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Abstract: Library and information science students often ask 

themselves if their education will be sufficient and adapted 
to the work tasks they will meet with as future librarians. It 
is the aim of this Master thesis to investigate LIS-graduates’ 
experiences of the transfer from academic studies into 
professional life. The thesis thus treats four questions: 1: 
What problems, if any, does the LIS-graduate experience 
when first employed? 2: Does the recently employed 
librarian feel that the academically obtained knowledge is 
applicable in professional life? And, if so, how does it apply? 
3: Does the new employee find that there are areas in which 
his/her academic education has been insufficient? 4: What is 
the general attitude towards LIS-graduates’ education among 
colleagues and is the library staff prepared to provide the 
necessary instructions?  

 
The investigation is performed through interviews with eight 
LIS-graduates, all of whom have recently started working as 
public librarians. The analysis is based on the concepts of 
competence, qualifications, work skills, knowledge and in 
the processes of formal and practical learning. The results 
show that the education has provided the students with 
intellectual skills well adapted to library work. In some 
areas, however, knowledge is lacking, e.g. in reference work. 
The results also show that in the libraries the new employees 
are well received, helped and instructed by their colleagues. 
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Ett stort tack! 

 
”Ingen människa är en ö, tillräcklig för bara sig själv.” Dessa ord av John Donne har 
visat sig vara mer än sanna för oss under den tid vi har studerat vid Bibliotekshögskolan 
i Borås. Denna magisteruppsats är den sista produkten av tre och ett halvt års studier. 
Under denna tidsperiod har många bidragit till att vi utvecklats och lärt oss, och fler än 
vi har gjort insatser och uppoffringar för att våra studier har kunnat genomföras. Vi vill 
ta detta utrymme i anspråk för att uttrycka åtminstone en del av den tacksamhet vi 
känner gentemot de personer som hjälpt oss på vägen.  
 
Först och främst vill vi tacka personal och lärare på Bibliotekshögskolan i Borås för god 
vägledning och en stimulerande utbildning! Många lärare har delat med sig av sin 
kunskap och har, trots att de oftast arbetat under stor tidspress, bemött oss med stort 
tålamod. Till Mats Sjölin, vår handledare i arbetet med magisteruppsatsen, vill vi rikta 
ett särskilt tack! 
 
Våra kurskamrater har även de i stor utsträckning bidragit till att utbildningstiden har 
varit stimulerande och rolig. Det har varit ovärderligt att diskutera och utbyta 
erfarenheter och det har alltid varit lika trevligt att ses under träffarna i Borås.  
 
Nino vill särskilt tacka: Ulrike Dawod för hennes omedvetna stöd och uppmuntran, 
samt hennes hälsosamma påminnelser om att det har funnits ett liv utanför 
uppsatsskrivandet. Nivette Dawod vill jag rikta ett särskilt tack till för hennes tålamod 
när jag har behövt ventilera, samt ett tack till Maria – tillsammans gjorde vi det! Jag vill 
även tacka Linus och Jessica McCabe för deras gästfrihet under mina vistelser i Borås.  
 
Maria vill särskilt tacka: Rolf Niklasson samt Rut och Sune Edberg för all hjälp och 
kärleksfull omvårdnad av mina husdjur – utan er hade jag inte kunnat studera alls; 
Harry Hackzell för en aldrig sinande ström av uppmuntran och stöd; min mor och mina 
syskon med familjer som har funnit sig i min nästan totala frånvaro under studietiden; 
Lena Lingvall, Marie-Louise Möller, Lissa Nordin och Li Wahlberg för vänskap, råd 
och dåd; Lillemor Törnvall Olsson och personalen på biblioteket i Klinte för vägledning 
och hjälp; Hassela Gotland AB och Trygghetsrådet TRS vars uppbackning möjliggjort 
att jag har kunnat slutföra mina studier. Dessutom vill jag tacka alla som gett mig mat 
och husrum under mina Boråsresor, ingen nämnd, ingen glömd! Jag vill även tacka 
Nino – du är en klippa! 
 

Arbetet med uppsatsen i sin helhet tillägnar jag minnet av Tuula Niklasson. 
 
 
 
Västervik och Klintehamn i juni 2005
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1. Inledning 
 
Många som söker sig till utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap har en 
intention att arbeta på ett bibliotek efteråt. Under vår egen studietid har frågan ofta 
ställts av oss själva och av våra studiekamrater: Kommer vi att ha tillräcklig kunskap 
när vi slutligen kommer ut på arbetsmarknaden? Hur väl förberedda är vi och våra 
kurskamrater när vi kommer ut på arbetsmarknaden? Vilka problem, om några, stöter 
den nyutexaminerade och nyanställda bibliotekarien på? Som vi ser det är en rätt 
utbildad bibliotekarie viktig eftersom biblioteken har en stor betydelse i samhället. 
Varför skulle någon vilja förlita sin informationsinhämtning på någon utan adekvat 
utbildning? Som nyintagna studenter fick vi höra att vi inte blev bibliotekarier genom 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap, men att vi kunde få anställning 
som bibliotekarie efter genomgången utbildning. Ville vi arbeta på ett bibliotek efter 
utbildningen, skulle man där behöva internutbilda oss inom det bibliotekets specifika 
rutiner. I och med utbildningsreformen 1993 försvann yrkesutbildningen med ingående 
praktik och ersattes av en forskningsförberedande akademisk utbildning där den 
”färdiga” studenten avlägger kandidat- eller magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. På många bibliotek verkar 1993 års högskolereform ha gått 
ledningen förbi. Flera yrkesverksamma bibliotekarier som vi mött har reagerat negativt 
när vi berättat att vi inte har en praktik förlagd inom utbildningen och att klassifikation 
och katalogisering inte är obligatoriska kurser. Detta glapp mellan yrkesliv och 
högskoleutbildning märks även i platsannonserna där man ofta söker någon med 
bibliotekarieutbildning. När arbetsmarknaden söker efter bibliotekarieutbildning söker 
den uttryckligen efter något som slutade existera 1993. Som här märks finns det en 
möjlig problematik i övergången mellan utbildning och yrkesliv: Kan biblioteks- och 
informationsvetarna leva upp till förväntningarna ute på biblioteken?  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det uppstår problem i övergången mellan 
utbildning och yrkesliv för nyanställda på folkbibliotek. Vi vill ta reda på om glappet 
mellan utbildning och yrkesliv är stort och orsakar svårigheter för den nyutexaminerade 
akademikern på arbetsplatsen. Vi vill även ta reda på vilken nytta den nyanställda 
bibliotekarien har av sin akademiska utbildning i arbetet. Vi vill veta om kunskaperna är 
tillräckliga för att studenten vid ingången i arbetslivet lätt skall kunna lära sig de 
praktiska arbetsmomenten och om hon/han kan relatera sina kunskaper till arbetet. Vår 
undersökning kommer att fokusera på de professionella och praktiska problem som en 
nyanställd biblioteks- och informationsvetare kan möta på folkbiblioteket och hur 
han/hon har löst dessa problem. Finns det kanske till och med problem som rör 
yrkesrollen som den nyanställda inte har förmått lösa vare sig med hjälp av formell 
utbildning eller med annan tidigare kompetens? Vilka var i så fall dessa problem? 
 
 Det vi främst är intresserade av är hur den nyanställda folkbibliotekarien upplevde 
övergången från utbildning till yrkesliv. Genom att tolka olika bibliotekariers 
upplevelser av den första anställningstiden bör vi kunna skapa en bild av i vilken mån 
deras kunskaper varit tillräckliga och i vilka sammanhang eventuella problem har 
förekommit. 
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Vi finner det även intressant att undersöka hur de nyanställda har upplevt att deras 
arbetskamrater ställt sig till deras utbildning. I någon utsträckning kommer vår uppsats 
även att visa på hur väl förberedda folkbiblioteken är på att internutbilda nyanställda 
bibliotekarier och med vilken attityd biblioteks- och informationsvetare bemöts på 
arbetsplatserna.      
 

1.2 Frågeställningar 
 
Våra frågeställningar för den här uppsatsen är: 
 

1. Vilka problem, om några, stöter den nyutexaminerade och nyanställda 
bibliotekarien på? Innebär övergången mellan utbildning och arbetsliv några 
svårigheter för den nyanställda bibliotekarien? 

 
2. Upplever den nyanställda bibliotekarien att de formellt lärda kunskaperna är 

applicerbara i arbetet på folkbiblioteket? Vilken nytta upplever i så fall den 
nyanställda bibliotekarien att han/hon har av sin akademiska utbildning i 
yrkeslivet? 

 
3. Finns det områden inom vilka den nyanställda bibliotekarien önskar att hon/han 

hade fått en bättre kunskapsbas under utbildningen på Bibliotekshögskolan 
(BHS)? Finns det till och med områden som han/hon upplever helt fattas i 
utbildningen? Har detta i så fall lett till svårigheter när bibliotekarien arbetat 
första tiden på bibliotek?  

 
4. Hur upplever den nyanställda bibliotekarien att arbetskamrater och arbetsledning 

ställt sig till hans/hennes formella kunskap? På vilket sätt har den nyanställdas 
behov av internutbildning bemötts? Vilka attityder upplever den nyanställda 
bibliotekarien att de nya arbetskamraterna har haft till hans/hennes behov av 
internutbildning? 

 

1.3 Disposition 
 
I detta avsnitt redogör vi för vår disposition. Efter dispositionsavsnittet följer ett kapitel 
om bakgrunden till vårt ämne (kapitel två). I det kapitlet vill vi visa hur synen på 
kunskap och utbildning inom bibliotekarieyrket har sett ut under en viss tidsrymd och 
hur den ser ut idag. Vi väljer här att ta med en historisk tillbakablick. Vi menar att en 
presentation av utbildningens historia ger uppsatsen en relevant förankring i hur 
bibliotekarieutbildningen och de idéer som format utbildningen har sett ut och hur 
ämnet utvecklats fram till idag. Främst fokuserar avsnittet på i vilken mån utbildningen 
har varit akademisk respektive praktisk. Avsnittet behandlar även kort den så kallade 
”Bolognaprocessen” och hur denna kommer att förändra dagens utbildning i biblioteks- 
och informationsvetenskap. Även om den framtida utbildningen inte direkt berör våra 
frågeställningar tycker vi att den planerade förändringen visar på en utveckling av de 
idéer som ger form åt utbildningen. 
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Kapitel tre presenterar vårt val av metod samt insamling av material. Metodavsnittet ger 
en beskrivning av hur vi har gjort vår undersökning. Här bör vårt val av metod bli 
tydligt för läsaren.  
 
I kapitel fyra tar vi upp definitioner och tidigare forskning. Vi definierar vissa termer 
som är genomgående och viktiga i uppsatsen för att undvika eventuella feltolkningar av 
begreppen. Sedan följer en presentation av tidigare forskning, av vad som redan finns 
skrivet inom vår uppsats problemområde och av material vi har tagit del av och använt 
under arbetet med uppsatsen. En presentation av den tidigare forskningen är av stor vikt 
då vi genom denna introduceras för begrepp, idéer och termer som har varit relevanta 
för vår uppsats. För att läsaren skall ha en inblick i vår tankegångar och själv kunna läsa 
uppsatsen med en viss grad av förförståelse väljer vi att placera avsnittet om den 
tidigare forskningen före presentationen av vår teoriram. 
 
I kapitel fem presenteras den teoretiska referensram och de begrepp utifrån vilka vi har 
tolkat och arbetat med vårt material. Den teoretiska referensramen har legat till grund 
för de frågor som våra informanter har fått av oss och vi har använt oss av ett antal 
begrepp när vi har analyserat vårt empiriska material.  
 
Kapitel sex består av en redovisning av det empiriska material vi har fått in. Här väljer 
vi att knyta an till våra teoretiska begrepp. Vi har delat in redovisningen i rubriker tagna 
från kapitel fyra, den teoretiska referensramen. Anledningen till rubrikindelningen är att 
vi vill underlätta läsandet av avsnittet och strukturera det empiriska material vi har 
samlat in. Med andra ord, genom att dela in redovisningen under rubriker anser vi att vi 
enklare har kunnat tolka intervjumaterialet. Avsikten med avsnittet är att ge en så 
detaljerad bild som möjligt av de enskilda informanternas upplevelse av övergången 
mellan studier och praktisk yrkesverksamhet 
 
Redovisningsavsnittet följs av analys och diskussion av materialet (kapitel sju) där vi 
knyter an till både den teoretiska referensramen och dess begrepp, men även till ämnets 
historia och aktuella frågor. Här återknyter vi även till de frågeställningar som ligger till 
grund för uppsatsen. Avsikten med detta avsnitt är att tolka våra informanters 
upplevelser av övergången mellan studier och yrkesliv. 
 
I kapitel åtta, Slutsatser, besvarar vi våra frågeställningar och presenterar de slutsatser vi 
har kommit fram till.  
 
I kapitel nio för vi en avslutande diskussion och presenterar förslag till vidare forskning.   
 
Avslutningsvis kommer en sammanfattning (kapitel tio) av uppsatsen.  
 

2. Bakgrund 
 
Liksom många andra professioners utbildningar ha r bibliotekarieutbildningen 
genomgått en utveckling från att vara helt yrkespraktisk, där hantverket lärdes ut genom 
görandet, till en profession med en akademisk utbildning som grund för arbetet. Vi vill i 
detta kapitel visa hur utvecklingen sett ut från mitten av 1800-talet och fram till idag. 
Eftersom vår undersökning endast berör folkbibliotekarier har vi valt att fokusera den 
historiska beskrivningen på folkbiblioteken. Vi anser även att det är viktigt att ha ett 
internationellt perspektiv på hur utbildningen ser ut. Diskussioner som förs i andra 
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länder kan ha betydelse för utvecklingen i Sverige. Därför har vi tagit med valda delar 
av bibliotekens och bibliotekarieutbildningens historia i England och USA. Inga 
anspråk görs från vår sida att vara heltäckande, snarare har vi sållat för att endast få med 
det som vi bedömt relevant för vår undersökning. Vi presenterar i det här avsnittet även 
en förändring av utbildningen som kommer att ske inom de närmaste åren. Detta avsnitt 
är menat att ge läsaren en uppfattning om hur de olika idéer som format 
bibliotekarieutbildningen utvecklats under de senaste 150 åren. Även om vare sig 
utbildningens historia eller dess framtid direkt berör våra frågeställningar bedömer vi att 
dessa avsnitt ger en fördjupad förståelse för vilka förväntningar som ställs på 
folkbibliotekarien. 
 

2.1 Historisk tillbakablick 
 
De moderna tankegångarna om folkbibliotek (public libraryidéerna) utvecklades först i 
USA och England i mitten av 1800-talet (Torstensson 1996, s. 87). Dessa idéer började 
inte diskuteras i Norden förrän under 1890-talet och i Sverige började biblioteken 
utvecklas runt perioden 1890-1915 (ibid., s. 10ff.). Lars Seldén och Mats Sjölin skriver i 
sin artikel Kunskap, kompetens och utbildning: ett bibliotekariedilemma under 100 år 
(2003) att det kan påstås att folkbildningsarbetet till stor del gav folkbiblioteken sitt 
existensberättigande (s. 61). De menar vidare att ända fram till 1950-talet var relationen 
mellan folkbildning och folkbibliotek tämligen oproblematisk. Folkbildningen var 
viktig för folkbiblioteken, då deras föreläsningsverksamhet i form av cirklar gynnade 
folkbiblioteken (Ibid., s. 61).  
 

2.1.1 Upprättandet av utbildning 
 
Under andra hälften av 1800-talet började utbildningsfrågan diskuteras i Europa och 
USA. Det var länge enbart bibliotekarierna vid universitetsbibliotek, med undantag för 
USA och England, som berördes av diskussionerna (Torstensson 1996, s. 88). ALA 
(American Library Association) i USA med sin Library Journal och SAB (Sveriges 
allmänna biblioteksförening) med sin tidskrift Biblioteksbladet har enligt Torstensson 
spelat en stor roll för folkbibliotekens utveckling (ibid., s. 19). Torstensson skriver att 
”Biblioteksföreningar och bibliotekstidskrifter verkar i länder som utvecklat goda 
folkbibliotek ha ett nära samband med folkbibliotekens utveckling” (ibid., s. 88). 
 
I Sverige kom Valfrid Palmgren att betyda mycket för utvecklingen av en utbildning för 
folkbibliotekarier. Hon åkte till USA på studieresa och när hon kom hem föreslog hon, 
inspirerad av den amerikanska modellen, hur en utbildning skulle kunna upprättas i 
Sverige. Hennes utredning behandlade bland annat kompetenskrav och utbildning 
(Seldén & Sjölin 2003, s. 37). Innan skolor upprättades hade bibliotekarierna länge lärts 
upp genom arbete på bibliotek. Man ville börja organisera utbildningen i yrkesskolor då 
detta var ett mer effektivt sätt att lära sig hantverket (Torstensson 1996, s. 87ff.). Skolor 
började grundas i USA. Melvil Dewey startade 1887 en biblioteksskola vid Columbia 
College i New York. I USA fanns 1908 tio erkända biblioteksskolor med ett- eller 
tvååriga kurser. Samma år började Valfrid Palmgren anordna tvåveckorskurser samt år 
1910 sexveckorskurser för blivande folkbibliotekarier (ibid., s. 98). Det skulle dröja 
fram till 1926 innan Skolöverstyrelsen anordnade kurser som var fyra månader långa. 
Dessa var då inriktade mot folkbiblioteken. Seldén och Sjölin menar att 
bibliotekarieutbildningarna i början var beroende av uppdelningen mellan folkbibliotek 
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och specialbibliotek (2003, s. 38). I USA skilde man inte på dessa typer av bibliotek på 
samma vis som i Sverige. Det var främst det bibliotekstekniska som låg i fokus på de 
amerikanska lärosätena och även om utbildningen gav studenterna en yrkeskompetens 
som bibliotekarie var det vanligt att de fick anställning som biblioteksassistent, något 
som sällan sågs som ett problem (Torstensson 1996, s. 24, 90).  
 

2.2 Yrkespraktisk eller akademisk utbildning? 
 
Redan från början har frågan om utbildningen skall vara yrkespraktisk eller akademisk 
stötts och blötts. En del av rösterna har förespråkat en helt yrkespraktisk utbildning och 
andra att det finns en poäng med att utbildningen är vetenskaplig och akademisk till sin 
karaktär. Seldén och Sjölin menar att grundandet av en bibliotekshögskola verkar ha 
fungerat som en vattendelare för dessa två inriktningar (2003, s. 61). Frågeställningen är 
inte unik för Sverige, även i USA diskuterades frågan länge och initiativ till att öka 
bibliotekariens status och utveckla utbildningen kom från privat håll (Torstensson 1996, 
s. 91ff.). Där tog Carnegie Corporation 1919 initiativ till en utredning och de tillsatte 
Charles C. Williamson för att undersöka utbildningen och dess utvecklande. Efter att ha 
besökt landets då till antalet 15 biblioteksskolor drog Williamson slutsatsen att de 
gjorde ett misstag i att inte skilja på bibliotekariearbete (professional work) och 
kontoristarbete (clerical work) (ibid., s. 91). Han menade att detta var en orsak till den 
ringa biblioteksservicen och bibliotekariernas låga löner. Efter sina undersökningar lade 
Williamson 1923 fram förslag till förbättringar och presenterade ett krav på fyra års 
collegeutbildning som inträdesvillkor till biblioteksskolorna samt att dessa skulle knytas 
till universiteten och inte till biblioteken så som tidigare gjorts. Han menade att en 
professionell utbildning inte fick formas av de speciella förhållandena på ett visst 
bibliotek (ibid., s. 25, s. 102). Williamsons rekommendationer och punkter gjorde starkt 
intryck på omvärlden och inom tio år hade alla biblioteksskolor i USA som var knutna 
till någon form av bibliotek eller biblioteksmyndighet försvunnit (ibid., s. 92). 
Protesterna var högljudda mot att biblioteksskolorna skulle akademiseras och den 
främsta kritikern kom att bli ALA (America Library Association). En anledning till att 
det var så svårt för kåren att acceptera en akademisering kan ha varit att det fanns en 
brist av yrkesverksamma inom professionen som var vetenskapligt skolade och därmed 
hade de svårt att se varför deras yrke skulle vara annat än praktiskt. Akademiseringen 
blev nästan ett hot mot deras ställning. Vad de pådrivande inom forskningen ville 
utveckla var ett biblioteksarbete som var och är grundat på vetenskapligt vunna 
kunskaper; en s.k. scientific profession (ibid., s.93ff.). 
 
