studenter, bibliotekarieyrket som pedagogiskt och de påpekar tydligt att 

det kräver ett socialt förhållningssätt. Begreppet pedagogik beskrivs enligt Nationalencyklopedin 

(2017), som ett samlingsbegrepp av den forskning och de metoder som tillämpas i uppfostran, 

undervisning och utbildning. Den pedagogiska processen i olika verksamheter och aktiviteter ska 

ses som ett stöd för lärande. Det kan antingen vara ett helt utbildningssystem, eller en direkt 

kommunikation mellan två eller fler personer där minst en av dem kan erbjuda stöd till de andra.  

  En pedagogisk verksamhet handlar om att främja kvaliteten i människors relation till 

deras omvärld vad gäller normer, värderingar och färdigheter, liksom mer komplexa kvaliteter 

som moral, kompetens och identitet. Den centrala frågan i den pedagogiska forskningen är så hur 

dessa kvaliteter kan främjas på bästa sätt, vilket vi anser stämmer bra överens med vad som enligt 

2 § i Bibliotekslagen är bibliotekens uppdrag: 

 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka 

för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla. 

 

Ola Pilerot och Jenny Hedman skriver i ett kapitel i antologin Pedagogiskt arbete i teori och 

praktik (2009) om huruvida en typ av informationskompetens är överförbar till en annan 

situation, och hur väl det som lärs ut i högskolan kan användas på en arbetsplats. Pilerot och 

Hedman har sitt fokus på universitets- och högskolebibliotek, där undervisning är en viktig del av 

bibliotekariernas kompetens. Det är dock viktigt att komma ihåg att folkbiblioteken också tar 

emot kunder som har behov av pedagogisk handledning på ett eller annat sätt, exempelvis 

distansstudenter som bor på orter som saknar ett universitets- eller högskolebibliotek, studenter 

på Komvux, SFI studenter eller personer som inte studerar, utan på annat sätt är i behov av 

undervisning i vardagsgöromål, exempelvis teknikundervisning för seniorer. 

  Handledningen på ett folkbibliotek kan liknas vid ett referenssamtal, där bibliotekarien på 

kort tid behöver identifiera en specifik användares behov och tillgodose dessa på bästa sätt, och 

samtidigt kunna ge användaren kunskaper att nästa gång ha möjlighet att lösa problemet på egen 

hand. Det är alltså en viktig kompetens för en bibliotekarie att kunna förmedla kunskap, och för 

att kunna göra det kan det vara bra att ha en pedagogisk grund. 

 Pedagogik är en viktig del i mötet med besökaren för att denna ska känna sig trygg och 

våga ställa frågor, oavsett eventuella funktionshinder. Här bör även “Äppelhyllan” nämnas då den 

är något som finns i många folkbibliotek i Sverige idag. I Äppelhyllan finns medier 

specialanpassade för barn och unga med funktionsvariationer. Där finns böcker att läsa med ögon, 

öron och fingertoppar och även läs- och stödmaterial för vuxna. Att ha en Äppelhylla visar på 

öppenhet och ett bra bemötande (BTJ, 2017).  

 Cecilia Gärdén, universitetslektor på Högskolan i Borås, skriver i sin avhandling Verktyg 

för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning 

(2010), att vuxnas lärande och informationssökning har blivit ett allt mer omtalat ämne inom 
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biblioteksforskningen. Efter det så kallade kunskapslyftet i början av 2000-talet, har det lagts mer 

fokus på vuxnas utbildning och deras situation, som i många fall skiljer sig från barns och ungas 

lärandesituation. Många vuxenstuderande vänder sig till biblioteken för att få hjälp med sina 

studier, och det är inte ovanligt att det är ovana vid både informationssökning och självständigt 

lärande. Detta ställer krav på bibliotekariernas kompetens inom didaktik och pedagogik då de här, 

till viss, del agerar som lärare även på folkbiblioteken. Definitionen av didaktik kan sägas vara 

vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och fokus ligger på 

lärande och hur lärande organiseras (skolverket, 2016). Lärandet i sig behöver inte heller ha en 

klassisk koppling till skola och studier. Roger Säljö (2010) skriver att lärandet är en integrerad 

del i all mänsklig kontakt, liksom Jenny Lindberg (2015) som förklarar begreppet lärande utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv som något som är ständigt pågående i alla situationer där olika 

människor möts och agerar. Detta innebär att lärande inte alltid behöver innebära faktiskt 

undervisning i klassisk mening, utan kan, i enlighet med dessa påståenden och detta perspektiv, 

alltså vara en ständig process i människors vardag. I denna process skall sedan biblioteket och 

bibliotekarierna vara en resurs för att underlätta samt bidra till det livslånga lärandet (SFS 

2013:801).  
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4. Arbetsprocessen 

Detta kapitel syftar till att redovisa för genomförandet av studien. Vi beskriver här de metoder vi 

använt oss av, vilka avgränsningar vi valt att göra, samt hur urvalsprocessen gick till.  

 

4.1 Avgränsningar  

Våra informanter har en kandidat- eller masterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap 

från Högskolan i Borås, och samtliga arbetar eller har arbetat på folkbibliotek i högst 2 år efter 

avslutad utbildning. Vi valde att endast söka oss till informanter från Högskolan i Borås dels på 

grund av tidsaspekten, men också då det är där vi själva genomfört vår utbildning och utifrån 

denna grundat vår hypotes.  

  En av våra informanter har endast gått masterutbildningen, utan den föregående 

kandidatutbildningen. Vi särskiljer dock inte denne på något sätt då masterutbildningen, liksom 

kandidatutbildningen, ej innehåller någon praktikperiod eller andra kurser med inriktning på 

praktik och pedagogik. Vi ansåg inte heller ålder och kön vara relevanta aspekter för vår 

undersökning eller individens upplevelser.  

4.2 Urvalsprocessen 

Vi kontaktade informanterna dels via de Facebookgrupper för bibliotekariestudenterna i klasserna 

BIB12 och BIB13, vid Högskolan i Borås, men också via privata samtal med individer. 

Sammanlagt var det 15 personer som visade intresse av att vara med i vår undersökning, varav 14 

stycken återkom med svar på våra intervjufrågor. 

  Då vi valt att rikta in oss på skolan där vi själva gått utbildningen, och då det dessutom är 

ett relativt litet fält, var det svårt att få för oss helt främmande informanter. Vi är medvetna om att 

detta kan ha påverkat vår uppfattning och vår tolkning av resultatet, men vi har försökt att arbeta 

runt detta genom att numrera varje intervju. Genom att ta bort namnen på informanterna och 

ersätta dessa med nummer fanns ingen möjlighet för oss att se vem som svarat vad, och vi kan 

även påvisa att de citat vi använder oss av när vi presenterar resultatet kommer från olika 

individer och därmed höja trovärdigheten. Att vi valt att använda oss av just en numrering beror 

på att vi inte anser att personliga fakta i någon form är relevant i sammanhanget. Trots denna 

åtgärd skriver Bryman (2011) att den samhällsvetenskapliga forskaren aldrig kan genomföra en 

undersökning i ett moraliskt vakuum. Vem forskaren är som person kommer alltid att påverka 

antaganden och förutsättningar på något sätt, som sedan i sin tur får konsekvenser för hur 

forskningen genomförs. 
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4.3 Metod och genomförande 

Vår första tanke var att använda oss av fokusgruppsintervjuer för att intervjua de nyexaminerade 

bibliotekarierna och samla material till vår undersökning. Fokusgrupper beskrivs ofta som en mer 

naturlig intervjumetod än enskilda kvalitativa intervjuer på grund av att samtalet i en fokusgrupp 

har större likhet med hur människor diskuterar olika frågeställningar i sin vardag menar Bryman 

(2011). Naturliga grupper används ofta för att styrka denna synpunkt, men det är dock osäkert om 

gruppmedlemmarna uppfattar sin medverkan på detta sätt. Bryman menar också att detta 

påstående kan betraktas mer som en åsikt än som fakta.  

  Inte sällan är deltagarna främlingar för varandra, och för att ha möjlighet att medverka vid 

undersökningen måste de i många fall resa till platsen för diskussionen. Till största del på grund 

utav det sistnämnda, insåg vi att vi var tvungna att använda oss av en annan intervjumetod då 

informanterna inte hade möjlighet att ta sig till oss inom tidsramen för undersökningen. Flera av 

de vi hört av oss till visade dock ett stort intresse för vår studie, och för att ändå göra den 

genomförbar för alla parter valde vi att istället göra våra intervjuer via mailutskick. På det sättet 

fick informanterna tid att i lugn och ro tänka igenom och svara på frågorna där de själva befann 

sig, med uppmaningen att svara så utförligt som möjligt och gärna använda sig av exempel de 

själva upplevt.  

 Vi har valt att analysera våra intervjusvar utifrån en kvalitativ innehållsanalys, som ibland 

även benämns som kvalitativ textanalys. Den här typen av analys beskrivs av Wildemuth (2009) 

som en forskningsmetod där texten tolkas genom en systematisk klassificeringsprocess, där 

texten kodas för att hitta teman och mönster. Dessa teman och mönster kan sedan stå till grund 

för den teori texten sedan analyseras utifrån, i detta fall ett teoretiskt ramverk bestående av ett 

antal teoretiska begrepp.  

  En kvalitativ innehållsanalys är en metod som används när syftet är att få en djupare 

förståelse för hur den sociala verkligheten upplevs, något som vi anser passar väl in med syftet 

för vår uppsats. Den kvalitativa innehållsanalysen är uppbyggd på den egna tolkningen av texten 

som bearbetas, och därför kan den här typen av analys inte generaliseras, utan de resultat som 

framkommer kan enbart sägas stämma för just den aktuella studien, och hur just dessa 

informanter upplever sin verklighet.  

 Intervjufrågorna baserades på en guide i boken Fokusgrupper (Wibeck 2010), då de från 

början var tänkta att användas just i det sammanhanget, och därefter har de anpassats och 

förtydligats för att även fungera i en skriftlig intervjuform.  

   Efter att intervjufrågorna godkänts av våra handledare skickades de ut till informanterna 

via enskilda mail, detta för att behålla anonymiteten i undersökningen så att informanterna inte 

fick möjlighet att känna igen varandra. Vi skickade även med ett kort informationsbrev där vi 

beskrev oss författare, vårt ämne och syftet med vår undersökning. I samma brev kunde de också 

läsa om sina rättigheter som deltagare i studien, samt kontaktinformation till oss och våra 

handledare. 

  För att hitta gemensamma teman i våra intervjuer läste vi noggrant igenom alla de 

intervjusvar vi fått in, och det framkom tydligt att flera av informanterna använde sig av liknande 

begrepp. Vår första tanke för att hitta teman i materialet var att färgmarkera de ämnen som var 

återkommande, men vi märkte snart efter att ha läst igenom samtliga intervjuer, att tydliga teman 

framkom utan behov av färgmarkering. Vi läste alltså endast igenom intervjuerna, skrev ner de 
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teman vi fann, och markerade i stället viktiga meningar och citat vi “stoppade under” och 

använde i vår analys av dessa teman.  

4.4 Teman 

Det här stycket innehåller en kortfattad genomgång och beskrivning av de teman som 

framkommit i våra intervjuer. Dessa har lagt grund till de olika rubriker under vilka vi längre ner 

genomför vår analys samt presenterar vårt resultat.  

 

Bemötande 

 

Bemötande i den här uppsatsen syftar till att beskriva mötet med andra människor inom det 

professionella fältet. Bemötande handlar ofta om samtal och kan därför till viss del kopplas 

samman med samtalsmetodik. Begreppet i sig betyder att svara på, svara an, uppträda mot, 

uppföra sig, samt bete sig (Thordarson, 2014). Det handlar om hur man uppför sig i mötet med 

olika typer av människor och förmågan att komma överens med dessa. Det handlar också om hur 

man som yrkesverksam och professionell ska handla i olika situationer som kan uppstå. Inom vårt 

användningsområde av begreppet finner vi också ordet service. 

   

 

Kompetens 
 

Användandet av begreppet kompetens i denna uppsats syftar till att beskriva någons yrkesmässiga 

skicklighet och kunnande inom en viss profession. Richard Ohlsson, som är bibliotekarie på 

Stagneliusskolan i Kalmar, pratar i sin bok Etiken och biblioteken (2007) om bibliotekariens 

yrkesetiska kompetens. Ohlsson syftar här på flera olika kompetenser som lägger grunden till ett 

gott bemötande. Yrkesetik är ett svårdefinierat begrepp, men enligt Ohlsson består den av en 

yrkesetisk medvetenhet där den yrkesverksamma bör vara medveten om yrkesetiken och hur den 

förhåller sig till verksamheten. Yrkesetiken består också av en moralisk omdömesförmåga, 

yrkesrelaterade attityder och en social känslighet.  Detta är förmågor vi anser vara mycket viktiga 

att lägga under begreppet kompetens i vår uppsats. 

 

Pedagogik 

 

I denna uppsats använder begreppet pedagogik i den något vidare meningen som ofta används i 

dagligt tal, och som då ofta inbegriper begreppet didaktik, som innebär en förståelse för själva 

lärprocessen. Det innefattar även kunskaper om hur en lärprocess kan planeras och läggas upp på 

bästa sätt (Skolverket, 2016). Att ha ett pedagogiskt perspektiv i sitt bemötande kan därmed 

innebära att ha förståelse för och ta hänsyn till olika individers inlärningsprocess. 
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5. Forskningsetik 

 

När det kommer till de forskningsetiska frågorna vad gäller intervjuer, är det viktigt att redan från 

första kontakten ta hänsyn till den tänkte informantens integritet. Jan Trost (2010) skriver att det 

är en balansgång att få till en intervju och samtidigt ta hänsyn till integritet om personen uppvisar 

tveksamhet om att vara med i studien. Informanterna i den här studien blev i förväg informerade 

om att all personlig information samt svar i undersökningen skulle behandlas konfidentiellt, och 

att de var i sin fulla rätt att dra tillbaka sitt deltagande även om de tackat ja eller redan skickat in 

svar. Vid utskick av mailen avstod vi även från massmail för att dölja deltagarnas mailadresser 

för varandra. 
  

 

 

  



19 
 

6. Resultat och analys 

 

Olika individer har ofta olika uppfattningar även då det gäller samma ting. I vår studie har 

samtliga informanter arbetat på olika folkbibliotek och mött olika människor med olika med- och 

motgångar. Som Dawod och Gottberg (2005) skrev i sin masteruppsats rörande ett liknande 

ämne, så är syftet med vår undersökning inte att skapa stereotyper, utan i stället att få en 

uppfattning av olika människors upplevelser och sedan genom dessa, försöka skapa sig en bild av 

företeelsen. Rubrikerna, under vilka vi gör vår analys samt presenterar vårt resultat, har sin 

utgångspunkt i informanternas egna upplevelser och de teman vi fann i våra intervjuer. 