När tiden var mogen i Sverige uppstod även frågan om folkbibliotekarieutbildningen 
skulle vara yrkespraktisk eller akademisk. Alla antagna till Skolöverstyrelsens (SÖ) 
kurser hade en bibliotekspraktik och en studentexamen, filosofie kandidatexamen eller 
lärarinneseminarium i grunden. Detta var dock inte ett krav. Först 1943 bestämde 
Skolöverstyrelsen (SÖ) att sökande till biblioteksskolan skulle ha en akademisk examen 
eller kunna bevisa att de hade liknande kunskaper för att klara kursen (Torstensson 
1996, s. 98). Det dröjde fram till 1955 då Sveriges allmänna biblioteksförenings (SAB) 
utbildningskommitté valde att tillsätta en utredning för att undersöka om utbildningen 
kunde sammanföra folkbibliotekarierna och specialbibliotekarierna. Kommittén ville 
med detta skapa ett nytt ämne, biblioteksvetenskap, som skulle inrättas vid de tre 
dåvarande universiteten samt vid Stockholms högskola (ibid., s. 101). Seldén och Sjölin 
menar att detta var ett uttryck för ett akademiskt synsätt, en vilja att skapa ett 
akademiskt ämne (2003, s. 57). Även regeringen tillsatte en utredning 1965. 
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Utredningen föreslog en i princip för olika bibliotekstyper gemensam tvåårig utbildning 
vid en bibliotekshögskola. Det första året skulle vara helt gemensamt och andra året 
skulle delas efter bibliotekstyp samt att utbildningen skulle innehålla två längre 
praktikperioder (ibid. s. 43). Detta blev senare verklighet och 1972 grundades en 
bibliotekshögskola i Borås. Två större reformer har ägt rum sedan dess; en 1977 och en 
1993. 1977 års reform var enligt Seldén och Sjölin generell och principiellt 
betydelsefull. De skriver att: 
 

All högskoleutbildning markerades som yrkesförberedande. 
Utbildningens innehåll skulle styras av linjenämnder med 
stark (33 %) professionell (”yrkeslivet”) representation. På så 
sätt skapades en grundval för en av de professionella 
positionerna. (2003, s. 56)  

 
Reformen var liksom den som infördes 1993 övergripande för hela högskoleväsendet. 
Förändringarna var att vissa utbildningar som inte tidigare varit akademiska fördes över 
till högskolan, behörighetskraven ändrades och gjorde det lättare för nya grupper att 
söka till högskolan. Den grundläggande utbildningen delades in i linjer och enstaka 
kurser och företrädare för allmänintressena fick en starkare ställning än tidigare 
(Andersson & Svensson 2001, s. 4). 
 
Inför reformen 1993 gjorde Forskningsrådsnämnden (FRN) på regeringens uppdrag en 
utredning om biblioteksforskningen och hur denna skulle kunna knytas till högskolan 
(FRN 1989, s. 9). Utredningen underströk bibliotekarieutbildningens behov av nära 
anknytning till forskningen och behovet att grundutbildningen skulle göras 
forskningsförberedande (ibid., s. 69). De akademiska positionerna flyttades fram genom 
politiska beslut (Seldén & Sjölin 2003, s. 56). I och med denna reform avskaffades 
beteckningen ”bibliotekarieexamen”. Utbildningen ersattes av en magisterexamen (eller 
kandidatexamen) med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne (Höglund 
& Lööf 2000, s. 28). I dagens utbildning ingår ingen arbetsplatspraktik.   
 

2.3 Utbildningens förankring i yrkespraktiken 
 
Under lång tid var utbildningen för blivande bibliotekarier alltså en yrkesinriktad och 
praktisk utbildning. Först under de senaste decennierna har utbildningen akademiserats. 
År 2004 utförde Högskoleverket en kvalitetsgranskning av grund- och 
forskarutbildningarna i sex ämnen, däribland biblioteks- och informationsvetenskap. I 
Högskoleverkets rapport uppmärksammades att frågan om en professionsförberedande 
utbildning skall vara kunskaps- eller färdighetsbaserad ofta återkommer. Studenterna 
vill gärna ha en utbildning som svarar mot de krav som arbetsgivaren ställer, medan det 
från institutionshåll finns en ambition att höja den vetenskapliga nivån på utbildningen. 
Medan studenterna genom sin akademiskt inriktade utbildning utvecklar en kritisk och 
applicerbar förståelse för det fält de kommer att arbeta inom, har arbetsgivaren svårt att 
förstå att studenterna inte fått lära sig för yrket viktiga hantverksmässiga färdigheter 
(Högskoleverket 2004, s. 18f.).  
 
I diskussionerna som föregick akademiseringen av utbildningen 1993 uttryckte Romulo 
Enmark, som då var föreståndare för Centrum för biblioteksforskning i Göteborg, en 
önskan om en bibliotekarieutbildning som för att bli bättre å ena sidan borde 
intellektualiseras och problematiseras och å andra sidan borde komma i närmare kontakt 
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med ”bibliotekens vardagliga verksamhet” (Järv 1991, s. 152). Enmark såg det dock 
inte som ett måste att akademisera utbildningen för folkbibliotekarier (ibid., s. 166). 
Den tidigare nämnda utredningen från FRN ansåg tvärtom att det var den svaga 
forskningsanknytningen inom grundutbildningen som orsakade brister i 
bibliotekariernas kunskap. Utredningen ansåg att för att folkbiblioteken skulle hitta sina 
nya roller och former i den nya och föränderliga informationsmiljön, måste utbildningen 
vila på vetenskaplig grund för att studenterna - med hjälp av vetenskapliga metoder och 
kritiskt tänkande – yrkesmässigt skulle kunna möta en föränderlig verklighet som 
kultur- och informationsförmedlare (FRN 1989, s. 72). Vid den nya utbildningens 
införande 1993 blev Enmark chef för Bibliotekshögskolan i Borås. I en artikel från det 
året skriver han att det finns farhågor att den framtida examen kommer att vara 
irrelevant för arbetsmarknaden, eftersom mycket av vad som studeras inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen upplevs av kritiker som otillämpligt i verkligheten. 
Kritikerna hävdar till och med att den intellektuella standarden på studierna och 
forskningen på magisternivå står i motsats till de praktiska behov som 
bibliotekarieprofessionen kräver (Enmark 1993, s. 20). Enmark försvarar den nya 
utbildningen men framhåller att utbildningen endast kommer att kunna hävda sitt 
existensberättigande genom att bibehålla sin relation till yrket. Det är inte i valet mellan 
en praktisk eller abstrakt utgångspunkt som lösningen till problemet står att finna, 
menar Enmark, utan i valet av vilken typ och grad av abstraktion, både när det gäller 
teori och empiri (ibid., s. 28).  Något år efter den nya utbildningens införande, 1994, ser 
Enmark att den högre akademiska kompetensen hos bibliotekarierna kan ses som ett led 
i utvecklingen av professionens roll i förändringen och utvecklingen av folkbibliotekets 
verksamheter och i dess förhållande till användare och politiskt beslutande organ 
(Hansson och Zetterlund 1997, s. 58).  
 
Peter Dellgran och Staffan Höjer tar upp glappet mellan akademi och praktik i sin bok 
Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete (2000). De 
poängterar att det är en komplicerad process att etablera ett universitetsämne och - som 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen, att ”förvetenskapliga” en tidigare 
yrkesutbildning. I Andreas Jacobson och Anna Johansson magisteruppsats Biblioteks- 
och informationsvetenskap i praktiken? En studie av nio bibliotekariers förhållande till 
fackinformation (2004) hade få av informanterna, vilka alla var bibliotekarier, någon 
egentlig kunskap om vilken forskning som bedrevs på BHS och några uttryckte en 
undran över varför man forskade inom folkbibliotek. Att forskning bedrevs om 
forskningsbibliotek eller liknande var mer förståeligt.  
 

2.4 Dagens utbildning 
 
Bibliotekshögskolan i Borås har förändrats från en utpräglad yrkesutbildning, där den 
studerande kunde inrikta sig på olika bibliotekstyper, till en akademisk institution som 
tillhandahåller grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Studenterna antas från 
två kvoter; ungefär hälften kommer direkt från gymnasiet eller motsvarande utbildning,  
medan övriga antas på tidigare akademiska meriter; motsvarande 1,5 till 3 års studier. 
Könsfördelningen bland de antagna har under senare år hållit sig konstant på ca 85 % 
kvinnor och 15 % män. Varje år avlägger runt 100 studenter magisterexamen och några 
få studenter kandidatexamen (Höglund & Lööf 2000, s. 28ff.). Enligt en enkätbaserad 
rapport från DIK-förbundet (2002) är andelen studenter som inte avslutar sin examen 
knappt 10 %. Utbildningen är uppdelad i fyra s.k. kollegier, där biblioteks- och 
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informationsvetenskapen indelas i fyra perspektiv vilka alla ges lika stort utrymme på 
institutionen. De fyra kollegierna är: 
 
 

1. Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv 
Centrala frågor här är varför bibliotek uppstått och hur de utvecklats, hur kulturpolitiken 
utformats under olika tidsepoker, vad som driver fram behov av information samt 
samspel mellan informationsteknikens utveckling, samhällsutveckling och biblioteks- 
och informationsutveckling.  
 

2. Kunskapsorganisationens grundläggande frågeställningar 
Fokuserar på hur dokument kan beskrivas och organiseras samt göras tillgängliga. Här 
ingår också mycket av databaskunnande och utbildning i onlinesökning, Internet med 
mera.  
 

3. Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem 
Behandlar frågeställningar om hur behov av information, inspiration, etc. uppstår. Vilka 
hinder som finns för att tillgodose sådana behov och vilka metoder som kan utvecklas 
för att tillgodose behoven. 
 

4. Organisation, ledning, strategisk planering och utveckling inom bibliotek och 
annan informationsförmedlande verksamhet 

Studierna behandlar såväl själva organisationen som dess personal och tjänster. För 
närvarande utvecklas kurserna med inslag av ”Information Management” och 
”Information Resources Management”, liksom fallstudier i företag. (Höglund & Lööf 
2000, s. 29) 
 
De studenter som studerar på campus och heltid inleder sin utbildning med en termin 
(20 poäng) grundläggande orientering inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
samt ämnets historia. Inför den andra terminen väljer sedan heltidsstudenterna inom 
vilket kollegium de vill fortsätta sina studier. Sedan studenten valt ett kollegium slutför 
han eller hon kursen till och med magister- eller kandidatexamen inom detta kollegium. 
De distansintagna som läser på halvfart gör inget val av kollegium efter de första 20 
poängen utan fortsätter att läsa kurser inom alla kollegier. Först när de påbörjar 
magisterkursen väljer de, genom att välja ämne för sin uppsats, inom vilket kollegium 
deras studier inom biblioteks- och informationsvetenskapen kommer att avslutas 
(Högskolan i Borås, Närstudenters utbildningsstruktur, Högskolan i Borås, 
Distansstudenternas utbildningsstruktur [2005-06-07]).   
 

2.5 Framtidens utbildning 
 
Inom en snar framtid kommer utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap att 
genomgå en omstrukturering. Här presenterar vi kortfattat en pågående internationell 
process som kommer att förändra även den svenska högskoleutbildningen.  
 

2.5.1 Bolognadeklarationen 
 
I samband med firandet av Parisuniversitetet Sorbonnes 800-årsjubileum skrev 
Frankrikes, Italiens, Storbritanniens och Tysklands ministrar för högre utbildning under 
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en gemensam deklaration. Syftet var att öka tydligheten och jämförbarheten inom och 
mellan de olika utbildningssystemen som finns i Europa. Fler länder ville ansluta sig till 
fördraget och slutligen arrangerades ett möte i Bologna i juni 1999. Detta möte förde 
samman samtliga EU stater, EFTA-länderna (European Free Trade Association) samt 
flera av länderna i Öst- och Centraleuropa. Alla länder skrev under 
Bolognadeklarationen vars uttalade syfte är fortsatt utveckling av det europeiska 
samarbetet vad gäller högre utbildning samt att öka rörelsefriheten för studenter i både 
utbildning och arbete. Deklarationens mål är att år 2014 ha skapat ett europeiskt område 
för högre utbildning. Man vill göra utbildningarna mer internationellt attraktiva och 
man vill införa gemensamma examina. Målen är att utbildningarnas examina skall bli 
giltiga i alla länder som genomför de förändringar som föreslås, samt att öka 
konkurrenskraften hos studenterna internationellt sett (Utbildnings- och 
Kulturdepartementet, Bolognaprocessen 2005-06-07).  
 

2.5.2 Bolognaprocessen 
 
Sverige arbetar idag med att undersöka hur Bolognaprocessen kan integreras i de 
utbildningar som finns. Det man främst ser över är Bolognadeklarationens 
nivåindelningar av högre utbildning och utreder den svenska magisterexamens 
nivåtillhörighet (Utbildnings- och kulturdepartementet, Magisterexamen i internationell 
belysning Ds 2003:4. s.13). Det som föreslås av utbildningsdepartementets utredare är 
att det blir en indelning av examina i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den 
grundläggande högskoleutbildningen skall omfatta grundnivån och den avancerade 
nivån (Utbildnings- och kulturdepartementet, Högre utbildning i utveckling – 
Bolognaprocessen i svensk belysning Ds 2004:2). Nivåindelningen skall vara likvärdiga 
de nivåer som högre utbildning delas in i inom ramen för Bolognaprocessen. 
Programmen på avancerad nivå leder till en masterexamen och behörighet för att gå ett 
sådant program är ”fullgjord kandidatexamen eller yrkesexamen på 120 poäng, utländsk 
examen eller motsvarande kompetens” (ibid., s.11). Det skulle innebära att studenter 
först läser minst tre år och sedan två år till. Denna struktur är redan genomförd i många 
länder och i Norden är Sverige ensamt om att inte ha ett sådant examenssystem. Vi har 
den kortaste totala studieomfattningen till magisterexamen (fyra år) och i en rapport av 
EUA: s (Europas rektorsorganisation) varnar organisationen för att Sverige kan få svårt 
med erkännandet av sina examina i andra länder på grund av den korta studietiden 
(ibid., s. 72).  
 

2.5.3 Bolognaprocessen; Biblioteks- & Informationsvetenskap 
 
I likhet med andra utbildningar som anpassar sig till Bolognaprocessen kommer 
utbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap att förlängas och utbildningen bestå 
av tre ”block”. Det första blocket kommer att utgöras av tre års grundutbildning, det 
andra blocket, fördjupningsnivån, kommer att omfatta två år och det tredje blocket som 
är forskarutbildningen kommer att kräva tre års studier. Denna lösning är gemensam för 
samtliga länder som har anslutit sig till Bolognaprocessen och inget specifikt för 
Sverige. 
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3. Metod och material 
 

3.1 Metodval 
 
Vi har till denna magisteruppsats valt att genomföra åtta stycken kvalitativa intervjuer.  
Formen har varit samtal där informanten står i fokus. Detta för att komma nära de 
aktuella aktörerna inom vår studie, det vill säga, biblioteks- och informationsvetare med 
en akademisk examen från år 2000 eller framåt som arbetar på ett folkbibliotek. Att vi 
har valt den kvalitativa metoden har känts naturligt då vi vill undersöka hur dessa 
individer upplevde övergången från utbildning till yrkesliv. Jarl Backman (1998) menar 
att i en kvalitativ studie tillämpas ofta det kvalitativa perspektivet där intresset ligger i 
hur människan uppfattar och tolkar omvärlden. Forskaren studerar människan i det 
verkliga livet och tar del av människans kontext. Backman visar på vikten av tolkning 
och skriver att en kvalitativ studie ger både mening och innebörd. Pål Repstad ([1987] 
1999) anser att kvalitativa metoder i själva verket handlar om att karaktärisera och 
påpekar att ordet kvalitativ står för kvaliteter och därmed egenskaper eller framträdande 
drag hos fenomen (s. 9). Ofta påpekas det att den kvalitativa metoden är djupgående 
mer än vittgående och Repstad anser att detta stämmer då metoden enbart studerar några 
få miljöer och där alla de konkreta nyanserna kommer med. Idealet för den som studerar 
något kvalitativt är att vara så nära det man studerar som möjligt. Även flexibilitet är ett 
kännetecknande drag. Forskaren kan under till exempel en intervjus gång komma att 
ändra frågeschemat, eller låta respondenten ”svara” på fråga åtta före fråga två. Man vill 
med kvalitativa metoder få reda på vad respondenterna anser om något, man vill komma 
dem nära och komma fram till ”den ofta tysta och underförstådda teorin om världen” 
(ibid., s. 10ff.).  
 
Intervjumetoden har fått utstå kritik. Kritikerna menar att metoden är alltför idealistisk 
och individualiserad. Den fokuserar för mycket på enstaka personers åsikter och tar inte 
hänsyn till sociala villkor. Denna kritik mot metoden har vi haft med oss när vi gått ut 
och intervjuat våra informanter. Dock är vi i vår studie intresserade av just vad de 
enskilda individerna har att säga om övergången från utbildning till yrkesliv och därmed 
anser vi att en intervjustudie är befogad för att få deras bild av detta. De 
forskningsetiska rutiner vi har följt är att ge respondenterna tydlig information om vilket 
syfte vår undersökning har och att deras medverkan är frivillig. Vi har självklart utlovat 
full konfidentialitet och ämnar inte på något vis bryta detta löfte. Med konfidentialitet 
menar vi att deras uppgifter har behandlats och kommer att behandlas med högsta 
respekt för säkerhetsmedveten behandling av namnuppgifter och intervjuer. Vi har 
ansett att detta förfarande är det självskrivna sättet att behandla denna typ av material. 
Ett sätt att tillämpa detta är att vi inte någonstans tar med respondenternas verkliga 
namn. Detta sätt menar Repstad är ett säkert sätt för att säkerställa anonymiteten (1987, 
s. 68).  
 