  

6.1 Osäkerhet - vad kan vi egentligen?  

Våra informanter ger olika svar gällande vilken kompetens de själva anser sig inneha gällande 

hanteringen av bibliotekets besökare i allehanda ärenden, och vilka förväntningar de hade på 

bibliotekarieyrket. Att svaren är så pass varierande verkar bero en hel del på vilken tidigare 

erfarenhet inom serviceyrken informanten haft. Majoriteten av informanterna hävdar dock att de 

känt sig osäkra på sina arbetsuppgifter när de först kommit ut på fältet, och att det varit väldigt 

mycket att lära sig och förstå. Flera av dem tar upp det administrativa arbetet och förklarar att de 

inte förstått hur stor del av yrkesrollen detta var.  

 

Jag visste inte att bibliotekarier har så mycket inre tjänst som dom har.  

Och över hur många frågor som rör datorerna, och då ofta väldigt grundläggande datorkunskaper. 

När man tänker på det är det egentligen inte så konstigt, att till exempel många lite äldre personer 

har svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen, men jag var inte beredd på att så många frågor 

skulle handla om just det. 

-Informant nr 11. 

 

(...) jag kände mig oförberedd på hur en skulle hantera många situationer, det är något en får lära 

sig under arbetets gång. Önskar dock att jag hade fått mer kunskap om detta INNAN så jag kunde 

fokusera mer på att lära mig nya saker istället för saker jag anser är grundläggande. 
- Informant nr 2. 

 

En allmän fördom om bibliotekarier verkar vara att de kan mycket om, och läser mycket böcker 

(Storm, 2010). Utbildningen innehåller dock inga kurser som ger inblick i skönlitteraturen, 

exempelvis litteraturhistoria eller litteraturvetenskap. Flertalet informanter tar i intervjuerna upp 

just litteraturförmedling som ett problemområde när de kommit ut på fältet, och förklarar att de 

känner sig dåligt pålästa och anger att detta många gånger skapar en stress och en oro vilket då 

påverkar bemötandet gentemot biblioteksbesökaren. Den sociala kompetensen och förmågan att 

bemöta kunderna liksom goda kunskaper inom litteratur är något som bibliotekschefer värderar 

högt och som därmed kan ha stor påverkan vid en anställning (Persson, A. & Persson, K., 2017). 

Speciellt barn- och ungdomslitteraturen nämns flera gånger av informanterna som ett område som 

det råder mycket okunskap kring. De författarna som det talas mycket om, klassiker, och det de 

själva läste när de var små har de vetskap om, men inte om exempelvis vilka förlag som ger ut 

olika typer av litteratur, nyutkommet, eller vad som kan vara bra att tipsa om i vilka situationer. 

Hur man tipsar framkommer även det som ett problemområde, hur tipsar man om en bok så att 
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besökaren blir nyfiken och intresserad? 

 

Det är också mycket svårare att tipsa om böcker än vad jag trodde att det skulle vara innan jag 

började jobba. Särskilt på barnavdelningen där besökarna gärna vill ha pedagogiska böcker, och där 

jag själv kanske inte är så värst insatt i litteraturen. Det publiceras ju mycket ny litteratur för barn. 

- Informant nr 9. 

 

Litteraturförmedling som borde varit en obligatorisk del i utbildningen hade behövts. Har ingen 

teoretisk grund i vad som förväntas om jag skulle bli ombedd hålla i bokprat eller bokcirklar, t ex. 

Känns som att man förväntas/behöver läsa in en enorm mängd skönlitteratur och facklitteratur på 

sin fritid. Sen får väl folk leva med att jag inte kan stava till alla obskyra grekiska filosofer även om 

de förväntat sig det av en. T ex. Men arbetet med litteratur hade behövt varit mycket mer 

närvarande i utbildningen. 

-Informant nr 12. 

 

Besökarna förväntar sig ofta att man är oerhört allmänbildad, har läst ALLT, kan diskutera alla 

ämnen och hitta allt. Det kan vara orimliga krav och då känner jag mig inkompetent. Användarna 

vet ju inte att vi inte hinner läsa allt, eller att vi inte har läst litteraturvetenskap i utbildningen så det 

är ju inte lätt för dem att veta vad man kan eller inte kan, men ändå.  

- Informant nr 6. 

 

 

Jag var väldigt nervös för min bristande kunskap om litteratur och böcker. Jag gillar förvisso att 

läsa, men kan inte mycket när det gäller litteraturhistoria, författare, klassiker, populära böcker etc. 

Det trodde jag skulle bli väldigt besvärligt.  
- Informant nr 14. 

  

 

Denna stress är något som nämns flera gånger med förvåning från några av informanterna, då 

många av dem menar att förväntningarna på yrket varit att det skulle vara ett relativt lugnt sådant. 

Dawod och Gottberg (2005) tar upp detta i sin uppsats där även några av deras informanter 

påvisar en förvåning över att bibliotekarieyrket till stor del är ett serviceyrke och att det därmed 

är förenat med den stress som är vanlig inom service. Trots denna stress skall kunden få ett så bra 

bemötande som möjligt, men detta innebär nödvändigtvis inte att du skall veta hur allting 

fungerar. Alla är tvungna att bli inskolade på en ny arbetsplats, men fler av informanterna säger 

att det varit enorm stress att inte kunna grunderna och det vardagliga arbetet på biblioteken. 

Samtliga hävdar dock att de känner sig mycket trygga i informationssökningsprocessen, och att 

utbildningen där gett en stabil grund att stå på i mötet med bibliotekets kunder.  

 

jag visste knappt någonting om det dagliga arbetet som utfördes på ett bibliotek och nära på allt jag 

behövde för min yrkesroll (med undantag av informationssökning) var jag tvungen att lära mig på 

jobbet.  
- Informant nr 1.  

 

En annan aspekt som tas upp av informanterna är säkerheten. Det är inte helt ovanligt med 

otrevliga och svårhanterliga besökare, och det kan vara svårt att veta hur man bör bemöta dessa. 

DIK:s undersökning från 2015 visar att bibliotekarier ofta hanterar situationer de upplever som 

svåra eller utmanande i sitt vardagliga arbete och i sitt bemötande med besökarna. Många av våra 

informanter säger att de vid flera tillfällen känt osäkerhet och obehag då de inte vetat hur de ska 

bemöta en besökare som kommer in på biblioteket och visar tecken på instabilitet. 
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Weiner Thordarson (2014) skriver att bemötandeklimatet idag är tuffare än det har varit 

tidigare, och att just hot och våld blivit allt vanligare och att man som yrkesverksam inom ett 

serviceyrke ibland måste vara extra uppmärksam på sin säkerhet vid mötet med olika kunder, 

exempelvis psykiskt instabila eller drogpåverkade i beroendeställning. Hon skriver att dessa 

personer är särskilt känsliga för negativ maktutövning på grund utav en låg självuppskattning, 

vilket kan leda till våldsamhet. Även åldern kan vara en grund för aggressivitet exempelvis om 

personalen i fråga är yngre än kunden.  

 Att tillkalla väktare eller polis är en åtgärd som tyvärr behövs tas till vid extrema fall, 

men ofta kan det ta tid innan de kommer fram till platsen, vilket kan leda till extra osäkerhet. Att 

stänga av stökiga bibliotekskunder är, som Tottmar (2017) skriver, en omdiskuterad möjlighet. 

Dock anser Kulturförvaltningen, enligt Tottmar, att detta inte är möjligt eftersom biblioteken inte 

registrerar sina besökare, samt eftersom det eventuellt skulle gå emot bibliotekens demokratiska 

grundvalar som bland annat säger att alla människor ska vara välkomna på biblioteket. Däremot 

är det inte ovanligt att störande personer avvisas tillfälligt (Tottmar, 2017). 

  Informanterna hävdar att detta är en punkt i bemötandet där de känner sig väldigt osäkra 

på vad de kan, bör, eller får göra. 

 

Då folkbibliotek är öppna för allmänheten vistas människor av alla slag i våra lokaler, och det är 

inte ovanligt att jag ibland känner mig otrygg på mitt arbete då jag inte har fått någon utbildning i 

vad jag ska behöva ta (tex. Sexuella trakasserier, hot, våld, etc.). 
-Informant nr 1. 

 

Saknar även bemötandefrågor i svåra situationer såsom vid våld etc. Vad gör man då? Det har inte 

hänt något allvarligt på jobbet än men det kan ju ske en dag.  

- Informant nr 6. 

 

Hantera farliga eller bara störande personer; vad har vi för laglig rätt att avhysa t ex skrikiga 

ungdomar? Rättigheter och vardagliga problem. Service som går bortom ”Se på dem och säg 

hej”(...)  

- Informant nr 12.  

(...) mer om hur en ska bemöta låntagare i svårare situationer, hur hanterar vi en låntagare som 

förstört en bok, eller blir arg på grund av skulder? Eller är arg på en annan låntagare? Vad gör vi 

om det blir en aggressiv och farlig situation där vi själva är i fara? Hur hanterar vi låntagare som 

kanske är arga, ledsen eller rädda, eller har en mental utvecklingstörning?  

- Informant nr 2.  

Utifrån våra intervjuer kan vi konstatera att flera av informanter anser sig sakna vissa kunskaper 

gällande mötet med biblioteksbesökarna, vilket skapar en stress och en osäkerhet att inte räcka 

till. Det saknas kunskap i hur de får, samt förväntas, agera i olika situationer som kan uppstå 

mellan bibliotekarien och besökaren, men också mellan besökarna själva.  Hur de gör för att 

bemöta potentiellt våldsamma, och på andra sätt instabila, individer som besöker biblioteket är så 

något som fler önskar funnits med under utbildningen.  

  Informanterna hävdar också att de saknar kunskap om de olika formerna av skönlitteratur 

som förekommer i bibliotekariernas vardag. Vi kan utläsa att de anser att kunskap på detta 

område är en viktig del i att ge ett bra bemötande till besökare, då dessa känner förtroende för 

bibliotekarien och ofta förväntar sig expertis på detta område. För att ha möjlighet att ge ett bättre 

bemötande finns här en önskan att diskutera skönlitteratur även under utbildningen.  
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6.2 Erfarenhet - vad har vi?  

Som vi nämnde i avsnitt 2.1 har bibliotekariestudenterna i Borås inte någon verksamhetsförlagd 

utbildningsperiod, även kallad praktik. Flera av informanterna i undersökningen tar upp detta, 

samt bristen på allehanda praktisk erfarenhet när de äntrar bibliotekarierollen. Några av dem 

nämner dock kursen “Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1 och 2” som till viss del varit 

användbar i arbetet. Denna kurs är dock något som endast ges till de studenter som studerar på 

campus, och inte till distansstudenterna.  I denna kursens andra del får studenterna bland annat 

möjlighet att göra studiebesök på olika folkbibliotek.  

   Ett annat praktiskt moment som tas upp under intervjuerna är mentorskapsprogrammet, 

som även detta nämns i kapitel 2.1. Denna möjlighet ges till studenterna under deras andra 

studieår, och denna mentor finns sedan tillgänglig för studenten under en viss tidsperiod. Mentorn 

finns till hands för att svara på frågor om, samt diskutera hur biblioteksverksamheten kan 

fungera. Beroende på vad mentorn och studenten kommer överens om kan studenten även få 

möjligheten att följa med mentorn under arbetet. Mentorskapet är dock ett valbart inslag i 

utbildningen och inget obligatoriskt, vilket innebär att det finns de som examineras utan denna 

praktiska erfarenhet, vilket också kan vara anledningen till att inte fler av informanterna tog upp 

detta i intervjuerna. Detta visar på en brist till följd av utbildningens akademisering trots 

majoritetens positiva gensvar (se 2.1).   

 

Mentorskapsprojektet var ju en valbar möjlighet som jag anser har varit nyttig för mig,  

då jag kom ut i den verkliga biblioteksmiljön och fick erfara just hur det är att möta besökare,  

söka i katalog och andra enklare arbetsuppgifter.  

 - Informant nr 13. 

 

Även auskultationen är ett av momenten som tas upp gällande de praktiska erfarenheterna. Detta 

moment ingår i den obligatoriska kursen “Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 

2” som studenterna på kandidatprogrammet läser under sin femte termin i utbildningen (se 2.1). 

Studenten ska här, helst på egen hand utan hjälp från skolan, ta kontakt med ett bibliotek där 

denne sedan ska infinna sig under några dagar och bevaka fem olika arbetsmoment. Det är inte 

som praktik då studenten medverkar i momenten, utan här ska denne endast vara en “skugga” till 

bibliotekarien, bevaka, observera och anteckna. Under tiden skall studenten även ställa frågor för 

att sedan sammanställa sina upplevelser till en vetenskapligt förankrad rapport, samt en 

redovisning. Informanterna nämner denna kurs och detta moment, tillsammans med 

mentorskapsprojektet, som det där de lärde sig mest om vardagligt biblioteksarbete, men menar 

också att det inte var tillräckligt. De studenter som läser sin utbildning på distans får heller inte 

med sig denna erfarenhet alls. Vi ser en tydlig önskan om en längre praktikperiod för att få prova 

på yrket hos våra informanter, något som exempelvis Linnéuniversitetet och Uppsala Universitet 

erbjuder sina studenter. 

 

Praktik var något jag hade önskat ha i min utbildning, eller möjlighet för oss att göra ett 

evengemang eller arbete ihop med en bibliotekarie som vi kunde ha som långvarigt 

utvecklingsmöjlighet.  
- Informant nr 8. 

 

Mötet med besökarna var mest kul, lite läskigt. Pga av att pass ingår i allas första uppgifter borde 

det verkligen ingå praktik i utbildningen. För det går inte att läsa sig till hur det känns! Jag var 
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livrädd att det inte skulle passa mig när jag hade pass själv första gången.  

- Informant nr 10. 

 

Jag anser att det saknas praktik under utbildningen. Även om vi fick chans att delta i 

mentorskapsprojektet och få lite mer praktisk erfarenhet, kändes det inte som att det var nog för att 

förbereda sig för arbetslivet.  

- Informant nr 13. 

 

 Vad gäller praktisk erfarenhet nämner samtliga informanter även en specifik workshop de 

genomförde under utbildningen för att få möjlighet att träna på att hålla i ett referenssamtal med 

en bibliotekskund. Workshopen var upplagd som ett rollspel där en klasskamrat skulle spela en 

besökare som kom till bibliotekarien för hjälp att söka reda på en bok. “Bibliotekarien” skulle då 

hålla ett referenssamtal med “kunden” för att förstå vad denne var ute efter, och sedan söka rätt 

på detta. 

 

 

  Vi hade inte praktik. Och den där jävla ”rollspelskursen” va ett skämt.  