En annan tanke som tagits upp av Repstad är att om man forskar inom sin närmiljö, det 
vill säga arbetsplats, studieplats eller liknande, där man har en relation till objektet eller 
subjektet man skall intervjua, kan lojalitetsband och konkurrens vara faktorer som 
faktiskt stör forskningen (ibid., s. 68). Har man har en rela tion till det man vill forska 
inom finns det en risk för att ens förförståelse, det vill säga, det man som forskare redan 
vet sedan tidigare, alltför mycket speglas i hur man hanterar och tolkar materialet. Här 
kan det bli svårt för forskaren att distansera sig till det material som hon/han får fram ur 
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intervjuerna. Det finns även en ökad risk för att materialet övertolkas av forskaren som 
”vet mer” än materialet visar. Om forskaren har lojalitetsband till den miljö som 
informanterna är aktiva inom kan det finnas en fara för att forskaren undviker 
”obehagliga” frågor, som kan vara relevanta för undersökningen. Denna aspekt är 
intressant eftersom vi (författarna) undersöker en framtida arbetsplats, biblioteket. Det 
faktum att informanterna inte är några vi känner och att de är geografiskt spridda gör att 
vi inte anser denna problematik som särskilt aktuell men likväl intressant och den har 
varit bra för oss att ha i bakhuvudet när vi har varit ute och intervjuat.  
 

3.2  Avgränsningar och urval 
 
Vi har valt att begränsa vår undersökning till folkbibliotekarier anställda på ett 
folkbibliotek efter år 2000. Vi ville till en början att de informanter vi tog kontakt med 
vare sig före eller under utbildningens gång skulle ha haft erfarenhet av praktiskt 
biblioteksarbete. Detta visade sig vara svårt och bland informanterna finns det några 
som har haft kortare praktiktid eller sommarjobb på bibliotek Vi anser dock inte att 
deras knappa erfarenheter har utgjort något hinder för att utföra vår undersökning. Det 
har antingen rört sig om korta tidsrymder eller andra arbetsuppgifter än de som 
informanterna nu sysslar med. Det främsta syftet med vår avgränsning var att sålla bort 
de biblioteksassistenter som vidareutbildade sig. Vi ansåg att dessa hade för mycket 
praktisk kunskap för att kunna tillföra vår undersökning relevant information. Övriga 
avgränsningar har varit att deras examen är från år 2000 och framåt samt att de är 
utexaminerade från Bibliotekshögskolan i Borås. Dessa avgränsningar har varit 
önskvärda därför att vi anser att efter fem år borde våra informanter kunna dra sig till 
minnes hur de upplevde sin första tid som anställda. Vi har även önskat att våra 
informanter har en någorlunda färsk utbildning eftersom det annars kan vara svårt för 
dem att komma ihåg vad de faktiskt studerade under utbildningen, samt att inte allt för 
stor del av andra studier eller yrkeslivserfarenhet från möjliga andra arbeten påverkat 
deras inställning till bibliotekens verksamhet. Vi valde personer med examen från 
Bibliotekshögskolan i Borås eftersom vi själva studerar där och är mest orienterade om 
den undervisning som bedrivs där.  Det skulle alltså vara lättare för oss att tala med våra 
informanter om erfarenheterna från utbildningen. När vi valde typ av arbetsplats valde 
vi att begränsa oss till folkbibliotek. Det främsta skälet till att vi valde folkbibliotek var 
att de inte är delar av vinstdrivande företag, utan är kultur- och informationsförmedlare 
med verksamheten riktad mot, och bekostad av, allmänheten. Dessutom kommer de 
flesta biblioteks- och informationsvetarna att arbeta på folkbibliotek. Enligt DIK-
förbundet (2002) anställs majoriteten, 60 %, inom kommunal verksamhet och så många 
som 89 % får anställning inom offentlig sektor. 
 
Den geografiska spridningen på de bibliotekarier vi har intervjuat har begränsats av dels 
vilka vi har fått kontakt med som motsvarat våra krav på avgränsningar, dels på våra 
egna begränsade resmöjligheter och reskassor. Vi har inte strävat att uppnå jämn 
könsfördelning inom informantgruppen. Vi har heller inte ansett det nödvändigt att 
skilja på vilka av informanterna som gått heltidsutbildningen på campus i Borås eller 
vilka som gått distansutbildningen på halvfart. Utbildningarna skiljer sig visserligen i 
viss mån åt (se avsn. 2.4), men anses vara likvärdiga.  
 
Antalet intervjuer har vi begränsat till åtta stycken då vi funnit att för många intervjuer 
skulle ge oss ett alldeles för stort material att hantera på en termin. Repstad ([1987] 
1999) påpekar dessutom att med för många intervjuer riskerar analysen av dem att bli 
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för ytlig (s. 69). Han rekommenderar att man börjar med att intervjua sex till åtta 
personer och sedan ser, när man har sammanställt materialet, om man behöver fler 
intervjuer. Tidsbegränsningen har gjort att vi valt att hålla oss till Repstads 
rekommendationer för en första intervjuomgång. 
 

3.3 Insamling och bearbetning 
 
Vi kom i kontakt med våra informanter genom att ta kontakt med några utvalda 
bibliotek. Urvalet av bibliotek begränsades av geografisk åtkomlighet. Vi ansåg dock att 
det var viktigt att hitta informanter som så långt det var möjligt passade in på våra 
avgränsningar vilket förde oss ut på ganska långa resor. Sedan vi fått den första 
kontakten med våra informanter skickade vi ett brev via e-post (se bilaga 2) där vi 
förklarade syftet med intervjun. Först sedan våra informanter läst detta brev har en tid 
bestämts och intervjun genomförts. Vid varje intervjutillfälle var endast en av oss 
närvarande. Intervjutiden har legat runt en timme. Frågorna hade vi gemensamt arbetat 
fram i ett färdigt formulär (se bilaga 1) och vid de flesta intervjutillfällena hade 
informanterna haft tillgång till frågorna redan några dagar tidigare. Anledningen till att 
vi skickade ut frågorna i förväg var att vi ville att informanterna skulle börja minnas och 
reflektera över hur deras situation varit då de var nyanställda. Vi använde oss av 
bandspelare eller minidisk för att spela in intervjuerna, något informanterna visste om 
innan själva intervjutillfället. Intervjuerna utfördes i regel på informanternas respektive 
arbetsplats, där vi satt i ett ostört rum. Vi som intervjuare valde att ta så lite plats som 
möjligt i samtalen eftersom vi var intresserade av upplevelserna informanterna hade av 
övergången mellan utbildning och yrkesliv. Det var under intervjuerna viktigt att 
respektera informanternas integritet och vi har därför undvikit att ställa frågor om deras 
privatliv. Efteråt har intervjuerna skrivits ner och sammanfattats. Vid utskriften av 
intervjuerna har vi undvikit att ta med grammatiska fel, felsägningar och upprepningar. 
Intervjuutskrifterna och sammanfattningarna har sedan skickats till respektive informant 
för godkännande. Samtliga har givits tillfälle att lämna synpunkter eller klargöra 
eventuella otydligheter. Vid några tillfällen har vi även någon tid efter godkännandet av 
intervjuutskriften tagit kontakt med informanter för att få ytterligare frågor besvarade. 
Utskrifterna och sammanfattningarna av intervjuerna har sedan analyserats tematiskt 
enligt vårt teoretiska upplägg av uppsatsen.  
 
För vägledning både i arbetet med intervjuerna och med de etiska aspekterna på 
kvalitativa intervjuer har vi använt oss av Kvalitativ forskning i praktiken av Karin 
Widerberg (2002, passim).  
 

4. Definitioner och tidigare forskning 
 
Som verktyg för vårt arbete har vi intresserat oss för teorier inom kunskapsforskningen, 
det vill säga, vad kunskap är eller kan vara och hur den kan vara viktig för 
yrkespraktiken. Vi har sökt teorier som sammankopplar kunskapsbegreppen med 
yrkespraktik samt analyserar hur dessa två kan mötas eller kollidera när akademisk 
kunskapen skall verka i en yrkespraktik. Vi har bland annat fokuserat på tyst kunskap, 
då denna (såsom påvisas i avsnitt 5.1.2) tenderar att försvinna under en 
akademiseringsprocess av en yrkespraktisk kompetens. Kompetensutveckling är ett 
område som vi har valt att läsa in oss på då vi anser detta relevant för att kunna studera 



 
 

 
 

18 18 

skillnaderna mellan en akademisk och en praktisk utbildning. Detta har vi valt att knyta 
samman med lärande och hur detta kan vara formellt eller informellt. Slutligen har vi 
varit intresserade av vilka förväntningar som finns på bibliotekariens kunskap. Alla 
dessa teorier anser vi har varit relevanta för att kunna se hur kunnande har utvecklats 
och se vad som krävs idag. Att kompetens och kunskap är intressant för oss har att göra 
med att vi vill veta hur utbildningen och därmed den institutionaliserade kunskapen, det 
vill säga det som lärs ut och bedöms som relevant, fungerar i yrkeslivet, samt vad som 
förväntas av personer med den kompetensen när dessa kommer ut i yrkeslivet.   
 

4.1 Definitioner  
 
Vi önskar här visa de definitioner på tre begrepp som vi frekvent använder. De ord vi 
valt att definiera är biblioteks- och informationsvetenskap (Library and Information 
Science), kunskap och kunnande.  
 

 

4.1.1 Biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Forskningsrådsnämnden (FRN) anger följande definition av Biblioteks- och 
informationsvetenskap (Library and Information Science): 
 

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

(FRN 1989, s. 6). 

 
4.1.2 Kunskap och kunnande 
 
Enligt Nationalencyklopedin är kunskap en ”välbestämd föreställning om (visst) 
förhållande eller sakläge som ngn har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier 
e.d.” och kunnande är en ”samling kunskaper som kan omsättas i faktiskt handlande” 
(Ne.se [2005-02-24]). När vi skriver om kunskap och kunnande är det dessa definitioner 
vi använder oss utav.  
 

4.2  Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning som vi har funnit har ofta behandlat bibliotekariens utbildning 
och dess utveckling. Det har forskats om hur bibliotekariernas kunskap ser ut, hur de 
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förhåller sig till fackinformation och därmed till utbildningens akademisering. All denna 
forskning är relevant och intressant för vårt ämne. Att finna specifik forskning om 
huruvida det är ett glapp mellan utbildning och yrkespraktik har däremot krävt mer 
möda. Vi har gått utanför det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet och valt 
att se hur det överlag kan se ut, och vilken problematik som uppstår när man 
akademiserar ett tidigare yrkespraktiskt ämne. Peter Dellgran och Staffan Höjers bok 
Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete (2000) är här 
relevant och intressant. Även vårt avsnitt om den historiska tillbakablickens 
forskningsmaterial i kapitel två har varit till nytta för oss när vi tyder utvecklingen och 
hur den påverkat attityderna och synen på akademisering. Nyare magisteruppsatser har 
varit intressanta och värdefulla för att visa vilka kunskaper som förväntas av 
bibliotekarierna, samt vilken attityd de i sin tur har till högre akademisk utbildning.   

 4.2.1 Problematiken yrkespraktisk eller akademiserad 
utbildning 
 
Inom denna forskning har utgångspunkterna till en del tagits från historien, och då har 
utbildningen och yrkets uppkomst samt utveckling undersökts. Seldén och Sjölin visar i 
artikeln Kunskap, kompetens och utbildning: ett bibliotekariedilemma under 100 år 
(2003) hur en yrkespraktisk profession utvecklades till ett akademiskt ämne och vilka 
diskussioner som följde utvecklingen. Författarna skriver att de ser två huvudsakliga 
uppfattningar i frågan om bibliotekarien skall vara en akademiker och inneha 
vetenskapliga kunskaper eller inte. De pekar på att forskningsbiblioteksfrågor hamnar i 
fokus och folkbiblioteken hamnar i skymundan. Kanske är det därför de 
yrkesverksamma inom folkbiblioteken har svårt att förstå varför det skall bedrivas 
forskning om deras yrkesområde. Andreas Jacobsson och Anna Johansson (2004) tycker 
sig se ett samband till attityden om forskning som beror på om informanterna själva 
arbetar inom en utvecklingsverksamhet eller inte. Även en rädsla att akademiseringen 
av utbildningen skulle fjärma utbildningen från verkligheten gick att utläsa, tyckte de. 
 
I Lars Seldéns Bibliotekarieutbildningen i Sverige (1989) visar författaren hur 
utbildningen gått från att vara helt yrkespraktisk till att mer och mer akademiseras. 
Denna artikel är tämligen gammal, men har trots allt givit en intressant inblick i hur 
tongångarna och ambitionerna var i slutet av 80-talet. I artikeln visas även de olika 
bibliotekens önskan om att påverka utbildningen till att bli mer anpassad efter deras 
behov (s.44).  
 

4.2.2 Kunskap och kunskapsförväntningar 
 
I artikeln Kunskap, kompetens och utbildning: ett bibliotekariedilemma under 100 år 
(Seldén & Sjölin 2003) skriver författarna att ”Kunskapen utgör en stor del av hela den 
yrkesroll bibliotekarien har, och kan därför också svara indirekt på frågan vad en 
bibliotekarie är” (s. 21). De visar i artikeln hur bibliotekariens kunskap diskuterats 
under hela professionens historia och hur man har kunnat utläsa två poler, två 
uppfattningar, för hur kunskapen skall se ut hos en bibliotekarie samt vilken utbildning 
som är den mest adekvata. Den ena polen har verkat för att bibliotekarien skall vara 
akademiskt bildad och besitta vetenskapliga kunskaper. Inom denna pol har man kunnat 
utläsa en önskan om att höja statusen på yrket. Inom den andra polen har anhängarna 
verkat för den praktiska kunskapen, utan fokus eller vikt på vetenskaplighet. Här har 
man påpekat den praktiska aspekten av yrket och inte sett någon mening med 
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akademisk kunskap och kompetens. Denna diskussion beskrivs även av Torstensson 
(1996) och visar att dessa tongångar var aktuella i USA under början av 1900-talet. Han 
visar skillnaden mellan folkbibliotekariernas kunnande och kunskapsförväntningarna på 
dem och specialbibliotekariernas kunnande och vilka kunskapsförväntningarna varit på 
dem. Vad Torstensson tydligt visar är att man i USA, trots att de var så långt före oss i 
utvecklingen av folkbibliotekarieyrket, ändå hade liknande tankar och diskussioner om 
yrkets kunskapsbas. Detta är intressant då problematiken är internationell och säkerligen 
beror det på yrkets natur. Det vill säga, frågan om ett relativt praktiskt yrke skall 
akademiseras och i så fall till vilken nytta. 
 
Ragnar Audunson, Ragnar Nordlie och Inger Cathrine Spangen, skriver i sin artikel The 
complete librarian – an outdated species? LIS between profession and discipline (2003) 
att varje utbildning som lutar sig mot en profession är strukturerad efter en idealmodell 
till vad det är för slags profession man vill skapa. För biblioteks- och 
informationsvetenskapen (eng. library and informationsscience (LIS)) menar författarna 
att idealet är ”den kompletta bibliotekarien” som är kompetent vad gäller att förstå och 
hantera biblioteksmaterial som dokument i dess bredaste betydelse, både vad gäller 
deras innehåll och deras fysiska aspekter, samt: 
 

“Has an understanding of the managerial, institutional and 
social dimensions of librarianship; who is concerned with 
the role that librarianship may play within an institution 
and in society; who sees how the LIS profession may 
interplay with other institutions and professions; who has 
an understanding for the tasks of the library or 
documentation centre, and who knows how to run such an 
institution” 

(Audunson et al. 2003) 
 
Även hur bibliotekarierna söker och förhåller sig till sin egen fackkunskap har varit en 
intressant aspekt då just åsikten om vetenskaplighet och forskning kommit att 
ventileras. Detta framgick särskilt i magisteruppsatsen Biblioteks- och 
informationsvetenskap i praktiken? En studie av nio bibliotekariers förhållande till 
fackinformation (Jacobsson, Andreas & Johansson, Anna 2004). Denna undersökning 
visar att de bibliotekarier som själva arbetar inom någon slags utvecklingssektor, som 
till exempel skolan, har lättare att förstå vikten av forskning inom ämnet, samt att vara 
uppdaterad och ha kontakt med de nya rönen. Detta är inte en ny tanke då det ofta har 
varit de akademiska bibliotekarierna, det vill säga, de bibliotekarier som arbetat inom 
universitets- och högskolebibliotek, samt andra specialbibliotek (företags- och 
sjukhusbibliotek) som har varit explicit intresserade av forskningen och av att höja 
professionens status med bland annat akademiska meriter.  
 
Hur kunskap kan delas in beskriver Bernt Gustavsson i sin bok Kunskapsfilosofi: tre 
kunskapsformer i historisk belysning (2000). I boken tas hela kunskapsbegreppet upp 
och synas och han delar in kunskap i tre kategorier, den praktiska den teoretiska och den 
etiska. Han visar även hur den tysta kunskapen, som sorteras under den praktiska 
kunskapen, kan komma att försvinna genom till exempel en akademisering. 
 
Mats Sjölin har i sin magisteruppsats Bibliotekariens kunskap – en diskursanalys (2002) 
undersökt just bibliotekariens kunskap genom att analysera två texter som var aktuella 
kring diskussionen om hur utbildningen skulle utvecklas under 90-talet. Här visar Sjölin 
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hur olika ord som används har olika laddningar och hur dessa används för att framhäva 
egenskaper som passar respektive inte passar för bibliotekarierna och därmed deras 
utbildning. I Sjölins uppsats drogs slutsatsen att den etiska kunskapen, det vill säga att 
kunna svara på frågor som vad/hur man skall göra vissa saker och hur man bör agera 
samt den praktiska kunskapen, det vill säga ”knowing how”, eftersträvades (Sjölin 
2002, s. 14, 55). Det är intressant att se vad som framkommer när 
kunskapsförväntningarna sammankopplas med vilken sorts kunskap som eftersträvas. 
Detta framgår i Andreas Jacobssons och Anna Johanssons (2004) uppsats där deras 
informanter ofta tycker att forskning och vetenskaplighet är något som är för 
forskningsbibliotek och inte för folkbibliotek. En informant säger uttryckligen att det 
fanns ett glapp mellan det hon hade lärt sig i den nya utbildningen och den yrkespraktik 
hon sedan mötte när hon kom ut i arbetslivet. Det var lätt att ”glömma” det teoretiska 
och ta till sig de arbetsrutiner som fanns på biblioteket. Jacobsson och Johansson tror att 
en aspekt kan vara att det inte är lätt att komma som ny till en arbetsplats utan någon 
erfarenhet av praktiskt biblioteksarbete och försöka hålla fast vid och realisera 
tänkandet som utbildningen sått (Jacobsson och Johansson 2004 s. 63).  
 
En viktig men mera praktisk del av bibliotekens verksamhet är referenstjänsten. I mitten 
av 1990-talet genomförde Britta-Lena Jansson för Statens Kulturråds räkning en 
undersökning av referenstjänsten vid ett antal folkbibliotek. Jansson fann att 
folkbiblioteken inte levde upp till de krav man kunde ställa på referenstjänsten och 
föreslog att ytterligare en översyn av utbildningen och fortbildningen av bibliotekarier 
skulle göras (Jansson 1996, s. 70). Jansson påpekar i sin rapport att det aldrig har 
undersökts vilken av de utbildningar som förekommit under 1900-talet som har skapat 
de bästa referensbibliotekarierna, eller hur den nuvarande utbildningen svarar mot de 
informationskrav som ställs på folkbiblioteken (ibid., s. 65).  
 
Ett än vidare perspektiv på bibliotekariens funktion har John M. Budd. I artikeln The 
Library, Praxis, and Symbolic Power (2003) betonar han bibliotekens och 
bibliotekariernas roll som kulturförmedlare och den symboliska makt som följer med 
den rollen. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus teorier varnar Budd för en allt för 
pragmatisk och ratione ll inställning till sin yrkesutövning hos bibliotekarierna. Enligt 
Budd finns det sedan länge en fientlig inställning till att teoretisera verksamhetsområdet 
bland både yrkesutövande och studenter inom biblioteks- och 
informationsvetenskapsområdet. Ett icke-teoretiskt förhållningssätt kan dock leda till en 
försämrad yrkesutövning, menar artikelförfattaren. Även om biblioteken främst ägnar 
sig åt produktion av kultur i andra hand (eftersom man på biblioteken förlitar sig på 
recensioner, annonser och efterfrågan på material), så är det av stor vikt att det 
förekommer en medveten analys av denna produktion. Det är nödvändigt att 
bibliotekarien förstår vad det är som produceras eller publiceras, av vem, och av vilken 
anledning. Det är också viktigt att förstå vad som inte produceras, alltså vilka undantag 
som görs. Utan förståelse och medvetenhet om detta riskerar bibliotekens verksamhet 
att frysas i ett ortodoxt mönster utan att urvalsgrunderna kan motiveras annat än med 
policybeslut (Budd 2003, s. 20ff.). Budd efterlyser utökad reflektion i biblioteks- och 
informationsvetarnas yrkesutövning för att de skall inse komplexiteten i 
kulturproduktion och i den symboliska makt de utövar i och med sitt yrke (ibid., s. 31).    
 
Olof Sundin visar i sin kunskapsöversikt Informationssökning i övergången från 
utbildnings- till yrkespraktik – en kunskapsöversikt (2003) hur IKT (Informations- och 
kommunikationsteknik) har förändrat bibliotekens verksamhet då biblioteket till en 
början arbetade med tryckt material och hade böcker samt tidningar på lager, till att nu 
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ha fått utöka sin verksamhet och arbeta med elektroniskt material på webben. I och med 
denna förändring har även kunskapsförväntningarna på bibliotekarien förändrats, då 
bibliotekarien förväntas kunna hjälpa användarna att finna information, tryckt som 
digital. Sundin menar att användarundervisning och den pedagogiska roll en 
bibliotekarie får av dessa, kommit att bli en stor del i bibliotekens verksamhet, något 
som kan ses vara en följd av Internets frammarsch (2003, s. 3). I och med 
användarundervisning talar man om informationskompetens och i detta kommer även 
livslångt lärande att bli relevant. Detta kan ses som en strategi att hela tiden utveckla sin 
yrkeskunskap.  Vi har funnit kunskapsöversikten intressant då den tar upp kunskapen 
om informationssökning och hur denna kunskap klarar övergången från utbildningen till 
yrkeslivet. Här påpekar Sundin att den kunskap som lärs ut på utbildningen inte 
nödvändigtvis behöver vara den kunskap som efterfrågas i yrkeslivet. Under en 
utbildning överförs en yrkesidentitet som sedan efter utbildningen är genomgången, 
möter yrkeslivets normer och värderingar, något som inte alltid sker smärtfritt (ibid. s. 
3).   
 
Att upprätta en yrkesidentitet är en del av en professionaliseringsprocess, något 
semiprofessioner (t.ex. bibliotekarie, sjuksköterska och socionom) gör för att 
exempelvis kunna höja statusen på sitt yrke. En professionaliseringsprocess innebär 
exempelvis att man måste ha adekvat utbildning för att förvärva de specifika kunskaper 
som ett yrke kräver. I och med att man som yrkesgrupp förvärvar sig en specifik 
kompetens innebär det att ett monopol skapas på yrket där man kan utesluta folk utan 
adekvat utbildning och innefatta folk med adekvat utbildning. Sundin visar på hur 
sjuksköterskornas yrkesidentitet är indelade i två konkurrerande identiteter, där den ena 
sidan är mer traditionell och medicinskt orienterad och där den andra sidan är mer 
teoretiskt omvårdnadsorienterad. På arbetsplatsen är det den traditionella 
yrkesidentiteten som är dominerande, men, påpekar Sundin, enskilda sjuksköterskor kan 
använda sig utav båda dessa yrkesidentiteter i olika utsträckning, vilket kan visa sig i 
deras handlingar. Sundin jämför sjuksköterskornas professionaliseringssträvanden med 
biblioteks- och informationsvetenskapen (ibid., s.9). 
 
Herbert S. White skriver i sin artikel The successful future of the librarian: bookman or 
knowledge worker? (2003) att professionen borde sikta på att bli och se sig själv som 
kunskapsförmedlare (eng. knowledge worker) mer än bokhanterare (eng. bookman) 
eftersom tiden då bibliotekarien enbart förvaltade böcker och dokument är förbi. 
Informationen digitaliseras, Internetanvändningen har ökat och kunskaper om hur 
information kan hittas på snabbast och effektivast vis är mer efterfrågat än vad som 
förvaras och hur det förvaras menar White. En kunskapsförmedlare är någon som tar 
ansvar för att rätt och relevant information når fram samt att den onödiga informationen 
tidigt sållas bort. En bokhanterare däremot arbetar med förvarandet av dokument och 
bibliografiska analyser av viktigt material. Det rimligt, enligt White, att termen ”bok” 
numera måste inkludera alla typer av format det vill säga både tryckt material och 
elektroniska dokument (ibid.). 
 

4.2.3 Vad säger bibliotekarien? 
 
Vi fann under informationssökningarna en rapport som är närbesläktad med vår egen 
undersökning. Peter Almerud presenterade i samarbete med DIK-förbundet år 2000 en 
rapport som behandlade hur bibliotekarierna i fyra nordiska länder, Sverige, Norge, 
Finland och Island, själva såg på sin utbildning, kunskap och kunnande. Här fick ett 
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antal bibliotekarier svara på enkätfrågor som skickades ut till dem, där de fick reflektera 
över sin arbetssituation, sin kompetens och dylikt. Det visade sig vara stora likheter 
över nationsgränserna, men i Sverige fanns det en stor grupp som hade arbetat flera år 
inom ett annat yrke, till exempel som lärare eller socionomer, och sedan valt att skola 
om sig till bibliotekarier. Dessa påpekade i enkäten att de i bibliotekarieyrket hade haft 
god nytta av sina tidigare förvärvade kunskaper (Almerud 2000, s. 8). Vidare visade 
rapporten att de humanistiska ämnena var dominerande; bibliotekarien studerar främst 
humaniora. När frågor om deras utbildning kom upp svarade de flesta att de var nöjda 
med sin grundutbildning och ser den som relevant i förhållande till vilka arbetsuppgifter 
de hade, samt att den hade givit dem en bra grund att stå på. De poängterade av den 
professionella skolning utbildningen hade givit dem och att de inom den professionella 
skolningen ansåg att ”ett förhållningssätt, en grundläggande förståelse för vad ett 
bibliotek är och vilken roll den spelar” implementerats hos dem. Utöver det betonades 
den problemlösande inriktningen (ibid., s. 8). Några bib liotekarier tyckte att 
grundutbildningen hade varit för teoretisk och önskade att den hade varit mer praktiskt 
inriktad. De områden som rapportens informanter önskade uppdatera kunskapsmässigt 
var ”informationsteknologi (IT), ekonomi, administration och personalledning” (ibid., s. 
8). I en annan undersökning, utförd av DIK-förbundet; Möte med arbetsplatsen: rapport 
från en enkätundersökning av nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetare 
(2000), ansåg nästan en fjärdedel av studenterna att övergången mellan studier och 
arbetsliv hade kunnat underlättas. Utav dessa hade 2/3 önskat praktik. Totalt var det så 
många som 67 % som ansåg att det fanns brister/luckor i utbildningen. 
 
Enligt Almeruds undersökning kände de flesta bibliotekarier i början av yrkeslivet en 
osäkerhet då de inte visste om de hade tillräckliga kunskaper för det arbete som de var 
anställda att genomföra. Trots detta hade de flesta positiva upplevelser av sitt första 
arbete (Almerud 2000, s. 9).  
 

5. Teoretisk referensram 
 
När man studerar skillnaderna i fördelarna mellan akademisk utbildning och praktisk 
utbildning finns det anledning att se på teorier som berör kompetensutveckling i 
arbetslivet. Per-Erik Ellström ger i sin bok Kompetens, utbildning och lärande i 
arbetslivet; problem begrepp och teoretiska perspektiv (1992) en bra grund för vidare 
studier och undersökningar. Ellström förklarar begrepp som kommit att bli centrala för 
arbetsmarknaden och enskilda företag. Vi har i Ellströms bok funnit en rad olika termer 
och begrepp som vi anser vara relevanta för de frågor vi har angående yrkesliv samt 
akademisk och praktisk utbildning. Därmed har hans bok till stor del legat till grund för 
vårt arbete. De termer vi har valt att använda; kompetens, kvalifikationer, 
yrkeskunnande, kompetensutveckling och lärande, är begrepp som vi funnit användbara 
för att besvara våra frågor om utbildningens möte med yrkeslivet. Likaså har teorier 
kring begreppet tyst kunskap varit användbara i vår analys. 
 

5.1 Kompetens, kvalifikationer, tyst kunskap och 
yrkeskunnande 
 
Ellström (1992) visar att alla tre termerna yrkeskunnande, kompetens och 
kvalifikationer, saknar allmänt accepterade definitioner, även om de tillhör en 
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gemensam begreppsfamilj. Han utvecklar dock en begreppsapparat för detta område 
med utgångspunkt i begreppet yrkeskunnande. Termen yrkeskunnande kan skilja sig åt i 
betydelse beroende på om man i begreppet innefattar kunskaper, färdigheter etc. som en 
individ har, eller om begreppet innefattar arbetet och arbetsuppgiften och dess krav på 
individens kunnande. I det första fallet rör det sig om kompetens, i det andra fallet om 
individens kvalifikationer eller arbetets kvalifikationskrav. För att kunna specificera 
begreppet yrkeskunnande krävs således först ett klargörande av termerna kompetens och 
kvalifikationer. Enligt vår mening ingår även begreppet tyst kunskap i termen 
yrkeskunnande och vi presenterar nedan några olika forskares tankar kring även detta 
begrepp.  
 

5.1.1 Kompetens 
 
Med kompetens avses en persons potentiella förmåga att lösa en uppgift, utföra ett 
arbete, bedöma en situation eller förmåga att handla i en viss kontext. I begreppet ingår 
förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete, att identifiera, utnyttja, och – om det är 
möjligt – utveckla det tolknings-, handlings-, och värderingsutrymme som arbetet 
erbjuder. I detta ingår en rad faktorer;  
 

• Psykomotoriska faktorer, bl.a. perception/uppfattningsförmåga och manuella 
färdigheter; ”handlag”; 

• Kognitiva faktorer, bl.a. kunskap och intellektuell duglighet, förmåga att fatta 
beslut och att lösa problem; 

• Affektiva faktorer, bl.a. viljemässiga och känslomässiga egenskaper som avgör 
i vilken utsträckning en individ engagerar sig, värderar arbetsuppgiften och 
därmed är beredd att handla; 

• Personlighetsfaktorer, bl.a. självuppfattningen och nivå på självförtroendet vilka 
båda påverkar handlingsbenägenheten; 

• Sociala faktorer och färdigheter, bl.a. samarbets-, ledarskaps- och 
kommunikationsförmåga. 

 
Begreppet kompetens står alltså i relation till individens förmåga att lösa en viss, eller 
en viss klass av uppgifter/arbeten. Termen relaterar både till individens egenskaper och 
de krav och resurser som finns i individens omgivning. En vidare granskning av de 
kognitiva faktorerna, där kunskap och intellektuell förmåga ingår, föranleder ännu en 
viktig indelning i olika typer av kunskap; explicit och implicit. Explicit kunskap är 
sådan kunskap som kan verbaliseras och kommuniceras på något vis till andra. Det kan 
gälla förhållanden såsom föremåls egenskaper, orsak - verkan samband eller andra 
relationer samt regelverk eller normer. Andra termer för denna typ av kunskap är 
teoretisk kunskap, påståendekunskap eller, på engelska ”declarative knowledge” eller 
”knowing that”. Implicit kunskap är sådan som av olika skäl är svår att förklara i ord. I 
detta begrepp ingår förmågan att ”känna igen något”, ”att bedöma något”, och att ”se 
mönster”. Implicit kunskap bygger i regel på erfarenhet och förtrogenhet med en uppgift 
eller en situation. Synonymt med begreppet används även färdighetskunskap, praktisk 
kunskap, tyst kunskap, eller, på engelska, ”procedural knowledge” eller ”knowing how” 
(Ellström 1992, s. 19ff.).  
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5.1.2 Tyst kunskap 
 
I sin bok Kunskapsfilosofi skriver Bernt Gustavsson (2000) att i och med att en 
utbildning akademiseras finns det alltid en risk att den tysta kunskapen inte förmedlas 
och därmed försvinner. Denna sorts kunskap är den som enligt Gustavsson är ordlös 
men för den skull inte nödvändigtvis oformulerbar (s. 103 och 108). Den här kunskapen 
har byggts upp i decennier genom framgångar och misslyckanden. Tidigare har den här 
sortens kunskap förmedlas via mästare till lärling, men den metoden används alltmer 
sällan och därmed finns det en risk att denna kunskap går förlorad.  (Gustavsson 2000, 
s. 120). Detta ser även Bill Crowley då han i artikeln Tacit Knowledge, Tacit ignorance 
and the Future of Academic Librarianship (2001) försöker definiera fakulteternas tysta 
kunskap som ”… the private knowledge or the often-undocumented wisdom possessed 
by expert practitioners.”(s. 565f.) Han menar att det är av största vikt att definiera den 
tysta kunskapen för att kunna definiera sin egen framtid, det vill säga, genom att 
formulera vad en profession innehar för kunskap är det lättare att se var denna kunskap 
kan praktiseras. 
 
Dellgran och Höjer (2000) påpekar att framhävandet av den tysta kunskapen eller den så 
kallade färdighetskunskapen är en av de strategier som olika yrkeskategorier har för att 
behålla sin ledande ställning och bevaka sitt handlingsutrymme (s. 47). Denna kan 
komma att användas när till exempel en yrkesutbildning akademiseras. Att akademisera 
ett ämne är en del av en professionaliseringsprocess, något som yrkesgrupper gör som 
en del i ett led för att höja sina löner eller förbättra sin yrkesstatus. I en 
professionaliseringsprocess vill man ofta utesluta dem som inte har den adekvata 
kunskapen inom området; en yrkesgrupp strävar efter att tydligt visa att inte vem som 
helst kan utföra deras jobb, utan att det behövs adekvat utbildning för att klara av 
arbetet. Ett sätt att utesluta nytillkomna kan då bli att yrkesgruppen då inte förmedlar 
den tysta kunskapen. En professionalisering kan ses ur olika nivåer och begreppet 
används olika beroende på vilken nivå man syftar. Dels kan man se 
professionaliseringen på en kollektiv nivå där det är en hel yrkesgrupp som arbetar med 
sin yttre relation till samhälle och andra yrkesgrupper, dels kan den ses på en individuell 
nivå där kompetens, utveckling och det specifika kunnandet är i fokus (ibid., s. 28).  
 
En mer hårddragen gren inom den praktiska kunskapen är förespråkarna för den 
situerade kunskapen (situated cognition) som menar att kunskapen är bunden till den 
situation som kunskapen praktiseras inom. Här menar de att all kunskap är beroende av 
sin kontext och när kunskapen lämnar den specifika kontexten förlorar kunskapen sitt 
värde, då den inte används mer. Det synsättet blir lätt ett försvar till att skolor stängs 
och att all utbildning (formell som informell) sker ute på arbetsplatsen (Gustavsson 
2000 s. 130). Gustavsson menar att vad som istället bör eftersträvas är en integrerad 
kunskap, vilken utmärks genom att den kan tillämpas i praktisk handling. Den 
integrerade kunskapen blir till en färdighet när vi kan använda den. Information blir till 
kunskap när man kan förstå den och tillämpa den. På så vis har all kunskap en tyst del 
(ibid., s. 122). Knepet är att formulera den och tillämpa den.  
 

5.1.3 Kvalifikationer 
 
Med kvalifikationer menar Ellström den kompetens som krävs på grund av 
arbetsuppgifternas karaktär. De kan även beteckna den kompetens som formellt 
efterfrågas av en arbetsgivare. En individ kan alltså ha en mängd kompetenser 
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(språkkunskaper, körkort, mm.), men efterfrågas de inte av arbetsgivaren för en viss 
tjänst eller för vissa arbetsuppgifter är de inte (i det specifika fallet) kvalifikationer. 
Kvalifikationer kan efterfrågas formellt eller informellt för en viss typ av arbete. De kan 
även vara objektivt nödvändiga för att en individ skall kunna utföra en uppgift eller ett 
arbete. Det kvalifikationsbegrepp som utgår ifrån objektiva krav på kvalifikationer för 
en arbetsuppgift är mer omfattande än kvalifikationsbegreppet som utgår från 
arbetsgivarens efterfråga på kvalifikationer (med andra ord; platsannonsens formulering 
kan endast uttrycka en liten del av vad den som får arbetet egentligen behöver kunna). 
Kvalifikationer kan mätas i form av bl.a. formell kompetens såsom betyg eller examina, 
medan kvalifikationskrav kan mätas genom att en systematisk uppgifts- eller 
arbetsanalys genomförs (Ellström 1992, s. 29f.).  
 

5.1.4 Yrkeskunnande 
 
Ellström använder således begreppen kompetens och kvalifikationer för att bestämma 
termen yrkeskunnande och utvecklar fem sätt att definiera begreppet: 
 

• Formell kompetens; sådan kompetens som erhållits genom utbildning och som 
kan dokumenteras med t.ex. betyg eller intyg; 

• Reell kompetens; den faktiska kompetens individen har och som hon kan 
utnyttja för att lösa en uppgift eller sköta ett arbete 

• Utnyttjad kompetens; den kompetens som individen har som de facto kommer 
till användning i arbetet; 

• Krävd kompetens; den kompetens som faktiskt fordras för att utföra ett arbete 
• Föreskriven kompetens; den kompetens som formellt eller informellt efterfrågas 

för ett visst arbete. 
 
Enligt Ellström skiljer sig vanligtvis den formella kompetensen från den reella. Han 
grundar sitt antagande på att det som lärs ut under en utbildning skiljer sig från vad 
eleven faktiskt lär sig, samt att eleven i sitt lärande även inkluderar icke-formell 
utbildning och informellt lärande. Detta innebär att den reella kompetensen i många fall 
kan vara avsevärt högre än den formella kompetensen, men även det motsatta 
förhållandet kan förekomma. Den utnyttjade kompetensen överensstämmer inte heller 
alltid med individens reella kompetens. Somliga arbetsuppgifter kanske kräver ett 
måttligt användande av den reella kompetensen, medan andra kräver ett fullt utnyttjande 
av den (ibid., s. 37ff.).  
 