Fy fan. Skäms. 

- Informant nr 10. 

 

 

(...) den innehåller noll verklighetsförankrat, konkret biblioteksarbete. Förutom en liten liten kurs 

där vi övade i rollspel på att ha ett referenssamtal. För ett jobb på ett litet folkbibliotek där man 

förväntas hantera det mesta har jag snabbt fått klura ut själv vad som är rimligt eller inte, och hur 

bemöta besökare genom att observera kollegor. 

- Informant nr 12. 

 

 

Det var en övning där en av oss skulle låtsas vara låntagare och den andra bibliotekarie. Men det 

var över på 20 min och handlade mer om sökteknik. Att ha rollspel är inte en dum idé men det 

kändes inte som att alla tog det seriöst. 

- Informant nr 7. 

 

 

Enligt informanterna är det alltså svårt att få en bild av verkligt arbete ute på fältet när de befinner 

sig i klassrummet tillsammans med en kurskamrat. Kanske skulle fler övningar som denna, 

kombinerat med verksamhetsförlagda kursmoment, ge studenterna en bättre uppfattning av vad 

som förväntas av dem när de kommer ut i arbetslivet. Vi kan utläsa en önskan om att faktiskt få 

vara med, prova på, samt lära sig det praktiska och vardagliga biblioteksarbetet där bland annat 

bibliotekens egna katalogsystem nämns som exempel. 

 

6.3 Pedagogik: behövs den eller räcker det med sunt förnuft? 

Pedagogik är någonting som starkt förknippas med barn och ungdomar, skola och klassisk 

undervisning. Få tänker på att pedagogik är något som kan ha betydelse i fler sammanhang med 

flera olika åldersgrupper. Jenny Lindberg och Rebecca Lindholm (2015) påpekade, som tidigare 

nämnts, i sin beskrivning av yrket och utbildningen att bibliotekarieyrket tydligt kräver ett såväl 

ett socialt, som ett pedagogiskt förhållningssätt. Många av våra informanter tar dock upp just 
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pedagogik som något de saknat under utbildningen och gärna hade haft med sig ut i yrkeslivet.  

 

Den kompetensen jag främst känner att jag behöver utveckla är den pedagogiska. Det är något som 

inte gicks igenom tillräckligt mycket på utbildningen, och det är tydligt när jag ska hålla i lektioner, 

prata inför klasser, etcetera. Det visar sig genom att jag inte vet hur jag ska lägga upp lektioner och 

genomgångar på ett sätt så det blir så tydligt och lättförstått för elever och andra användare som 

möjligt. 

- Informant nr 3. 

 

 

För att kunna utföra dina arbetsuppgifter MÅSTE du kunna kommunicera med enskilda individer 

och större grupper. En bibliotekarie som inte kan hålla i en bokpresentation eller inte kan lyssna på 

en låntagares problem blir väldigt begränsad och kan lika gärna ersättas med en 

bibliotekarieassistent.  

- Informant nr 14. 

 

 

Utifrån vad vi kan utläsa av informanternas svar angående just pedagogik, och i sammanhanget i 

vilket begreppet används, verkar det syfta till att innefatta även färdigheter inom didaktik. 

  Flera påpekar att de vid flera tillfällen fått vända sig till kollegor med mer erfarenhet, eller 

prova sig fram. Många hävdar att de vid flera tillfällen fått vända sig till sitt “sunda förnuft” för 

att genomföra uppgifter de inte har någon erfarenhet eller kunskap om, men vad innebär det 

egentligen? Det som är självklart, och “sunt förnuft” för en person, är det kanske inte alls för en 

annan.  

 

 

I möten med låntagare har jag fått använda mina erfarenheter från att vara människa med hyfsad 

uppfostran och lite sunt förnuft för att bemöta dem.  

- Informant nr 5.  

 

Pedagogik i undervisningssyfte. Eftersom jag undervisar i källkritik och informationssökning hade 

det varit bra. Bara för att jag kan infosök betyder inte det att jag vet hur man lär ut det till olika 

åldrar. Det är en kunskap som jag saknar helt och jag får bara försöka testa mig fram och se vad 

som fungerar. Man famlar i mörker lite.  

- Informant nr 6. 

 

En av informanterna har arbetat på ett integrerat folkbibliotek och blev därför tvungen att bemöta 

även elever och skolpersonal vilket hen uppfattade som jobbigt under den första tiden på arbetet: 

 

 

Många låntagare är INTE förlåtande över att du är ny, vilket är jobbigt. Min första tid var på både 

ett integrerat folkbibliotek och ett skolbibliotek och jag upplevde väl att överlag var låntagare på 

folkbiblioteket mer förlåtande än skolan var. Personalen brydde sig inte om att en var ny och 

behövde bekanta sig med system och dylikt utan förväntar sig liksom att allt ska flyta på precis som 

vanligt, detta är nog något som är väldigt varierande beroende på personalen där en jobbar men så 

var det där jag var. Det var svårt med mötet av besökarna, jag lärde mig mycket av att granska 

mina kollegor…” 

- Informant nr 2. 

 

 

Även om alla folkbibliotekariers vardag kanske inte består utav undervisning i klassisk mening, 

eller möten med skolklasser och skolpersonal, finns det dock folkbibliotek som har detta på 
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agendan.  

  Barn och ungdomar besöker folkbiblioteket också på fritiden, och behöver få hjälp och ett 

bra bemötande även då. Detta gäller även de som har något slags funktionshinder och till exempel 

behöver medier från Äppelhyllan (se 3.3). Utifrån vår egen arbetserfarenhet har vi sett att det ofta 

är en specifik bibliotekarie som har “Äppelhyllan” som sitt ansvarsområde på respektive 

bibliotek, och denne har då fått de kunskaper denne behöver i efterhand. Under utbildningen tas 

detta upp ibland endast i förbigående, men ingen djupgående information om de olika 

medietyperna, eller hur man som yrkesverksam bemöter en person med funktionshinder. Även 

anhöriga till personer med funktionshinder är vanligt förekommande och bör bli bemötta på ett 

bra och korrekt sätt.  

 

Jag tror aldrig jag kommer känna mig fullständig eller tillräcklig, men jag gör mitt bästa och jag 

[ä]r inte rädd för att fråga eller diskutera med mina kollegor. Men ja, pedagogik hade varit bra med 

tanke på att en har hand om olika grupper inom vissa arbetsområden, som jag som har 

förskoleklasser till exempel.  

-Informant nr 10. 

 

Just målgruppen barn och unga nämns under flera tillfällen i intervjusvaren, men informanten i 

citatet här ovan refererar till “olika grupper”, för det finns ju även andra målgrupper som vill ha 

hjälp av folkbibliotekarien där pedagogiken kan vara ett viktigt verktyg. Programaktiviteter som 

internetkurser för seniorer är bland annat vanligt förekommande på flera folkbibliotek i Sverige. 

    Det uppkom även under intervjuerna att det råder en bristande kunskap i hur man håller i, 

samt genomför, just olika programaktiviteter och projekt efter avslutad utbildning. Detta är 

ingenting som tas upp under studietiden. Enligt Adam Welin (2013) har programaktiviteter på 

bibliotek länge setts som en bifunktion hos biblioteken, men att de på senare år ökat i betydelse, 

och får i sin undersökning fram fem teman baserat på olika programpunkter på olika 

folkbibliotek, och ett av dem är vad han kallar för “Hjälpcentral”. Welin skriver:  

 

Folkbiblioteket är en institution för tillhandahållande av rådgivning och handledning. 

Medborgarnas frågor och problem sätts i första rummet. Som identitetsmarkörer betraktade ger 

benämningar som ”läxhjälp”, ”juridisk rådgivning” och ”IT-handledning” uttryck för en 

pragmatisk institution inriktad på konkret problemlösning. ”Kom till biblioteket och få hjälp”, lyder 

en karaktäristisk uppmaning. ”Digitala första hjälpen”, en benämning som med glimten i ögat 

anspelar på sjukvården, ger en bild av folkbiblioteket som ett slags akutmottagning där 

medborgarna vägleds i vardagsproblem. 
(sid 22.) 

 

Några av våra informanter uttrycker här en stor okunskap i hur de planerar och genomför projekt 

och programaktiviteter. Detta är ingenting som tas upp under utbildningen utan något som de får 

lära sig när de kommer ut i arbetet. 

 

Planering av projekt. Hur gör en ens?! Jag fick hjälpa till med sommarboken på ett jobb och jag 

hade ingen aning om hur jag skulle göra eller hur en planerar ett projekt.  Att jobba med projekt 

eller programverksamhet dessutom verkar vara en stor del för många bibliotekarier där jag är nu.  

 Informant nr 7. 

 

 

Jag känner en stor brist på den pedagogiska sidan. Jag blir väldigt nervös inför alla typer av samtal 

inför grupp och att ha hand om en skolklass. Eftersom jag känner att jag inte vet hur jag borde 

sköta det och vad som är bästa sättet att lägga upp mötena på eller vad som kan vara en bra 
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pedagogisk tanke att ha med sig. Många tekniska saker har jag fått lära mig av kollegor då de inte 

alls funnits med under utbildningen.  
- Informant nr 5. 

 

Pedagogiska och didaktiska grundkunskaper är något bibliotekarier idag anser att de saknar och 

behöver i sitt arbete, vilket blir tydligt både i tidigare forskning och i resultatet från våra 

intervjuer. Då yrket alltmer innebär samarbeten, olika typer av utbildningar, eller att prata inför 

en grupp, är det kunskap som skulle kunna vara stor hjälp i flera arbetsuppgifter. Högskolan i 

Borås håller, som tidigare nämnts, på att genomgå en revidering, och kanske kommer då 

pedagogik att få en större roll i utbildningen. Flera av de andra biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningarna i Sverige erbjuder kurser i pedagogik, och på 

arbetsmarknaden finns en växande efterfrågan på bibliotekarier med pedagogisk utbildning 

och/eller erfarenhet.  

 

6.4 Informationshantering: hur mycket används den? 

Utbildningen i biblioteks- och informationskunskaps främsta inriktning ligger på forskning, 

informationssökning samt informationskompetens. Enligt Kungliga bibliotekets statistik 

(Kungliga biblioteket, 2015) som tidigare nämnts, är det möjligt att anta att majoriteten av 

studenterna efter avslutad utbildning får anställning vid folkbibliotek. Då med kunskaper om flera 

olika databaser och avancerade sökprocesser för att få fram och värdera trovärdig information. 

Utifrån våra intervjuer kan vi utläsa att just informationssökning varit det som bibliotekarierna 

känt sig mest trygga i vid mötet med kunderna. Någon påpekar dock att informationshanteringen 

under utbildningen kändes fokuserad på det behov som finns framför allt hos studenter och 

forskare.  

 

 

Även om få besökare behöver hjälp med den formen av informationshantering som gicks igenom 

på utbildningen (som kändes fokuserad på det behov som fanns hos studenter och forskare) gav det 

ändå en vettig grund för hur en skulle söka information. Men ingenting i utbildningen förberedde 

mig för den formen av frågor och uppgifter som en får i mötet besökare, förutom just kring 

informationssökning. 
-Informant nr 3. 

 

Flera av våra informanter tar upp klassifikation som nyttig och användbar kunskap de fått med sig 

från utbildningen. Den obligatoriska kursen i DDC nämns dock inte alls lika mycket som den 

valbara kursen i SAB-systemet som informanterna tar upp som väldigt användbar.  

 

 

Är glad att jag valde att läsa en kurs i SAB-systemet. Kursen i MARC har varit 

 jättenyttig när man ska katalogisera. 

- Informant nr 12. 

 

 

Att kunna förstå grunden av ett bibliografiskt system har vart nyttigt!  

Så som SAB eller Dewey. 

- Informant nr 12. 
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Klassifikation, katalogisering, informationssökning och förmågan att skriva  

projektrapporter med många fina ord gav utbildningen mig en massa kunskaper om! 

- Informant nr 14. 

 

 

För de nyexaminerade bibliotekariestudenter som inte valt att läsa SAB-kursen innebär detta ännu 

en sak att lära sig på sin nya arbetsplats. Detta kan så resultera i en stress hos bibliotekarien som 

grundar sig i okunskap och rädsla för att göra kunden besviken. 

Som Svanberg (2013) skrev befinner sig biblioteken i Sverige i en övergångsfas då de 

byter klassifikationssystem från SAB till DDC, men nämner också att detta är något som kommer 

att ta lång tid och att inte alla bibliotek kan komma att göra en övergång. Bland våra informanter 

finns både de som läst kursen i SAB och de som inte gjort det, och vi kan utläsa en tydlig önskan 

om att även denna kurs vore obligatorisk. 

 

 

(...) gör SAB-systemet till en obligatorisk del av utbildningen och inte en valbar  

(systemet som de flesta av Sveriges folkbibliotek använder sig av ska inte vara valbart!) 

- Informant nr 1. 

 

 

Att jag inte lärt mig SAB-systemet på utbildningen har också till viss del  

gjort det svårare i arbetet. 
- Informant nr 9. 

 

  

Informationshantering är alltså något som de nyexaminerade känner sig trygga i, men som inte, 

vid folkbiblioteken, används på det sätt och i den grad, utbildningen förbereder för. Klassifikation 

och katalogisering anses av informanterna vara viktig och användbar kunskap att få med sig, men 

gällande de båda klassifikationssystemen menar flera av dem att de gärna sett att även SAB-

systemet ingått som en obligatorisk kurs i utbildningen, då det fortfarande är det system som är 

vanligast förekommande på folkbibliotek i Sverige. 
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7. Diskussion 

 

Det har varit väldigt roligt och intressant att genomföra den här undersökningen. Informanterna 

har väldigt engagerat och utförligt svarat på samtliga frågor, och fler har även uttryckt 

uppskattning över vårt ämnesval då de på detta område upplevt ett glapp mellan utbildningen och 

arbetslivet. Detta påvisar vikten av att ta upp ämnet till diskussion. Teorin behövs och är viktig, 

men det är också praktiken. Att hitta en balansgång mellan dessa två tror vi är bästa lösningen för 

en fortsatt utveckling av bibliotekarieyrket och dess utbildning.  

 Vår första tanke var, som tidigare nämnts, att använda oss av fokusgruppsintervjuer för 

att genomföra undersökningen. Vi tyckte att det skulle vara intressant att ge informanterna 

möjlighet att diskutera ämnet med varandra, då vår tro och förhoppning var att mycket åsikter och 

information skulle komma fram genom diskussion mellan ett antal människor som är insatta i 

samma ämne. Tyvärr gick inte detta att genomföra, och vi är medvetna om att en del intressanta 

diskussioner därmed kan ha gått förlorade, men anser oss ändå nöjda med vår lösning att använda 

oss av mailintervjuer. En fördel med att använda just mailintervjuer är att den tid som kan sparas 

på transkribering, och som istället kan läggas på själva analysen av texterna.  