Ellström anser att en av de viktigaste frågorna om yrkeskunnande är hur stor del av 
detta kunnande som är explicit respektive implicit. Flera forskare har pekat på att 
yrkeskunskap ofta i stor utsträckning är implicit, dvs. så kallad tyst kunskap. Studier 
visar att en individ som är oerfaren inom sitt arbete i hög utsträckning förlitar sig på 
explicit kunskap och regelstyrd problemlösning. En person som är erfaren inom sitt 
arbetsområde förlitar sig mer på sin egen intuition och använder sin tysta kunskap för 
att göra omedvetna, holistiska bedömningar av olika situationer. Det är alltså inte så att 
yrkeskunskap ser likadan ut för samma individ över tiden, utan personens grund för 
agerande växer fram successivt i interaktionen mellan individen och omgivningen samt 
genom att individen anpassar sig till förändrade omständigheter. Vartefter individen 
skaffar sig mer erfarenhet omformas målen och handlandet beroende på yttre 
omständigheter och situationens krav. Ellström kallar denna typ av agerande 
förintuitivt-kontextuellt. Teorierna kring intuitivt-kontextuellt agerande står ofta i 
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motsats till teorierna kring tekniskt-rationellt handlande. Enligt den senare teorin agerar 
individen utifrån i förväg uppställda mål, förlitar sig till en explicit kunskapsbas och 
väljer medvetet mellan olika handlingsalternativ. Ellström anser dock inte att dessa två 
modeller helt tar ut varandra. I stället ser han nödvändigheten i att kunna utföra ett 
arbete både på – och ibland samtidigt på – en intuitiv likväl som en analytisk nivå. Det 
tekniskt-rationella agerandet kompletterar alltså det intuitiv-kontextuella. Störst 
skicklighet i sitt arbete når en individ som utför ett arbete dels med hjälp av sina 
analytiska färdigheter, dels med sina intuitiva. Dessutom fordras att hon kan värdera 
och reflektera över sitt eget och andras arbete samt ge råd och instruera andra (ibid., s. 
51ff.).  
 

5.2 Kompetensutveckling och lärande 
 
Ellström klargör i sin bok även begrepp som är centrala för kompetensutveckling och 
lärande. Han behandlar främst vuxnas lärande och påpekar att vuxna sannolikt är mer 
benägna (än barn och ungdomar) att relatera tidigare kunskaper och erfarenheter för 
lärande i nya situationer. Ellström definierar lärande som förändringar i en individs 
kompetens vilka kan gälla kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter såväl som 
attityder, sociala färdigheter och personlighetsrelaterade egenskaper. Lärande kan vara 
anpassningsinriktat eller utvecklingsinriktat. I det anpassningsinriktade lärandet antas 
mål och förutsättningar vara givna och den lärande individen förväntas inte ifrågasätta, 
analysera eller förändra de givna faktorerna. I det utvecklingsinriktade lärandet 
förväntas individen tvärtom ifrågasätta och pröva uppgifterna, målen och 
förutsättningarna. Här är det viktigaste att individen lär sig att identifiera och definiera 
situationen, uppgiften och problemet. I jämförelse med anpassningsinriktat lärande är 
det viktigare att individen här lär sig inte endast ett sätt att agera, utan ges 
förutsättningar att analysera, påverka och kontrollera sin omgivning. Ett annat sätt att 
definiera anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande är att se i vilken mån de olika 
lärosätten ger handlingsutrymme. Med handlingsutrymme menar Ellström hur stor 
frihet individen får att tolka sina uppgifter och mål, om hon själv får välja metod för hur 
hon skall lösa uppgiften, samt om hon får ta del av utvärderingen av resultaten. Den 
nivå som tillåter minst handlingsutrymme kallas det reproduktiva lärandet; här är 
uppgifter och mål, metod och resultat givna på förhand med hjälp av någon typ av 
föreskrifter. Den lärandenivå som ger individen mest handlingsutrymme kallas kreativt 
lärande; här får individen utnyttja sina egna resurser för att utföra samtliga steg i 
problemlösningen, från att definiera uppgiften och målen till att välja metod och värdera 
resultaten. Det kreativa lärandet motsvaras alltså av det utvecklingsinriktade lärandet, 
medan det reproduktiva lärandet motsvarar det anpassningsinriktade. Lärande behöver 
inte vara strikt den ena eller den andra varianten, utan kan delas in i olika nivåer med 
olika grad av handlingsutrymme. Ellström kallar det kreativa- och utvecklingsinriktade 
lärandet för den högsta lärandenivån och återger ett citat av Lawrence och Miller som 
visar på behovet av denna typ av undervisning för att utbilda individer som kan verka 
självständigt i arbetslivet (Ellström 1992, s. 67ff.): 
 

”… discover their capacity for self-management, so that as they work in 
their various roles in various institutions, they are not merely reacting and 
adapting to environmental pressures but consciously acting upon their 
environment and shaping it into what they want it to be.”   
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5.2.1 Formellt och praktiskt lärande 
 
I Ellströms bok tas även problematiken mellan övergång från formellt lärande till 
praktiskt lärande upp. Forskningen kring denna problematik syftar att ta reda på om det 
är möjligt att utveckla intentioner och handlingsplaner för en praktisk problemsituation 
med kunskaper som erhållits i en formell utbildningssituation. Här finns forskning vars 
resultat pekar åt olika håll. Enligt den forskning som Ellström återger som kallas en 
analytisk modell läggs tonvikten på explicit kunskap. Enligt den är det stor skillnad 
mellan formellt lärande och lärande i praktiska situationer. Detta leder till att det är svårt 
att utnyttja formell kunskap som bas för praktiskt handlande. En annan riktning tar den 
intuitiva-kontextuella modellen. Här antas individen inte medvetet välja strategi för 
problemlösning utifrån sin kunskapsbas utan löser uppgiften med utgångspunkt 
tillfälliga omständigheter och situationens krav. Denna modell utgår inte från att 
individen besitter explicit kunskap utan att hon snarast agerar på basis av tyst kunskap. 
Ytterligare ett tredje sätt att se på förhållandet mellan analys och intuition vid 
problemlösning är att påstå att de två modellerna inte utesluter varandra, utan att de två 
modellerna kompletterar varandra. Enligt denna modell kan en individ omväxlande 
förhålla sig analytisk eller intuitiv till ett problem beroende på omständigheterna. En 
individ kan även använda de olika modellerna i skiftande grad under olika faser i livet. 
En person kan utvecklas från novis; vilken i stor utsträckning förlitar sig på explicit 
kunskap, till expert; som i stor utsträckning förlitar sig på intuition för att bedöma 
situationer (Ellström 1992, s. 83f.).    
 

6. Redovisning av intervjumaterial 
 
Vi väljer att tilldela vårt undersökningsmaterial rubriker för att underlätta analysarbetet i 
senare avsnitt samt för att skapa en lättöverskådlig struktur av materialet vi vill 
redovisa. Meningen med detta avsnitt är inte att genomföra någon regelrätt analys, men 
vi anser att denna indelning i underrubriker även kommer att göra fortsatt läsning mer 
tydlig. Vi har tagit rubrikerna ur vår teoretiska referensram (kapitel 5) för att göra 
återkopplingen så klar som möjligt. Rubrikerna är yrkeskunnande, kompetens och 
kvalifikationer och vi applicerar dessa teoretiska begrepp på intervjumaterialet. I 
redovisningen fokuserar vi lite extra på underrubrikerna kompetens och kvalifikationer. 
Den fjärde rubriken är kompetensutveckling och lärande där vi särskilt fokuserar på det 
formella och det praktiska lärandet samt knyter an till den tysta kunskapen.  Efter varje 
stycke under rubrikerna kommer en kort sammanfattning av informanternas 
erfarenheter. 
 

6.1 Presentation av informanterna 

6.1.1 Anonymisering 
 
För att följa allmänt vedertagna etiska riktlinjer inom humanistisk forskning strävar vi 
efter att i görligaste mån skydda våra informanters identitet. Vi presenterar därför endast 
mycket vagt deras arbetsplatser och undviker att nämna detaljer om deras person eller 
vad de studerat utöver biblioteks- och informationsvetenskap och sådana ämnen som är 
vanligt förekommande bland BHS studenter. Vi försöker även utesluta detaljer om 
anställning eller arbetsuppgifter som kan möjliggöra identifiering. I några fall där vi 
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ansett att en viss uppgift skulle kunna peka ut en särskild individ har vi frågat den 
berörda informanten om han/hon godkänt att uppgiften publiceras. I vissa fall har vi 
även ”modifierat” uppgifter för att i högre grad förvissa oss om anonymisering. För att 
ytterligare försäkra oss om våra informanters anonymitet har vi valt att tilldela dem 
fingerade namn. Som vägledning i arbetet med att anonymisera våra informanter har vi 
använt oss av Karin Widerbergs bok Kvalitativ forskning i praktiken (2002, passim). 
Även Repstads bok Närhet och distans ([1987] 1999) har varit till hjälp i detta arbete (s. 
68).  
 

6.1.2 Våra informanter   
 
Adam arbetar på ett kommunbibliotek i en liten kommun. Han är 38 år gammal. Han 
avslutade sin magisterexamen vid Bibliotekshögskolan år 2001. Förutom biblioteks- 
och informationsvetenskap ingår språk, litteraturvetenskap och historia i hans 
magisterexamen. När Adam gick utbildningen var campusutbildningen ännu inte 
indelad i olika kollegier. Adam fick sin första anställning som bibliotekarie på våren 
2001. Vid intervjutillfället arbetar han som ungdomsbibliotekarie. Övergången från 
akademisk utbildning till praktisk yrkesverksamhet har inte erbjudit några större 
svårigheter, även om Adam anser att han fortfarande har väldigt mycket att lära. 
 
Bertil arbetar på ett länsbibliotek i en medelstor kommun, samt några timmar i ett av 
delkommunbiblioteken. Han är 30 år gammal. Han avslutade sin magisterexamen vid 
Bibliotekshögskolan år 2004. Bertil läste helfartsutbildningen på plats i Borås och valde 
att läsa två inriktningar, alltså två kollegier. De två var kunskapsorganisationens 
grundläggande frågeställningar, kollegium 2, och bibliotek, kultur och information i ett 
samhällsperspektiv, kollegium 1. Utöver dessa läste han till några mer praktiskt 
inriktade kurser om bland annat referensarbete i tryckt material. Hans arbetsuppgifter är 
uteslutande informationsdisktjänst, en så kallad yttre tjänst. Detta är hans första 
anställning på bibliotek sedan han avslutade sin examen. Övergången från den 
akademiska utbildningen till yrkeslivet har gått tämligen bra, även om Bertil påpekar att 
han behövde lära sig en del saker när han började arbeta på biblioteket. Detta har han 
gjort genom att fråga sina kollegor, något han påpekar flera gånger. Att han frågar sina 
medarbetare värderas som positivt då de hellre ser att han frågar en gång för mycket och 
att arbetet blir bra gjort än att han försöker själv och det blir fel.  
 
Cecilia är 28 år. Hon tog sin magisterexamen år 2002 och fick sitt första arbete som 
bibliotekarie samma år. Cecilia studerade på campus i Borås och valde från andra 
terminen att läsa kollegium 3, individers och gruppers interaktion med bibliotek och 
informationssystem. Hon säger att hon gärna hade läst något mer kollegium för att få 
större bredd på sin utbildning, men det har inte varit ekonomiskt möjligt. Förutom 
biblioteks- och informationsvetenskap har hon även studerat fristående kurser inom 
humaniora. Hon arbetar på huvudbiblioteket i en liten kommun. Hon har nyligen tillträtt 
en tjänst som studiebibliotekarie där hon handleder vuxenstuderande i deras 
informationssökning. I tjänsten ingår även informationstjänst, inköp och att hålla 
Internetkurser. Cecilia upplever att arbetet på bibliotek har varit ungefär som hon trodde 
att det skulle vara. Däremot märkte hon att hon kunde mindre om referensarbete än vad 
som förväntades av henne.  
 
Desirée är 30 år gammal och arbetar några timmar i veckan i ett mindre bibliotek på en 
filial i en mindre kommun. Utöver det arbetar hon även i ett lite större bibliotek beläget 



 
 

 
 

30 30 

i grannkommunen. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är allt från att serva skolelever 
i den skolintegrerade filialen till informationsdisktjänstgöring. Desirée har inte skrivit 
klart sin magisteruppsats men avslutade sina studier år 2003. Hon läste på campus i 
Borås. Den inriktning Desirée valde under sin utbildning på BHS var individers och 
gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem, kollegium 3. Utöver 
biblioteks- och informationsvetenskap har hon läst språk, psykologi samt 
litteraturvetenskap. Desirée upplever en viss besvikelse över utbildningen då den inte 
var så praktisk som hon hade önskat. Dock kan hon se vissa kurser som har varit till stor 
hjälp i hennes arbete. Hon har upplevt övergången som rätt bökig då hon känner att hon 
behövde läras om på nytt.  
 
Emilia är 25 år och arbetar i ett kommunbiblioteks filial i en medelstor kommun. Där är 
hon filialföreståndare. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är personalansvar, utveckla 
filialverksamheten, inköp, sköta yttre kontakter, viss katalogisering samt tjänstgöring 
vid informationsdisken på huvudbiblioteket. Emilia avslutade sin utbildning och tog sin 
examen år 2003. Emilia läste på Campus i Borås. Den inriktning Emilia valde var 
kunskapsorganisationens grundläggande frågeställningar, kollegium 2. Utöver 
Bibliotekshögskolan har Emilia läst litteraturvetenskap samt blandade fristående kurser. 
Hon fick tjänsten innan hon hade avslutat sin sista kurs. Emilia kan se vitsen med att 
utbildningen har akademiserats men upplevde den som ett nödvändigt ont för att kunna 
arbeta som bibliotekarie. Vissa saker som framkommit under utbildningen upplever hon 
att hon har haft direkt nytta av. Övergången från utbildningen till arbetet var inte helt 
friktionsfri då hon till en början dels hade ett personalansvar och skulle lära upp 
personal samtidigt som hon själv lärde sig biblioteket. Detta var övergående tills hon 
själv lärde sig biblioteket.  
 
Fredrika är 39 år gammal och arbetar på ett kommunbibliotek i en medelstor kommun. 
Hon läste distansutbildningen och var klar med sin examen 2001. Tidigare har hon 
lärarexamen och har varit verksam som lärare i flera år. I sin nuvarande tjänst ansvarar 
Fredrika för talboksverksamheten. Hon arbetar även mot skolbibliotek där hennes 
uppgifter är inriktade mot barn med särskilda behov. Bland övriga arbetsuppgifter 
ansvarar hon också för service till äldreboenden och andra institutioner.  Hon upplevde 
att övergången från utbildningen på BHS till det praktiska biblioteksarbetet gick 
smidigt. Vidare tycker hon även att utbildningen har gett henne en bra bas för arbetet på 
biblioteket. Att man inte kan allt det praktiska när man kommer till en ny arbetsplats ser 
Fredrika som en självklarhet.  
 
Gabriella är 34 år och arbetar på ett kommunbibliotek där hon bl.a. jobbar med 
bokbussen och social verksamhet. Gabriella har gått distansutbildningen men avbröt sitt 
magisteruppsatsskrivande då hon fick anställning på ett bibliotek. Hon har tidigare varit 
yrkesverksam som socionom och har en socionomexamen. Gabriella hade inte förväntat 
sig att man skulle behöva vara pedagog i så stor utsträckning som man är som 
bibliotekarie. Dessutom upplevde hon att hennes litteraturkunskaper var otillräckliga 
när hon först började arbeta på bibliotek. Eftersom Gabriella hitintills endast arbetat på 
olika vikariat har hon kommit i kontakt med flera typer av bibliotek. Även om 
introduktionen har varit av varierande längd och kvalité på de olika arbetsplatserna har 
Gabriella klarat sig bra genom att hon alltid har känt att det har varit accepterat att hon 
frågat arbetsledare och kollegor om råd.   
 
Hedvig blev klar med sin magisterexamen år 2002. Hon är 29 år. Hon läste i Borås och 
valde att efter första terminen studera kollegium 1, bibliotek, kultur och information i ett 
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samhällsperspektiv. Förutom biblioteks- och informationsvetenskap har hon läst 
fristående kurser i humaniora och svenska. För närvarande har hon ett vikariat på ett 
filialbibliotek där hon är en av två bibliotekarier. I tjänsten ingår även att fullt ut ansvara 
för två skolbibliotek. Hedvig önskar att utbildningen på BHS hade varit mer praktiskt 
inriktad. Endast i enstaka situationer känner hon att hon kan relatera utbildningen till sin 
yrkesverksamhet. Hon har fått lära sig yrket främst genom att fråga sig fram vilket hon 
upplevt som påfrestande för sig själv och möjligen även för kollegorna.  
 
 
 
 

6.2 Kompetens, kvalifikationer och yrkeskunnande 
 
Här sammanställer vi informanternas synpunkter på och erfarenheter av kompetens, 
kvalifikationer och yrkeskunnande. Vi har valt att dela upp det så att varje ämne 
behandlas för sig. Med yrkeskunnande menar vi, liksom Ellström, att det är en 
kombination av kompetens och kvalifikationer.  
 

6.3 Kompetens 
 
Med kompetens avses en persons potentiella förmåga att lösa en uppgift, utföra ett 
arbete, bedöma en situation eller förmåga att handla i en viss kontext. 
 

6.3.1 Synen på kompetens 
 
Adam förefaller han vara övervägande positivt inställd till sin kompetens, även om han 
påpekar att han fortfarande har mycket att lära. Dock framhåller han att den kompetens 
han har för sitt nuvarande vikariat som ungdomsbibliotekarie inte är helt komplett då 
han ”egentligen inte alls [är] särskilt kunnig när det gäller ungdomslitteraturen”. Vad 
han däremot poängterar är att den sociala kompetens som han förvärvat genom tidigare 
arbetserfarenhet har varit honom till nytta då yrket nu handlar mycket om att möta nya 
människor. Detta anmärker han, kan vara svårt för de nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetare som påbörjade sin utbildning direkt efter gymnasieexamen och inte 
har med sig någon arbetslivserfarenhet som kan, som i Adams fall, ge en viss 
kompetens som är relevant även i bibliotekarieyrket. När det kommer till hur hans 
arbetskamrater värderat hans kompetens upplever Adam inte att den kritik som har 
framkommit har varit personligen mot honom, utan mer generellt om utbildningen. 
Utöver detta påpekar Adam att bibliotekarieyrket kräver att bibliotekarien har en enorm 
bredd då denna skall kunna svara på i stort sett vilka frågor som helst, eller åtminstone 
kunna hitta svaret inom en ytterst begränsad tidsrymd. Adam känner dagligen att han 
har mer att lära och i synnerhet när han arbetar med yttre tjänst, det vill säga i 
informationsdisken, då vissa frågor kan vara komplicerade att svara på, eller finna 
svaret på. Vi upplever att detta uttalande bör tolkas som en ödmjuk attityd inför arbetet 
snarare än som en osäkerhet inför arbetsuppgifterna. Enligt Adam har de flesta 
användare han kommit i kontakt med givit intrycket att vara nöjda med hans kompetens. 
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Bertil upplever sin kompetens som god och ställer sig positiv till den kompetens han har 
förvärvat på Bibliotekshögskolan. Han menar att den akademiska kompetensen ligger 
som en bra grund till yrket då han ser den som något som ”man bär med sig men som 
man inte tänker på att man tillförskansat sig” och påpekar att det han inte kunde när han 
började arbeta på biblioteket var sådant som inte kunde läras ut på utbildningen. Här 
hänvisar Bertil bland annat till att det är omöjligt att kunna varje biblioteks bokbestånd 
innan man faktiskt börjar arbeta där. Han ser det som att det praktiska kommer i och 
med arbetet. Här bör tilläggas att Bertil läste till mer praktiska kurser såsom praktiskt 
referensarbete i tryckta verk under utbildningens gång samt att han gick kursen 
klassificerings- och katalogisering. Detta är kurser som han explicit säger har varit till 
stor nytta för honom när han kommit ut och börjat arbeta på bibliotek. Kurserna gav en 
god inblick i hur det praktiska arbetet såg ut och arbetsuppgifterna Bertil har, har varit 
som han hade förväntat sig. Emellertid känner han ibland att han skulle vilja ha mer 
kompetens i hur man möter användare, det vill säga inriktningen mot användare som 
kollegium 3 erbjuder i utbildningen. Hans arbetskollegor på länsbiblioteket, varav ingen 
annan har den akademiska utbildningen, värderar Bertils kompetens positivt då de ”har 
sagt att de kanske kan lära sig något” av honom. När det kommer till användarna säger 
Bertil att ingen har klagat över honom och därmed utgår han ifrån att de är nöjda med 
honom.  
 