  Vi valde att genomföra undersökningen med informanter som samtliga studerat vid 

Högskolan i Borås då detta är var vi själva gått vår utbildning och även bildat vår hypotes. Vi 

ville därför undersöka hur andra B&I-studenter vid samma institution upplevt sin utbildning. 

7.1. En stabil grund 

Kunskaper i bemötande och pedagogik visade sig, enligt våra informanter, vara en bristvara inom 

bibliotekarieprofessionen, vilket orsakar svårigheter i olika grad för de nyexaminerade när de 

kommer ut i arbetslivet. Utbildningen ger dock en stabil grund att stå på gällande 

informationssökning och informationshantering, vilket vi själva också upplevt. Detta är viktigt att 

ha med sig även som yrkesverksam vid ett folkbibliotek, men hur mycket av dessa kunskaper 

kommer till användning? 

   Liksom vad som nämndes i analysen, består folkbibliotekariens uppgift av så mycket mer 

än informationssökning på forskarnivå, och som en av informanterna nämnde är det väldigt sällan 

de faktiskt använder sig av dessa kunskaper i arbetet. Det kan dock vara så, tror vi, att 

informationssökning efter utbildningen ter sig så naturligt för bibliotekarierna att dessa i många 

fall inte tänker på hur mycket de olika sökprocesserna under utbildningen faktiskt har gett dem. 

När de nu arbetar i folkbiblioteksdisken och gör, vad som för dem är mindre komplicerade 

sökningar, så går det mesta på automatik utan att de reflekterar över det. En biblioteksbesökare 

däremot, skulle förmodligen inte veta hur de skall går till väga för att göra en sådan, för 

bibliotekarien, “enkel” sökning.  

  Att utbildningen inte gör bibliotekarierna insatta i skönlitteratur var, enligt våra 

informanter, en stor brist. Det fick konsekvensen att de kände sig osäkra i mötet med besökare 

som frågar om tips inom olika genrer. En vanlig fördom för bibliotekarier är att de kan mycket 

om böcker, och besökare kommer ofta till biblioteket med förväntningar på att få expertis på 

området. Får de inte det tror vi att konsekvenserna kan bli att besökaren tappar lite av förtroendet 

för bibliotekarien. En försäljare i en bokhandel skulle inte få sitt jobb utan att ha kunskap om sitt 

sortiment, de olika författarna och genrerna, för utan denna kunskap skulle hen inte ha möjlighet 

att genomföra en givande försäljning. På samma sätt menar vi att bibliotekarierna måste, liksom 
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bokhandlarna, hålla sig uppdaterade och pålästa inom olika genrer för att ha möjlighet att ligga i 

framkant så att biblioteksbesökaren känner att denne får ut något från biblioteket som de har svårt 

att få någon annanstans. Det kostar ingenting för besökaren att ta med en bok från biblioteket. 

Biblioteket, till skillnad från bokhandlarna, behöver inte få in besökarnas pengar för att gå runt, 

men ju fler som lånar och besöker biblioteket, desto mer möjligheter ges bibliotekarierna att 

utveckla verksamheten. Som Caroline Mårdh (2015) skriver så är bibliotekariens bemötande idag 

av särskild vikt då biblioteken måste visa ett mer utåtriktat arbete, speciellt för den yngre 

generationen. Att då vara insatt i bibliotekets “varor” borde vara en självklarhet.  

 

7.2. Tidigare erfarenhet 

De informanter som hävdade att de känt sig relativt trygga i mötet med allmänheten var också de 

som hade tidigare erfarenhet av annan pedagogisk verksamhet eller serviceyrke, som exempelvis 

ungdomsledare eller butiksbiträde. Detta ansåg vi vara intressant då utbildningen i Borås inte 

kräver någon tidigare erfarenhet, varken yrkesmässig eller studiemässigt utöver gymnasiet, innan 

påbörjad utbildning. Vårt resultat visar dock att erfarenhet är att föredra för att få bästa möjliga 

start inom biblioteksyrket. Vi tänker att detta kan vara något att betänka vid kommande 

revidering av utbildningen.  

   En av våra frågor i intervjuguiden handlade om huruvida arbetsgivare värdesätter 

bibliotekariernas kunskap och erfarenhet i bemötande. Denna fråga ansåg vi vara väldigt viktig 

för att undersöka huruvida utbildningen och arbetet hade ett gemensamt fokus, det vill säga 

informationshantering. Så visade sig dock inte vara fallet, då i princip samtliga informanter 

hävdade att arbetsgivarna varit väldigt specifika och noggranna med att höra sig för om deras 

kunskaper i bemötande och service. Flera hävdar att tidigare erfarenhet från servicebranschen 

varit en stor merit i deras arbetssökande. Dessa skilda fokus var intressanta att se, men vi tänker 

att det till viss del kan bero på att arbetsgivarna redan är medvetna om vad bibliotekarierna fått 

med sig från utbildningen och är intresserade av andra viktiga egenskaper. Detta splittrade fokus 

bekräftar dock den utredning som just nu sker inför revideringen av utbildningen. Den påvisar att 

många bibliotekschefer värderar kundbemötande och social kompetens väldigt högt 

(Biblioteksbladet, 2017), och även om detta kan anses gå under “andra viktiga egenskaper” anser 

vi att kundbemötande i alla fall till viss del borde vara lika självklart att ha med sig efter 

utbildningen som informationshantering.  

  Det framkom även i vår analys att pedagogik och bemötande är eftertraktade kunskaper, 

inte bara från arbetsgivarna, utan även från bibliotekarierna själva. Flera av informanterna tog 

exempelvis upp det faktum att de inte vet hur de ska bemöta våldsamma, eller på annat sätt 

obehagliga, kunder som kommer till biblioteket. Detta var en väldigt intressant aspekt av 

bemötande vi inte tänkt på vid utformandet av undersökningen, men som är av yttersta vikt. 

Under första året läser studenterna en introduktionskurs där biblioteksjuridik ingår som ett 

moment, och fler av informanterna nämner att detta var en väldigt relevant och bra kurs, men att 

de hade önskat mer kunskap på det juridiska området. Att göra just biblioteksjuridiken till en 

egen kurs tänker vi skulle kunna vara en lösning. På det viset skulle studenterna erbjudas en 

bättre möjlighet att få kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter en bibliotekarie har gentemot 

sina kunder, och på så vis känna sig tryggare i sin arbetsmiljö. I dagsläget är det som Tottmar 

(2017) skriver, inte möjligt för bibliotekarien att stänga av störande besökare från att använda 
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biblioteket, vilket gör att det är av största vikt att bibliotekarierna är medvetna om hur de skall 

hantera dessa.  

 

7.3. Social kompetens 

Vi tror att öppenhet och social kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Social kompetens 

är ofta ett begrepp vi använder utan att reflektera över vad det faktiskt betyder. Vad är social 

kompetens, och kan man lära sig det? Detta är ett stort ämnesområde, men vi ansåg det vara en 

viktig aspekt att ta upp till diskussion i relation till ämnet för den här uppsatsen.  

  Vi tror att social kompetens delvis är något man får med sig från födseln och som sedan 

utvecklas genom hela uppväxten beroende på sin omgivning, men också att det är något som i 

viss mån går att träna upp. En inåtvänd och introvert person kanske aldrig kan komma att bli lika 

utåtriktad och öppen som en extrovert person som i sig själv är väldigt öppen och utåtriktad, men 

denne kan få redskap och verktyg som ändå hjälper hen att klara av exempelvis sitt arbete på ett 

bättre sätt.  

  Som Åsa Frisk (2012) skriver, är social kompetens en förmåga att kommunicera och 

samarbeta med många olika typer av människor, samt att ha förmågan att läsa av sammanhanget 

och sedan anpassa sig efter detta. Alla dessa egenskaper anser vi vara av yttersta vikt för att ha 

möjlighet att arbeta inom bibliotekarieyrket. Du måste där inte bara samarbeta och kommunicera 

med kunderna, utan även med dina kollegor och samarbetspartners, vilka kan komma från helt 

andra branscher med andra värderingar och kunskaper. Att också kunna anpassa sig efter 

sammanhanget och individen som ber om hjälp, är nästan ett måste för att ha möjlighet att, som 

Ola Pilerot och Jenny Hedman (2009) skriver, ta emot besökare som är i behov av pedagogisk 

handledning i någon form.  

  

7.4. En plats för trygghet 

Då biblioteken tidigare varit en tyst plats för samlingar, dit människor kan komma och dra sig 

undan med en bok, tror vi att detta gett upphov till trygghet för många genom uppväxten. Vår 

tanke är att när de sedan ska välja yrkesinriktning så minns de biblioteket som den plats där de 

kunde slappna av och tryggt vara sig själva, och väljer därför att studera till bibliotekarie i tron 

om att det är ett lugnt, tryggt och tyst arbete. De har kanske inte haft ett stort socialt nätverk eller 

rört sig bland olika människor och fått möjlighet att träna upp den sociala kompetensen nämnvärt. 

Att då få verktyg i bemötande, retorik och pedagogik under utbildningen tror vi, och enligt svaren 

i vår intervjustudie även många med oss, att det skulle göra stor skillnad för bibliotekarierna när 

de sedan kommer ut på fältet och ska bemöta kunderna. 
 

Som jag nämnde tidigare är det är stor del av jobbet att “handskas” med besökare, och jag tror att 

den sociala biten blir allt viktigare när man söker jobb och jobbar inom bibliotekarieyrket. Det är 

inte så ensamt och nördigt som många har bilden av.  

- Informant nr 4.  

 

Gällande de praktiska erfarenheterna från utbildningen, uttryckte fler av informanter en önskan 

om verksamhetsförlagd utbildning. Auskultationen är för tillfället det närmaste en praktikperiod 

som finns på utbildningen och den ligger just nu förlagd under utbildningens femte termin, det 
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vill säga under kandidatutbildningens sista år. Detta anser vi vara väldigt sent att ge studenterna 

en möjlighet att testa på yrket, och kanske till och med se om det är ett yrke som passar dem. Vår 

uppfattning är att många som söker sig till denna utbildningen gör det på grund av sin kärlek till 

böcker och litteratur, och inte för att arbeta i ett socialt serviceyrke. På grund av detta tror vi att 

det skulle vara positivt att tidigt i utbildningen få en känsla för vad yrket faktiskt innebär genom 

något obligatoriskt verksamhetsförlagt inslag. 
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8. Slutsatser 

 

För att besvara de frågor vi utgått från i denna studie:  

 

• I vilken mån lever utbildningens innehåll upp till de faktiska behoven på arbetsplatsen 

under informanternas första tid som yrkesverksamma?  

 

• Hur ser informanterna själva på sin kompetens gällande bemötande, undervisning och 

pedagogik? 

 

kan vi utifrån våra informanters svar se att det finns vissa brister i utbildningen. Den ger, som 

tidigare nämnts, en bra och viktig teoretisk grund och förståelse för verksamheten, samt för 

expertisområdet informationshantering vilka alla är kompetenser en bibliotekarie skall ha. Att 

vara ny på sitt arbete innebär alltid en viss nervositet och en del osäkerhet för samtliga 

yrkesgrupper. Utifrån vårt resultat menar vi dock att en del av den osäkerhet våra informanter 

beskriver sig ha känt, skulle kunna motverkas avsevärt genom en utbildning med tydligare 

verklighetsförankring. Som det ser ut idag är det mycket studenterna inte har kunskap i när de 

kommer ut på arbetsplatsen, vilket skapar oro och osäkerhet. Dessa kunskaper ligger främst i hur 

biblioteksverksamheten fungerar, litteratur och hur de skall bemöta låntagarna. Dessa praktiska 

kunskaper är även något som efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden av bibliotekschefer (Persson 

och Persson, 2017). 

    Utbildningen i Borås innehåller en del kurser med användarfokus, men vad vi kan se i 

vårt resultat är detta inte tillräckligt. Vår hypotes, när vi påbörjade undersökningen, var att 

bibliotekarier inte ges det kunskapsunderlag som yrkesrollen idag kräver för att ha möjlighet att 

bemöta bibliotekets användare på ett pedagogiskt och professionellt sätt. De utmaningar våra 

informanter säger sig ha haft handlar framför allt om just bemötande, och det är i dessa 

situationer många känner sig som mest osäkra. Flera av informanterna hänvisar till sitt “sunda 

förnuft”, men alla anser sig behöva en bättre grund i både pedagogik och bemötande för att känna 

sig trygga och kompetenta i det vardagliga arbetet. En tänkbar lösning på detta skulle till viss del 

kunna vara att återinföra praktikperioden i utbildningen, då många av informanterna säger att 

detta varit något de saknat. Praktikperioden ger praktisk övning och erfarenhet i bemötande och 

att ha denna undervisning tillsammans med den teoretiska kan ge en bredare och djupare 

förståelse för yrket. Praktikperioden ger också studenten möjlighet att sätta sig in i branschen, och 

att få se hur arbetet faktiskt går till och därmed vara bättre rustade för framtida tjänst. 

  Då utbildningen är under pågående revidering är vår förhoppning är att denna 

undersökning skall bidra till en modern och relevant utbildning som ger studenterna de verktyg 

som behövs för att de skall känna sig trygga och kompetenta i sin framtida yrkesroll.   
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9. Rekommendationer till framtida forskning 

 

Vår första tanke var, som tidigare nämnt, att genomföra fokusgruppsintervjuer. Vi var väldigt 

intresserade av att se vad en fysisk diskussion, bibliotekarierna själva emellan, kring 

intervjufrågorna skulle ge. Vi tror att detta skulle kunna ge en fylligare och djupare insikt i ämnet 

då diskussioner mellan människor ofta resulterar i nya tankar, idéer och åsikter. Att så göra detta, 

möjligtvis med denna studien som grund, tror vi skulle resultera i en givande och intressant studie 

inom ämnet.  

  Vi inser också att den här uppsatsen endast snuddar vid väldigt många intressanta ämnen 

som har stora möjligheter till fördjupning. Några exempel som vi kan se är bland annat:  

 

● Hur ser bibliotekarier på sin egen sociala kompetens?  

 

● Vilka praktiska, samt pedagogiska kunskaper kräver det nya upplevelsesamhället av 

dagens bibliotekarier?  

 

● Vilken informationskompetens är användbar inom de olika bibliotekstyperna? Och var 

går gränsen för bibliotekariens faktiska arbetsuppgifter?  

 

● Vilka fördomar och krav finns från samhället på dagens bibliotekarier?  

 

● Hur ser bibliotekets användare på bibliotekariernas bemötande? Är det viktigt? 

 

 

Detta är några exempel på områden där vi ser möjligheter för vidare forskning.  
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