Cecilia säger att hon upplevde utbildningen som väldigt abstrakt, men att hon förstått 
sedan hon kom ut och började arbeta att teorierna och tankegångarna som lärdes ut är 
användbara i praktiken. Hon önskar att lärarna mer specifikt hade sagt att ”det här är 
jättebra för det kommer ge er förståelse för…” eftersom det är först sedan hon börjat 
arbeta som hon förstått att det fanns en plan, en tanke, bakom de kurser hon läste. Hon 
förstår att det är en svår avvägning som görs på BHS eftersom inte alla som läser där 
kommer att arbeta på bibliotek, men hon tycker ändå att just biblioteksvetenskap borde 
vara centralt. Hon anser att biblioteksyrket i grunden är mycket praktiskt och att det 
därför är svårt att lära ut det på teoretiskt sätt. Bland de kurser som hon märkt att hon 
har haft stor nytta av finns den om katalogisering och klassificering. Hon tycker att det 
är tråkigt att den kursen inte var tillgänglig för alla som studerade samtidigt som hon, 
utan att den endast fanns som valbar kurs med begränsad antagning. Cecilia trodde att 
hon hade lärt sig mer om referensarbete under utbildningen - och även hennes kollegor 
hade förväntat sig att hon kunde mer - än hon faktiskt kunde. I övrigt tror hon att hennes 
kollegor varit nöjda med hennes kompetens, även om hon inte kan påminna sig att 
hennes utbildning någon gång varit uppe till diskussion. Cecilia upplever att användarna 
är nöjda med hennes kompetens, men hon tillägger att det mesta ligger i hur man 
bemöter individen. Både hon och Adam kan dra sig till minnes tillfällen när de själva 
upplevt att användaren inte fått ett tillfredsställande svar på en fråga, medan användaren 
själv har varit väldigt nöjd och glad.  
 
Desirée ansåg sig väldigt okunnig när hon kom ut till biblioteket och kände en stor 
osäkerhet om hennes kompetens var tillräcklig både ifråga om referensarbete och de 
praktiska göromålen, som t.ex. att kunna bokbeståndet tillräckligt väl och att ha en 
tillräcklig litteraturkännedom. Hon påpekar att hennes arbetskollegor ”ibland tror att 
man kan allt, men då får man påpeka att det är tvärtom, att man måste läras om på nytt”. 
Både hon, Emilia och Hedvig upplevde en viss besvikelse över utbildningens 
ickepraktiska inriktning. Desirée kunde inte anknyta till varför hon lärde sig det hon 
lärde sig på Bibliotekshögskolan, hon såg inte nyttan med det då det inte var så konkret. 
Här hänvisar hon till de större föreläsningarna, då hon inte ser att hon kan relatera dem 
till jobbet. Dessutom ansåg hon att utbildningen inte var så grundläggande och hon 
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upplevde även att man blev anonym då det var så stora klasser, något hon påpekar 
gjorde att det blev en start som kändes ”fel”.  
 
Emilia ser utbildningen som något nödvändigt ont, något man måste genomgå om man 
vill arbeta som bibliotekarie. Även hon tycker att de teoretiska bitarna i utbildningen är 
frånvända själva bibliotekarieyrket. Likaså avsaknaden av förankring till biblioteken 
tycker hon är svag. Emilia berättar vidare att hon gärna hade sett att BHS lät de nya 
studenterna gå bredvid en ”alldeles vanlig bibliotekarie” en vecka i början av 
utbildningen, så att man som student visste redan då om man ville läsa programmet eller 
inte. Desirée tycker att skolan borde erbjuda studenterna ett slags mentorskap där 
mentorn arbetar på ett bibliotek och där studenten kan gå till sin mentor och se vad som 
görs på ett bibliotek. Men medan de resonerar och reflekterar över utbildningen och 
vilken kompetens de har förvärvat så uppkommer positiva aspekter. Bland annat 
påpekar Desirée att när det kommer till informationssökning på Internet ser hon enkelt 
vad som är relevant och ickerelevant information. Ett faktum värt att notera är att 
Desirée inte tar upp avsaknaden på kompetens inom klassifikation och katalogisering. 
Trots att hon inte har läst kursen är det inte något hon explicit säger sig sakna i sin 
utbildning och i sitt yrkesutövande. Emilia påpekar också att när det kommer till 
informationssökning på Internet och värderandet av informationen så anser hon sig ha 
stor nytta av de kunskaper hon förvärvade under utbildningen. Hedvig framhåller att när 
hon skriver sammanfattningar av böcker och dylikt så kommer hennes kunskaper från 
utbildningen fram. De praktiska kurser som Hedvig har gått, som klassifikations- och 
klassificeringskursen samt informationssökningskurserna är något som hon explicit 
säger sig ha nytta av i arbetet.  
 
Till skillnad från Desirée och Hedvig ser Emilia den akademiska utbildningen som en 
bra grund där ”man kan se det i ett större perspektiv trots att man inte använder sig utav 
dem (kunskaperna förf. anmärk.) hela tiden, de ligger bakom”. Detta nämner Emilia 
trots att hon såg utbildningen som något nödvändigt ont, något tråkigt som hon behövde 
gå igenom för att kunna arbeta som bibliotekarie, som är mycket roligare än själva 
utbildningen.  
 
Desirée poängterar att även om hon inte har avslutat sin magisteruppsats, så har 
sökningarna och informationsarbetet i och med den varit mycket lärorika och 
användbara i arbetslivet. Även Bertil menade att magisteruppsatsarbetet hade varit bra 
senare i yrkeslivet. Här anser Bertil och Desirée att processen med att värdera relevans 
av information och att kritiskt granska källor har varit till god användning när de arbetar 
i bland annat informationsdisken.  
 
Emilia nämner ingen osäkerhet över sin egen kompetens, men påpekar att hon saknade 
mer kompetens inom personalansvar, något hon har fått lära sig på egen hand. Hon 
håller före att när man på biblioteket diskuterar framtidsvisioner och resonerar kring 
biblioteksutveckling så förstår Emilia resonemanget, eftersom hon kan anknyta till de 
teoretiska resonemangen som fördes på Bibliotekshögskolan. Vidare tror Emilia att när 
det kommer till de teoretiska kunskaperna så värderar hennes arbetskamrater hennes 
kompetens positivt, då hon uppfyller förväntningarna, särskilt när det kommer till 
klassificering och katalogisering. Här tar Emilia upp en intressant aspekt när det 
kommer till klassificering och katalogisering där hon säger att hon egentligen inte 
behövde kunna det hon hade inriktat sig på, som att bygga upp egna system inom 
klassificeringssystemet – eftersom det oftast redan är gjort. Dock har hon i sin filial 
arbetat ut mindre system för att anpassa katalogen till filialens bestånd. Hon påpekar 
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även att det är de teoretiska kunskaperna som har förväntats av henne och dessa har 
hon.  
 
Fredrika menar att hon har haft nytta av utbildningen på BHS. Dels säger hon att ”den 
finns ju där i bakgrunden”, dels nämner hon specifika kurser som hon har nytta av i 
vardagen på biblioteket. Hon upplevde att utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap var konkret och låg nära verkligheten; bland annat kurser med 
innehåll om bibliotekets organisation. Dessutom har hon nytta av sin tidigare 
pedagogiska utbildning, särskilt när hon arbetar med skolbiblioteken. Fredrika kan inte 
dra sig till minnes att utbildningen har varit föremål för några diskussioner bland hennes 
kollegor. Däremot har hon förstått att hennes äldre kollegor förväntat sig att hon skall 
vara bättre på att hantera datorer än dom. Som tur är upplever Fredrika att hon faktiskt 
är bättre på datorer än dom, men tror att det snarare beror på att hon är yngre – och 
därmed kommit mer i kontakt med datorer än sina äldre kollegor – än att det ingick i 
utbildningen. 
 
Gabriella tycker att hon har fått en bra grund från utbildningen på Bibliotekshögskolan. 
Den grunden har hon sedan byggt på med olika erfarenheter. Hon har också haft nytta 
av sin tidigare arbetslivserfarenhet. Hennes första arbete var att sköta hela verksamheten 
på ett skolbibliotek vilket hon upplever var en bra start eftersom det storleksmässigt var 
lätt att överblicka. Gabriella verkar inte ha tvivlat på sin kompetens när hon först 
började arbeta. Hon säger: ”… jag tycker att jag har fått ta tjuren i hornen och anpassat 
mig till de verkligheter jag har kommit till. Jag har fått göra mig en uppfattning om vad 
som förväntas av mig och så har jag försökt att göra det.” Bland de kurser på BHS som 
hon haft nytta av nämner hon, som de flesta av våra informanter, klassificerings- och 
katalogiseringskursen. Ändå medger hon att det finns brister i hennes bakgrund, som 
kunskap om litteratur och en viss osäkerhet i referensarbetet. 
 
Gabriella har inte upplevt att hennes kollegor någon gång har ifrågasatt den kompetens 
hon har med sig från utbildningen. Däremot upplevde hon när hon började söka arbete 
att en arbetsledare sa att han inte kunde ge henne jobb, men att hon kunde få komma 
som praktikant eller volontär. Gabriella tror att uttalandet gjordes för att arbetsledaren 
var osäker på hennes kompetens, men säger att det också kan ha varit ett uttalande som 
snarare hade sin grund i bibliotekets dåliga ekonomi.  
 
När Hedvig reflekterar över sin kompetens säger hon att hon egentligen inte vet vad det 
är hon har lärt sig på utbildningen och hon uttrycker ett slags skepticism till sin formella 
kompetens. Hon tycker att hon inte har haft någon egentlig nytta av utbildningen när 
hon väl kommit ut på arbetsplatsen. Hon minns att ”det var hela tiden saker jag inte 
kunde”. Vidare säger Hedvig att det är den erfarenhet som hon har fått genom praktik 
efter utbildningen som har varit användbar för henne. Å andra sidan tycker hon inte att 
det var något som var direkt jobbigt.  Hon påpekar att när hon skriver sammanfattningar 
så har hon en del nytta av utbildningen. Det framkommer även att vissa kurser, som 
klassificering och katalogisering samt informationssökning, har varit användbara för 
henne i arbetet. Vidare nämner Hedvig att den inriktning hon valde, kollegium 1, 
bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv har givit henne en slags 
teoretisk bakgrund till yrket och en slags grundsyn om varför biblioteken finns bland 
annat. Likaledes när hon resonerar kring sökmöjligheter framhäver hon att hon har lärt 
sig mycket genom skolan. Hon säger att hon under utbildningen ökat sin läshastighet, 
något ingen annan informant har nämnt. Förberedelse till yrkeslivet genom praktik 
under utbildningen är något som ofta återkommer som en önskan i intervjun med 
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Hedvig. Hon säger sig sakna den praktiska förankringen med yrket, det vill säga en 
förlagd praktik. Utöver det skulle hon vilja att det hade varit mer informationssökning 
inlagd i utbildningen.  
 
En sak Hedvig inte var beredd på när hon kom ut och började arbeta på ett bibliotek var 
att yrket till stor del är ett serviceyrke, att det innebär nästan konstanta möten med 
människor av alla de sorter. Detta tar även Desirée upp som beskriver en slags 
förvåning över att yrket är ett serviceyrke av ganska stora mått samt att det skulle vara 
så stressigt. Vidare berättar Hedvig att hon i början inte visste ”hur man beter sig 
servicemässigt”, men att arbetet har givit henne en större människokännedom. Hon 
framhåller att det hon kunde var teoretiskt, hon visste inte egentligen hur hon skulle 
bemöta människor eller hantera konflikter som kunde uppstå. Detta skulle hon ha velat 
ha mer förberedelse för. Gabriella beskriver ett närliggande problem när hon säger att 
hon inte var beredd på att hon skulle behöva vara pedagog i så stor utsträckning som 
krävs av henne i yrket. Behovet av pedagogisk metod har främst varit märkbart i hennes 
arbete på skolbiblioteken, men även i andra situationer har hon behövt locka 
motsträviga personer att vilja läsa en bok. Cecilia tar också upp behovet av pedagogisk 
metod. Hon anser att det behövs oavsett om man jobbar på bibliotek eller inom något 
annat informationsyrke. 
 

6.3.2 Sammanfattning av synen på kompetens 
 
Sammanfattningsvis tycker nästan samtliga informanter att den akademiska 
utbildningen har fungerat som en bra grund till yrkeskompetensen, det vill säga 
kunskapen om yrket. Dessa menar även att den kompetens de innehar har varit bra och 
relevant. Två uttrycker en klar skepticism mot att utbildningen inte längre är 
yrkespraktisk eller att det inte finns en praktik förlagd i den nuvarande utbildningen. 
Dessa två var även mer osäkra vad de hade för kompetens och hur den skulle fungera på 
ett bibliotek. Några av de andra kan se varför praktiken inte finns kvar, även om de 
saknar den, och ytterligare två tycker att det är bra att det inte ingår någon praktik. 
Några önskar att lärarna under utbildningen mer explicit uttryckt vad det de läste skulle 
vara nyttigt för och i vilka situationer vissa kunskaper skulle komma till användning. De 
efterlyser med andra ord ett slags klargörande över hur de akademiska kunskaperna 
skulle komma till nytta på ett bibliotek.  
 
Att yrket skulle vara socialt och i stort ett serviceyrke med krav på en enorm 
kunskapsbredd i bland annat litteratur var något annat som överraskade många av 
informanterna samt att yrket kunde bli ganska stressigt. Än en gång uttrycker några av 
informanterna en önskan om bättre förberedelser under utbildningen.  
 
En majoritet av informanterna tyckte att informationssökningskurserna har varit till stor 
nytta i arbetet och alla som har läst klassificerings- och katalogiseringskursen tyckte att 
de hade haft nytta av den på jobbet.  
 

6.4 Kvalifikationer  
 
Med kvalifikationer menar vi, liksom Ellström, den kompetens som krävs på grund av 
arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt efterfrågas av en arbetsgivare. Detta 
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kan innebära att informanterna har kunnat mer eller mindre än vad som har behövts 
inom yrket. 
 

6.4.1 Synen på kvalifikationer 
 
Varken Adam eller Bertil kan svara på vilka kvalifikationer som explicit efterfrågades 
då de båda har vikariat och fick tjänsterna genom att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. 
Bertil hade skrivit sin magisteruppsats om det bibliotek han nu arbetar på och var känd 
därigenom. Adam hade redan en anställning på biblioteket när vikariatet utlystes. 
Därmed visste arbetsgivarna redan att Adam och Bertil hade adekvat utbildning för 
tjänsten när de tillsattes. Adam berättar att det är viktigt för det bibliotek han arbetar vid 
att den nyanställda är utbildad bibliotekarie, det kan då vara både den gamla och den 
nya utbildningen. Adam påpekar att kunskap om planering av budget är något som han 
saknat, men det är kanske inget som går under traditionellt bibliotekariearbete. Det här 
framhöll även Hedvig då hon säger att hon saknade kunskap om hur man lägger upp en 
budget. Hon har lärt sig det genom att bibliotekspersonalen har instruerat henne på 
arbetsplatsen. 
 
I den kommun som Cecilia arbetar i har man tagit ett policybeslut att man i 
fortsättningen endast skall anställa bibliotekarier med komplett examen. Man 
uppmuntrar även anställda biblioteksassistenter att vidareutbilda sig. För sin personliga 
del hade Cecilia gärna velat att utbildningen innehöll något om medieplanering och 
mediestrategi. I sin nuvarande tjänst arbetar Cecilia en del med katalogisering och hon 
är glad att hon fick möjlighet att gå klassificerings- och katalogiseringskursen på BHS. 
 
Emilia berättar att de kvalifikationer som efterfrågades då hon sökte jobb var någon 
med utbildning från bibliotekshögskola, under vilken tidsrymd, det vill säga före eller 
efter 1993, specificerades inte. Emilia upplever att hon inte hade nog kvalifikationer för 
vissa arbetsuppgifter men att dessa inte heller formellt efterfrågades. Hon säger att hon 
saknar kunskap inom personalansvar och arbetsledning, kanske inte ett traditionellt 
”bibliotekarieområde” men trots allt nödvändigt.  
 
Desirée tog kontakt med biblioteket i sin kommun på sommaren och berättade då att 
hon studerade biblioteks- och informationsvetenskap. Detta innebär att biblioteket visste 
innan Desirée fick jobb vilka kvalifikationer hon hade. Desirée upplevde inte att 
biblioteksledningen särskilt tydligt uttalade vilka kvalifikationer som efterfrågades, 
kanske just för att bibliotekschefen redan visste vad Desirée hade för utbildning. Vidare 
berättar Desirée att ett av biblioteken inte tycker det är så farligt att hon inte har avslutat 
sin magisteruppsats och där får hon en vanlig bibliotekarielön. Däremot det andra 
biblioteket är mer noga med en avslutad examen och det märks även i hennes 
lönesättning. 
  
Fredrika berättar att i hennes kommun krävs det ”bibliotekarieutbildning” för 
anställning som bibliotekarie. Arbetsledningen menar då att det kan gälla såväl den 
gamla utbildningen som magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, 
eftersom det är den nya bibliotekarieutbildningen. Fredrika har inte varit med om att 
hon har saknat några kvalifikationer, tvärtom har arbetsledningen tagit fasta på även de 
kvalifikationer hon har från sin tidigare utbildning. Under sin tid som lärare arbetade 
hon till viss del med synskadade barn och i hennes tjänst på biblioteket arbetar hon nu 
med barn som har särskilda behov och talboksbiblioteket.  En del arbetsuppgifter anser 
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sig Fredrika vara överkvalificerad för. Hon tycker att det är slöseri med hennes lön när 
hon får ägna flera timmar i veckan till bokuppsättning liksom när hon t.ex. packar 
boklådor till äldreboenden. Hon anser att en erfaren biblioteksassistent hade kunnat 
sköta de uppgifterna lika bra.  
 
Även Gabriella säger att man inte gör någon skillnad vid formuleringen av vilken 
utbildning som krävs. Eftersom Gabriella inte gjort klar sin magisteruppsats har hon i 
stället valt att ta ut en högskoleexamen med biblioteks- och informationsvetenskap som 
huvudämne. Hon tror inte att hon någonsin nekats arbete på grund av att hon inte skrivit 
magisteruppsatsen. Snarare upplever hon att det finns en förståelse på arbetsplatserna 
för att hon inte har gjort det, eftersom de flesta av dem som arbetar på biblioteken och 
som är lite äldre än Gabriella inte heller har magisterexamen. Gabriellas tidigare 
utbildning och erfarenhet som socionom har tillvaratagits av flera av de bibliotek hon 
har arbetat på. Bland annat har hon vikarierat som fängelsebibliotekarie. I sin nuvarande 
tjänst arbetar hon även med sociala frågor i den uppsökande verksamhet som är inriktad 
mot institutioner.  
 
Samtliga inom Hedvigs kommun som arbetar som bibliotekarier har en 
”bibliotekarieexamen”. Hit räknas då både den äldre och den nya akademiserade 
utbildningen. Därmed visste Hedvig vad som krävdes för att få arbeta där som 
bibliotekarie. Det vill säga, det är ett måste att magisteruppsatsen är färdig och godkänd 
för att man skall få jobb som bibliotekarie.  
 
En av informanterna, Adam, tar upp en fråga som ingen annan berör, nämligen det 
faktum att man som bibliotekarie förväntas kunna bevaka och bedöma facklitteratur 
även inom områden där man inte själv har några formella kvalifikationer. Han tycker 
egentligen inte att det varit något större problem för honom själv. Han har lärt sig att 
bevaka områdena genom att läsa recensioner i dagspress och i sambindningslistorna och 
anser att det är en del i den kunskapsbredd som krävs av en folkbibliotekarie.  
 

6.4.2 Sammanfattning om synen på kvalifikationer 
 
Sammanfattningsvis så möttes våra informanter av kvalifikationskrav på adekvat 
utbildning, det vill säga en ”bibliotekarieutbildning” oavsett datering. Alla bibliotek har 
inte varit helt tydliga med vilka kvalifikationer som har efterfrågats då det i dessa fall 
har varit så att informanterna i ett tidigt skede har tagit kontakt med biblioteken och 
berättat vilken utbildning de går eller har gått. Andra informanter var redan kända för 
biblioteken på andra vis genom att de redan fanns i huset, eller hade skrivit sin 
magisteruppsats på biblioteket.  
 
I några kommuner och på några bibliotek har det varit viktigt med en examen och en 
avslutad uppsats, medan det i två fall inte har varit så viktig. I de fallen har 
informanterna fått jobb trots ickeavslutad uppsats och i ett fall märks inte avsaknaden av 
magisterexamen ens i lönekuvertet. Samtliga utom två har slutfört sina magisterarbeten, 
men en av dem som inte har avslutat sin uppsats har tagit ut en högskoleexamen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, något som inte utgjort något hinder för henne 
när hon har sökt jobb. Alla informanter säger sig sakna något, ofta kvalifikationer som 
inte nämnts när de fått jobbet, som bland annat personalledning och budgetplanering. 
De har samtidigt påpekat att dessa uppgifter kanske inte är ”traditionella 
bibliotekariesysslor” men att de likväl har saknats. Bland de traditionella 



 
 

 
 

38 38 

bibliotekskunskaperna som kanske inte uttryckligen efterfrågas är förmåga att bedöma 
facklitteratur även inom områden där man inte har formell kompetens.  
 

6.5 Yrkeskunnande 
 
Med yrkeskunnande menar vi hur kompetensen och kvalifikationerna samverkar för 
informanterna i deras arbetsutövning. Detta är intressant för att se hur den formella 
kompetensen och den utnyttjade kompetensen har kunnat integreras eller om dessa har 
varit motstridiga.  
 

6.5.1 Synen på yrkeskunnande 
 
Adam anser att den formella kompetensen har varit lärorik och bra att ha med sig ut i 
arbetslivet. Med detta menar han att han genom utbildningen lärt sig att ställa frågor och 
förstå vad det är han arbetar med. Dock anser han att utbildningen kunde ha specificerat 
vissa fält som är viktigare att ha god kompetens inom så att studenterna kunde fördjupa 
sina kunskaper inom dessa. Dessa kunskaper hade kunnat samverka med de 
kvalifikationer som kan efterfrågas, såsom klassifikation bland annat. Han tycker även 
att man borde lära sig att hålla så kallade ”bokprat” under utbildningen. Även Gabriella 
tar fasta på vikten av bokprat och menar även att det skulle vara bra att kunna hålla en 
sagostund.  
 
I sitt yrkesutövande upplever Bertil att den formella kompetens han förvärvat sig på 
Bibliotekshögskolan har svarat mot den kompetens som efterfrågas både av biblioteket 
och av användarna. Den teoretiska grund han har fått av utbildningen ser han som något 
grundläggande, något man har med sig hela tiden, samtidigt som han påpekar att de mer 
praktiskt inriktade kurser han gick på BHS såsom klassifikations- och 
katalogiseringskursen och referensarbete i tryckt material har varit väldigt bra. Dessa 
kurser gav honom en insyn i hur det praktiska arbetet på bibliotek kunde se ut, vilket 
gjorde att förväntningarna på arbetet som väntade har varit rimliga.  
 
Cecilia upplever att hon som yrkesverksam mer och mer förstått nyttan av den formella 
utbildningen. Hon nämner en specifik uppgift från BHS när hon fick göra en 
”informationsprofil” på en person och ta reda på hur den personen bäst skulle kunna 
tillgodose sitt informationsbehov. Eftersom denna kartläggning gjordes för en person 
med helt andra informationsbehov än de hon själv hade gjorde den att hon kom i 
kontakt med sökmöjligheter hon sannolikt inte annars hade stött på. Däremot hade hon 
önskat en bättre kunskapsgrund för referenssamtal; vad man skall tänka på och hur man 
skall gå tillväga för att användaren skall få den information han/hon behöver. Dessutom 
var, så som nämnts tidigare, Cecilia osäker i referensarbetet.  
 
Hos Desirée kan man skönja en viss tveksamhet över den egna formella kompetensen 
och vilken nytta hon har haft utav den i sitt yrkesutövande då hon säger att den formella 
kompetensen inte har varit till någon större nytta. Hon tycker att den formella 
kompetensen har varit alldeles för teoretisk och inte alltid så grundläggande som hon 
upplevde exempelvis sin språkkurs. Hon tyckte att språkkursen var bra, inte enbart för 
att hon fick lära sig språk, utan även för att kursen tog upp grundläggande saker som hur 
man sätter igång en dator och liknande. På frågan om hon inte haft någon nytta alls av 
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utbildningen berättar hon att hon har återknutit till vissa praktiska bitar från 
utbildningen under arbetets gång bland annat när hon har arbetat med barn.  
 
Emilia framhäver att den formella kompetensen ligger ”där bakom” och inte är något 
man reflekterar över. Dock upplevde hon ett glapp i sin kompetens när det kommer till 
arbetsledning och personalansvar. I yrket arbetar hon med saker som inte stod med i 
kvalifikationerna för jobbet, utan det var något hon fick lära sig i början av 
anställningen. Hon berättar att hon aldrig trodde att hon skulle få ha hand om ett helt 
eget bibliotek eller personalansvar, utan att det var mer traditionellt biblioteksarbete, 
såsom bokprat, sätta upp böcker, inköp och informationstjänst som tjänsten innebar. 
Även Emilia upplever att de praktiskt inriktade kurserna har varit till god nytta. 
Dessutom tycker hon att hon har lätt att förstå och följa resonemang om visioner om vad 
biblioteket skulle kunna bli och diskussioner om hur det skall se ut i framtiden eftersom 
dessa frågor diskuterades under utbildningen 
 
Fredrika tillhör gruppen som säger att de upplever att de har den formella kunskapen i 
bakgrunden. Det enda som hon ifrågasätter är nyttan av att skriva magisteruppsats. Hon 
har inte tyckt att hon träffat på något i arbetsuppgifterna som förvånat henne och hon ser 
den praktiska inlärningen som självklar. Hon tycker att man får lära sig för det arbete 
man får, eftersom man ju aldrig vet var man kommer hamna. Hennes yrkeskunnande 
inkluderar ju även lärarrollen och den – och kunskapen om hur en skola praktisk är 
organiserad - har hon nytta av när hon arbetar på skolbiblioteken.  
 
Till en början upplevde Hedvig en mindre chock då arbetsuppgifterna inkluderade mer 
än det hon hade förväntat sig. Hon säger att hon ”inte hade förväntat mig en 
bibliotekarieroll där man måste kämpa för att det ska vara en behaglig miljö…” 
Samtidigt såg Hedvig det som en utmaning, ”då det verkligen fanns saker som behövde 
göras”. Men när det kommer till hennes nuvarande arbetsuppgifter som 
informationsdisktjänstgöring, bokinköp, budget med mera är det enbart budget hon 
explicit säger sig sakna kunskap om från utbildningen. Kanske har detta att göra med 
hennes praktiktid som gav henne en god inblick i vad det var för arbete som väntade. 

 

6.5.1.1 Yrkeskunnande vad gäller databaser 
 
Det Bertil inte kunde när han kom till biblioteket var sådant som utbildningen inte 
kunde lära ut ändå, menar han, och nämner det specifika bibliotekets bokbestånd bland 
annat. Han säger även att de databaser som användes för informationsökningar på 
Bibliotekshögskolan är databaser som han inte har arbetat i sedan han kom ut och 
började arbeta på bibliotek. Detta nämner även fyra av de kvinnliga informanterna och 
Cecilia tycker dessutom att man på BHS även borde få komma i kontakt med sådana 
databaser som är vanligt förekommande på folkbibliotek. Bertil påpekar att trots att 
databaserna inte används just på biblioteket så har sökningarna i dessa databaser lärt 
honom att söka i andra databaser. Emilia tror att de databaser som hon använde vid 
BHS kanske kan vara nyttiga om hon i framtiden kommer att söka jobb utomlands. För 
Gabriellas del genomgick databaserna ett generationsskifte medan hon studerade vilket 
gjorde att den kunskap hon hade om databaser redan var förlegad när hon började 
arbeta. 
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Desirée tycker att utbildningen borde ha fokuserat på att lära ut system för 
beståndsregistrering som vanligen används på bibliotek som BOOK-IT eller LIBRA, 
medan Fredrika anser att det finns så många system att man får räkna med att lära sig 
dem när man kommer i kontakt med dem på arbetsplatsen. De som jobbat på flera olika 
bibliotek, t.ex. Gabriella och Hedvig, har också varit tvungna att på plats lära sig ett 
flertal sådana system. Här påpekar Emilia att varje gång systemet uppdateras får hon 
och resterande kollegor gå kurser i hur uppdateringarna ser ut, vilket innebär att för 
varje gång systemet uppdateras behöver bibliotekarierna läras upp igen. Alltså; de 
behöver uppgradera sina kunskaper i takt med att systemet uppgraderas.  
 

6.5.1.2 Yrkeskunnande vad gäller informationstjänst 
 
När det kommer till informationstjänsten upplever informanterna en viss ambivalens  
över sitt kunnande då de delvis känner sig relativt säkra när de söker information och 
värderar relevansen av den på Internet men parallellt upplever de en osäkerhet kring sitt 
kunnande när det kommer till referensarbetet med tryckt material. Här nämner både 
Bertil och Desirée uttryckligen en säkerhet när det kommer till informationssökning och 
relevansbedömning av material på Internet och de påpekar båda två att det har varit 
genom magisteruppsatsarbetet som de har tränat upp denna kompetens på allvar. Adam 
visar på ett reflekterande över sin roll som informationsfinnare och säger att det krävs 
en enorm bredd. Emilia säger att låntagarna blir väldigt imponerade om hon lyckas hitta 
något som de själva inte lyckats finna och hon påpekar att bara man ägnar låntagarna 
lite tid så brukar de bli nöjda. Även Bertil och Desirée tror att användarna har varit 
nöjda med deras kompetens och yrkeskunnande och Bertil säger att han inte har hört 
någon annan åsikt av användarna. Likaså Adams kompetens värderas positivt av 
användarna. Här säger Bertil, Desirée och Emilia explicit att de formella kunskaperna 
har varit till nytta, då det de har lärt sig på utbildningen mer eller mindre har kunnat 
appliceras på arbetet.  
 
Emilia ser att bibliotekarieyrket mer och mer kommer att handla om att kvalitetssäkra 
information som inhämtas från bland annat Internet då bibliotekarien har den kompetens 
som behövs för en sådan validering. Emilia menar att bibliotekarien mer och mer måste 
lära användaren att använda Internet och källkritiskt granska innehållet. Hon säger att 
eftersom ”alla har ju Internet” blir det alltmer väsentligt för bibliotekarien att lära 
användaren att se vad som är relevant information och vad som inte är det. Det är det 
här Desirée och Emilia menar att de genom utbildningen kan se, vilka sidor som är 
relevanta och inte relevanta.  
 
Gabriella beskriver en situation som hon tror att ingen på BHS hade kunnat tänka sig att 
hon skulle hamna i, nämligen att komma till ett ställe som inte har tillgång till Internet. 
Som fängelsebibliotekarie hade hon endast tillgång till en dator med CD-romskivor som 
hon kunde söka på. Detta gjorde att Gabriella fick tänja sitt minne och svara utifrån sin 
egen kunskap i väldigt stor utsträckning, en situation som hon tyckte var svår, även om 
hennes skratt när hon berättar om den visar att den inte var olöslig. 
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6.5.1.3 Yrkeskunnande vad gäller referensarbete 
 
Flera av informanterna berättar att de inte riktigt visste vad de kunde när det kommer till 
referensarbete. Bertil är den av informanterna som inte upplevde någon osäkerhet 
eftersom han läste till kurser om just referensarbete med tryckt material, en kurs som 
han återkommer till under intervjun som väldigt bra och användbar i yrkeslivet.  
 
Inom referensarbete ingår kunskapen om referenslitteratur och tillgängliga 
referensdatabaser. Här upplevde Cecilia att hon inte riktigt kunde det hon förväntades 
kunna. Hon trodde även själv när hon började arbeta att hon kunde väldigt mycket, men 
blev tvungen att lära sig det mesta på arbetsplatsen. Hon hade önskat att utbildningen 
här hade varit mer praktiskt inriktad och även hade tagit upp sådana saker som 
referenssamtal. Även Gabriella beskriver situationer där hon förväntats hitta i juridiska 
verk, Rixlex och riksdagstryck där hon inte fullt ut behärskat situationen. Hedvig gick 
under utbildningen en extra fem-poängskurs i informationssökning och hon är en av 
informanterna som inte explicit nämner att hon har haft något problem med 
referensarbetet, även om hon säger att hon önskat mer om informationssökning i 
utbildningen.  
 
Desirée upplevde en viss osäkerhet över vad hon faktiskt kunde och var nervös till en 
början över att inte kunna svara på frågor som användarna ställde. I det större 
biblioteket, där hon arbetar med en biblioteksassistent ber hon låntagare som hon inte 
kan hjälpa direkt att återkomma om hon inte kan lösa det själv direkt. Här berättar hon 
att hon är glad över att ha läst en del då folk gärna vill bli rekommenderade böcker.  
 
Emilia uttalar sig inte om referensarbetet då hon inte sitter i disken så ofta eftersom hon 
”springer på möten och så”. Här menar hon att det ofta är annan personal än hon som 
sitter vid informationstjänsten på den filial hon är föreståndare över.  
 

6.5.1.4 Yrkeskunnande vad gäller litteratur 
 
Flera informanter tycker att deras kännedom om litteratur har varit en stötesten. 
Gabriella upplevde att hennes litteraturkunskaper var alldeles för begränsade och att 
hennes kollegor förväntade sig att hon skulle ha läst mycket mer av den klassiska 
litteraturen. I Gabriellas examen ingår 20 poäng barn- och ungdomslitteratur något som 
hon varit glad för då man ju inte alls berört ämnet litteratur på BHS. Hon har fått lära 
sig genom att fråga kollegor och på så sätt allt eftersom byggt på sin kunskap. Adam 
och Fredrika nämner att de kunskaper de hade om litteratur inte var riktigt användbara 
på ett folkbibliotek. Adam beskriver problemet med att hitta rätt litteratur eftersom de 
flesta låntagare föredrar sådant som egentligen inte är litterär kanon, d.v.s. klassiker och 
sådant som recenseras i media. Under sin tid på biblioteket säger Adam att han har 
kommit i kontakt med flera populära författarskap som tidigare varit helt okända för 
honom och han undrar över hur kunskapen om dessa sprids mellan läsarna. Fredrika 
beskriver ett liknande problem när hon säger att hon inte visste vad ”äldre damer på 
institutioner” läste. Hon berättar att hennes kunskap inom området har byggts på inte 
enbart genom att fråga kollegor utan även genom kontakten med låntagarna och genom 
att bevaka media.  Även Hedvig påpekar att hennes litteraturkännedom har fått utökas 
på egen hand under tiden hon har arbetat, då hon har känt att det hon kunde inte riktigt 
räckte till. Emilia som har flera poäng inom litteraturvetenskap upplever att de 
litteraturkunskaperna hon har är något som låntagarna förväntar sig. Det händer att 
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Emilia får ge tips om litteratur och då känner hon att hennes kunskaper kommer väl till 
hands. När Desirée reflekterade över litteraturkunskap berättade hon att hon kände en 
glädje över att hon hade läst en del och hade förvärvat sig kunskaper inom området 
innan. 
 

6.5.2 Sammanfattning om synen på yrkeskunnande 
 
Informanterna upplever att de kvalifikationer som explicit efterfrågades sällan ramar in 
alla arbetsuppgifter som de hanterar. En del saknade kompetens om hur man lägger upp 
budget, andra i personalansvar. Samtliga informanter, med Bertil som undantag, visste 
inte riktigt vad de kunde när det kommer till referensarbete och flera uttryckte en 
osäkerhet över hur de skulle kunna svara på frågorna som användarna ställde.  
 
När det kommer till databaser upplever en majoritet av informanterna att de databaser 
som de undervisades i på BHS har varit irrelevanta då många bibliotek inte använder sig 
utav dem. Desirée efterlyste undervisning i beståndsregistreringsprogram som BOOK-
IT och LIBRA. Några av informanterna anser det vara självklart att som nyanställd bli 
introducerad i det datasystem som används på det specifika biblioteket.  
 
Vad gäller informationstjänsten är flertalet av våra informanter relativt säkra på sin 
kompetens. Några informanter efterlyser fler informationssökningskurser under 
utbildningen, då de ser att dessa har varit användbara ute i yrkeslivet. Hos de flesta 
informanterna kan vi skönja en säkerhet i den egna förmågan att bedöma relevansen av 
information som de finner på Internet. Här är det flera av dem som säger att den 
formella utbildningen har varit dem till nytta.  
 
När det kommer till litteraturkännedom är en del informanter osäkra över vad de kan 
och vad som faktiskt efterfrågas av låntagaren. Åsikterna går isär då en informant 
upplever att de kunskaper han har inte efterfrågas, medan en annan är glad över att hon 
har läst en del för att kunna rekommendera böcker till låntagarna. Överlag kan sägas att 
litteraturkännedom är ett ämne som är aktuellt för våra informanter, då nästan alla har 
uttryckt något om det.  
 

6.6 Kompetensutveckling och lärande  
 
Under denna rubrik kommer vi att presentera hur informanterna ser på sin egen 
kompetensutveckling och det egna lärandet och hur de upplever att det fungerar eller 
har fungerat att öka sin kompetens inom arbetsområdet.  

6.6.1 Synen på kompetensutveckling och lärande 
 
Alla informanter säger att de fick ”gå bredvid” en mer erfaren bibliotekarie i början. 
Bertil, Desirée och Emilia säger även att arbetsledningen visste om att de inte kunde 
sättas i arbete direkt. Adam hade genom sin tidigare arbetsplats redan kommit i kontakt 
med datasystemet och därmed behövde han ingen längre introduktion kring den. 
Samtliga vänder sig till sina arbetskollegor ifall det är något de själva inte kan. Två av 
informanterna, Hedvig och Desirée upplever en viss problematik med detta. I Desirées 
fall handlar det om när hon i det större biblioteket arbetar tillsammans med en 
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biblioteksassistent som hon inte vill belasta med frågor. Hedvig upplever att hon fick 
”läras upp”, något som pågick upp till ett år. Hon upplever ”fråga-kollegor-taktiken” 
som delvis påfrestande då hon tycker att hon lär sig sakta, men nämner även att hennes 
kollegor har bemött henne tålmodigt. Upplevelsen av att behöva läras om på nytt 
nämner även Emilia och Desirée. I Emilias fall handlade det om att lära sig ta hand om 
personal, samt bibliotekets bestånd och i Desirées fall handlade det om att lära sig 
referensarbetet.   
 
De som behövde gå bredvid eller läras upp nämner att kollegorna var förberedda på 
detta då de visste att det inte ingick någon praktik i utbildningen. Desirée menar att 
arbetsledningen visste det säkerligen, men undrar om arbetskollegorna egentligen visste 
det. Flera informanter fick sitta med någon i informationsdisken till en början för att 
sedan successivt slussas ut till att sitta själva i informationsdisken.  
 
Hedvig påpekar att även om biblioteken vet att det inte längre ingår någon praktik så vet 
de inte heller vad det är som lärs ut på BHS. Här uppkommer än en gång en önskan att 
det hade funnits praktik under utbildningen då Hedvig känner att hon fick läras om på 
nytt, lära sig allt från början. Hon tycker att hon har blivit bra bemött och att hennes 
behov av internutbildning har blivit tillgodosett på ett bra och tålmodigt sätt, då det har 
ansetts självklart eftersom ”man måste ju kunna systemet, man kan inte sätta någon som 
inte kan det att sköta det”. 
 
Adam har deltagit i kurser inom yrket, praktiska kurser som t.ex. en kurs i bokprat. 
Desirée har deltagit i internutbildningar som alla inom länet kan gå tillsammans med de 
andra bibliotekarierna. Hon tycker dessa är ”superbra då de är konkreta”. Här 
vidareutbildar de sig inom praktiskt biblioteksarbete som bokprat, ”Boken kommer” och 
dylikt. Även Fredrika har fått möjlighet att vidareutbilda sig. Hon säger att hennes 
arbetsgivare är mycket positivt inställd till att hon går kurser så länge de inte är för löst 
relaterade till arbetet. För sina nuvarande arbetsuppgifter har hon bl.a. gått kurser i 
Internetsökning och hur man bemöter vuxna studerande. För Gabriella däremot, som 
hitintills endast arbetat som vikarie, har det inte givits tillfälle till vidareutbildning 
förutom de studiedagar som varit riktade till samtliga anställda. Hon är även lite 
besviken över att hon som vikarie aldrig givits tillfälle att åka på bokmässan, hon har 
alltid förväntats stanna hemma och jobba. Hedvig har deltagit i informationsdagar för 
alla nyanställda inom hennes kommun. Denna typ av kommuninformation för 
nyanställda förekom även i andra kommuner och bland andra tyckte Cecilia att det var 
ett mycket värdefullt informationstillfälle. Cecilia har även gått kurser och upplever att 
arbetsgivaren har en positiv inställning till att låta henne gå de utbildningar hon 
behöver. Hon berättar också om så kallade ”skönlitterära dagar” som hon varit på. Där 
ges möjlighet att lyssna till och träffa författare och bokförlagen presenterar nyutkomna 
böcker. Cecilia upplever att dessa dagar ger ”en nytändning” för böcker, för hon medger 
att hon kan bli ganska trött på böcker ibland. Emilia deltog i en handfull kurser det 
första året, allt ifrån kurser i Internetsökning till hur den nya katalogen är uppbyggd. De 
senare kurserna är något alla anställda får vid varje uppdatering av datasystemet på 
biblioteket. Hon har även deltagit i kurser som har tagit upp ämnet bokprat.  
 

6.6.2 Formellt och praktiskt lärande, tyst kunskap 
 
Adam, Bertil och Desirée uttrycker alla tre en försiktighet inför sin egen kunskap (de ser 
sig själva mer som lärling än som mästare). Bertil påpekar att så fort det är något han 
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inte vet så frågar han någon annan som kan. Hans formella lärande ser han mer som en 
bra grund. Adam är den som mest har reflekterat över sin kunskap och kan se att han 
inte ännu är helt fullärd och att han kanske aldrig kommer bli det heller. Han har en 
uttryckt syn på ett livslångt lärande inom yrket då han ser det som nödvändigt att ha en 
enorm bredd på kunskaperna. Adam och Gabriella är de enda informanterna som 
berättar att de ringt och frågat mer erfarna bibliotekarier på andra arbetsplatser när de 
känt att rätt kompetens inte har funnits på det egna arbetet.  
 
Cecilia berättar att arbetsledningen på hennes arbetsplats faktiskt genomförde en delvis 
schemalagd introduktionsutbildning. Hon fick t.ex. åka runt till filialerna, tala med 
ungdomsbibliotekarien en eftermiddag och vid ett personalmöte gick man igenom 
bibliotekets inköpspolicy. Förutom detta fick Cecilia arbeta parallellt med en äldre 
bibliotekarie i informationsdisken en kortare period. Hon upplevde att arbetsledningen 
var mån om att hon skulle ”komma igång”, att det var tillåtet att ställa frågor, samt att 
arbetsledningen även frågade henne om det fanns något hon tyckte att hon behövde 
hjälp med. Hon säger att har det varit något speciellt hon behövt har hon antingen fått 
hjälp på plats eller fått gå någon utbildning. Hon tycker däremot inte att hon behövt gå 
någon kurs för att det funnits luckor i utbildningen på BHS.  
 
Emilia uttrycker inte någon osäkerhet vad gäller hennes kunskap, hon ser den formella 
kunskapen hon har förvärvat som något bakomliggande i hennes kunnande. Vidare 
berättar Emilia att i början av hennes anställning fick hon hälsa på alla bibliotekarier på 
biblioteket och vara hos dem i ungefär en halvtimme. Under tiden hon var med dem fick 
de berätta för henne vilka deras arbetsuppgifter var. Detta skulle ses som en slags 
introduktion till arbetet hon skulle påbörja, samt en presentation av hennes 
arbetskamrater. Parallellt med detta fick hon sitta med en kollega vid 
informationsdisken, samt gå runt och browsa vid hyllorna.   
 
Fredrika känner att hennes akademiska kunskap är en bra bas att stå på, men tillägger att 
nästan allt det praktiska har hon fått lära sig på arbetsplatsen. Hon ser dock detta som en 
självklarhet eftersom praktiska rutiner och systemen för registrering av dokument och 
utlåning är olika överallt. Fredrikas inställning till att fråga sig fram är väldigt avspänd 
och verkar vara något hon egentligen inte funderat över att hon gör. Däremot uttrycker 
hon en fundersamhet inför varför den akademiska utbildningen skulle avslutas med en 
magisteruppsats. Hon tycker att den för hennes personliga del inte var till så mycket 
nytta. Eventuellt kan hon känna att processen har varit bra nu när hon hjälper andra 
studerande på biblioteket.  
 
Gabriella har genom att hon hitintills endast vikarierat fått erfarenhet från många olika 
typer av bibliotek. Hon berättar att introduktionen på de olika ställena har varierat 
mellan att hon har fått gå parallellt i två veckor, till att hon endast fått nycklarna till 
biblioteket. Gabriella tycker dock att det har gått bra att sätta sig in i göromålen överallt. 
Hon har alltid känt att hon har haft kollegor eller arbetsledare som hon har kunnat fråga. 
Hon uttrycker en stor respekt för sina äldre kollegors kunnande: ”Det är fascinerande 
vad en del av bibliotekarierna av den gamla stammen kan. Man behöver bara peka så 
förklarar de vad som helst. Det gäller att passa på och nypa tag i så mycket som möjligt 
av deras kunskap hela tiden.” 
 
Desirée och Emilia tycker att man i utbildningen borde ha mer kontakt med biblioteken, 
dels för att få känna på om man verkligen vill arbeta med yrket och därmed om ens 
utbildningsval är relevant, men även för att ha någon slags mentor under utbildningens 
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gång. Dessa två uttryck kan ses som en önskan att få en insyn i den praktiska 
kunskapen, den som de upplevde att de inte kunde lära sig på skolan. Även Adam 
påpekar att det borde ha funnits möjlighet för studenterna att komma ut på kortare 
studiebesök till olika bibliotek, för att se och träffa på möjliga arbetsmiljöer. Däremot 
anser han inte att utbildningen borde ha praktik. Adam upplevde själv att det var mycket 
han inte kunde när han kom ut på arbetsplatsen, men han säger att det nog alltid har 
varit så för alla nyutbildade. Han har svårt att tro att det bara var att sätta folk i arbete. 
Problemet ligger snarare i att arbetssituationen på de flesta arbetsplatser av idag är 
väldigt pressad och att det kan vara svårt att hinna med att instruera ny personal, särskilt 
om det är en person som lär sig långsamt.  
 
Att mer praktiska kurser bör ha en något mer framträdande roll uppkommer hos en del 
av informanterna. Desirée uppskattade de praktiskt applicerbara kurserna som fanns på 
utbildningen och gillade de kurser som hon deltagit i via biblioteket då dessa varit 
praktiska. Även Emilia har genomgått några praktiska kurser under sitt första år på 
biblioteket och tycker att dessa har varit bra. Bertil läste till kurser under sin utbildning 
som var inriktade på praktiskt biblioteksarbete såsom referensarbete i tryckt material. 
 
Desirée, Emilia och Hedvig menar att de fick läras om på nytt när de började arbeta. De 
uttrycker likaså att detta inte alla gånger har gått friktionsfritt då bland annat Desirée 
inte velat ligga till last när hon arbetar tillsammans med en biblioteksassistent på ett av 
biblioteken som hon arbetar på. Här säger Desirée att det har varit en bra skola att börja 
på ett litet bibliotek, då det har varit lättare att fråga de andra bibliotekarierna. I Emilias 
fall var det jobbigt i början då Emilia själv hade ansvar för en del personal parallellt 
som hon själv lärde sig biblioteket. Hedvig tycker att hon lär sig långsamt och att hon 
har känt att det varit påfrestande för kollegorna när hon har frågat flera gånger. 
Emellertid påpekar hon att hennes arbetskamrater har bemött henne tålamodigt. Bertil 
som också använder sig utav sina kollegors hjälp när något uppstår som han själv inte 
vet hur han skall hantera nämner inte detta som ett problem. Troligtvis för att detta 
värderas positivt av Bertils medarbetare då de hellre ser att han frågar en gång för 
mycket än en gång för lite.  
 
Två av våra informanter, Desirée och Hedvig önskar uttryckligen att utbildningen skulle 
ha praktik. Hedvig säger: ”Nu har man fått lära sig från början, precis allting. Det krävs 
ett väldigt tålamod från kollegorna; att ta om samma sak flera gånger.”  
 
Adam, Bertil och Emilia menar att den formella kompetensen har varit en bra bas för att 
kunna tillgodogöra sig den utnyttjade kompetensen. De menar att med utbildningen som 
grund har det varit lätt att lära sig att förstå varför man gör vissa saker inom arbetet.  
 

6.6.3 Sammanfattning om synen på kompetensutveckling och 
lärande, formellt och praktiskt lärande 
 
Samtliga har fått ”gå bredvid” ett tag innan de fått sitta själva vid informationsdisken. 
De har upplevt att de har behövts instrueras för att kunna hantera alla de arbetsuppgifter 
som ålagts dem. Vidare upplever de att biblioteken har varit förberedda på att de som 
nyanställda inte har kunnat sättas i arbete direkt utan har behövt någon form av 
internutbildning i början av anställningen.  
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Vad vi förstår verkar alla informanter ha tyckt att denna utbildning har fungerat bra. 
Internutbildningen har främst inriktat sig på att låta de nyanställda sitta med en kollega 
vid informationsdisken, men även det faktum att flertalet av informanterna frågar sina 
kollegor och att detta i många fall värderas positivt visar på en förståelse för att en 
nyanställd behöver slussas in i arbetet i början av anställningen.  
 
De kurser som informanterna har fått ta del av har i stort sett varit praktiska kurser som 
inte enbart informanterna fått delta i, utan alla kollegor på biblioteket.  
 
Samtliga informanter har en positiv syn när det kommer till vidareutbildning inom 
yrket. Eftersom de alla upplever att de ännu inte är fullärda ställer de sig öppna för 
kunskap. Tre av informanterna säger explicit att de behövde läras om på nytt när de 
började arbeta på bibliotek.  
 

7. Analys och diskussion 
 
Det kan tyckas naturligt när man gör den här typen av undersökningar att resultatet inte 
blir entydigt. Givetvis har olika individer olika upplevelser av sin övergång från studier 
till praktiskt yrkesliv och givetvis har inte samtliga individer stött på samma typer av 
med- och motgångar. Frågan är i hur stor utsträckning man kan generalisera resultatet, 
det är fara värt att man skapar stereotyper. Värdet med en kvalitativ undersökning är 
kanske snarast den att man får tillgång till flera personers upplevelser och genom de 
spektra de erbjuder får man en nyanserad bild av en företeelse. För att göra det möjligt 
för oss att skapa en så detaljerad bild som möjligt i analysen har vi valt att behålla våra 
rubriker från avsnittet med redovisning av intervjumaterialet. Vi ber läsaren om 
överseende med att texten p.g.a. detta kan innehålla en del upprepningar.  
 

7.1 Kompetens: Vad kan vi egentligen? 
 
När det gäller kompetens ger våra intervjuer en janusbild av hur informanterna upplever 
sin situation. Hos våra informanter finns allt från en känsla av att inte kunna någonting 
(Desirée) och att inte veta riktigt vad man lärt sig under utbildningen (Hedvig), till att 
utbildningen gett en bra grund att stå på (Bertil, Emilia, Gabriella).  
 
Känslan av att inte riktigt veta vad man egentligen kan är något som Almeruds rapport 
(se vidare 4.2.3) visar där flertalet av de bibliotekarier som hade svarat på 
enkätundersökningen uppgav att de i början av sin anställning var osäkra på vad de 
faktiskt kunde (Almerud 2000 s. 9). Några av våra informanter som uttryckte en 
liknande osäkerhet inför sin kompetens har med tiden kunnat relatera utbildningen i allt 
högre grad till yrkesverksamheten. Bland annat Cecilia säger att det var först efter det 
att hon började jobba på ett bibliotek som hon förstod vissa moment i utbildningen. Av 
åtta informanter är det fem som säger att den egna kompetensen är god och att den 
ligger som en bra grund för dem när de lär sig det praktiska arbetet på ett bibliotek. 
Vidare menar några av dem att de ser den teoretiska utbildningen som en bra grund att 
stå på, något de inte alltid känner av men som de vet finns där. Emilia menar att när det 
kommer till att diskutera visioner om bibliotekens framtid så har den teoretiska 
utbildningen varit till nytta. Hon säger explicit att hon känner igen sig i resonemangen 
som förs på biblioteket då dessa fördes under utbildningen. De mest nämnda kurserna 
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som våra informanter säger sig ha nytta av är klassifikations- och katalogiseringskursen 
och informationssökningskursen. En informant talade om att utbildningen givit henne 
kunskapen om bibliotekens organisation och en annan informant berättade att hon 
genom utbildningen hade en kunskap om bibliotekens roll i samhället. 
 
Med bra grund att stå på menar Adam att den teoretiska utbildningen ger studenten goda 
kunskaper att kunna diskutera bibliotekens vara och inte vara. Han ser det som viktigt 
att den nyanställde ska kunna vara ifrågasättande och ställa sig kritisk till den egna 
arbetssituationen, trots att det till en början kan vara svårt. Att vara medveten om vilken 
roll biblioteken spelar och vilken roll man själv spelar i sin yrkesroll ser Adam som 
nödvändigt. Vidare anser han att det är viktigt att man reflekterar över vad man gör, hur 
man gör det och varför man gör det, då det faktiskt handlar om allmänna medel som 
finansierar bibliotekens verksamhet. Man ska kunna svara på varför man har gjort vissa 
val och därmed kunna legitimera ändamålen som de allmänna medlen finansierar. 
Adam speglar här uppfattningen om bibliotekarien som kulturförmedlare som John M. 
Budd (2003) argumenterar för (se avsn. 4.2.2). Budd varnar för att om bibliotekarien 
blir allt för pragmatisk och förhåller sig icke-teoretiskt till sina arbetsuppgifter leder det 
till en försämrad yrkesutövning. Som kulturförmedlare är det viktigt, anser Budd, att 
biblioteks- och informationsvetarna i sin yrkesutövning förhåller sig analytiska så att de 
kan bedöma den kulturproduktion de medverkar i och förstå den symboliska makt de 
utövar i sitt yrke.  
 
Flera av dem som uttryckte sig positivt till sin egen kompetens hade innan de började på 
BHS en yrkesidentitet. Det är alltså personer som sökt till Bibliotekshögskolan för att 
skola om sig. Det är inte alla av dem med tidigare yrkeskompetens som nämner den, 
men två gör det. De har båda genomgått distansutbildningen på Bibliotekshögskolan 
och upplever den gamla yrkeskompetensen som något som verkar ha påverkat deras 
anpassning till den nya arbetsplatsen positivt. Ingen av dem uttrycker att de har känt sig 
osäkra då de började arbeta på bibliotek; Fredrika säger sig ha flutit in rätt smidigt och 
Gabriella tog reda på vad som förväntades av henne och försökte göra det. Även Adam, 
som läst på campus och som hade skaffat sig arbetslivserfarenhet innan utbildningen 
upplever att hans tidigare erfarenheter har varit honom till nytta när han arbetar på 
biblioteket. Dessa tre personer verkar ha haft en annan slags säkerhet än de övriga 
informanterna när de skapat sig en ny yrkesidentitet. Det ter sig som att de redan innan 
visste vad som gäller vid en ny arbetsplats och fick inte en lika stor chock av att inte 
kunna allt på en gång. De nämner alla tre att det inte är konstigt att man som nyanställd 
inte kan sättas i arbete direkt, utan ser det som naturligt att den nyanställde till en början 
behöver ”skolas in”. Vi tror att det kan ha att göra med att de redan innan hade en 
yrkesidentitet och att de hade en annan säkerhet vad gäller att påbörja ett yrke som man 
har utbildat sig inom. Kanske hade de den första gången de kom ut på arbetsmarknaden 
med en specifik utbildning stött på svårigheter vid övergången och var mer förberedda 
på att dessa kunde uppstå även denna gång? Frågan blir då om utbildningen på BHS 
bäst lämpar sig för dem med tidigare yrkeskompetens? Eller är det helt enkelt så att 
”övning ger färdighet”? Ju bredare bas av erfarenheter en person har desto lättare blir 
det att anpassa sig? Nämnvärt här är att Bertil, som inte tidigare har formell 
yrkeskompetens, fast han har tidigare arbetslivserfarenhet, också ställer sig positiv till 
sin kompetens. Bertil är den ende av informanterna som faktiskt har läst samtliga poäng 
på Bibliotekshögskolan, då han valde att läsa både kollegium 1 och 2. Han har genom 
dessa två kollegier fått en insyn i bibliotekens roll i samhället och även fått ta del av de 
praktiska kurser som kollegium 2 erbjuder i form av katalogisering- och 
klassificeringskursen, samt referensarbete i tryckt material. Kanske har kombinationen 
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av teoretisk och praktisk kunskap givit honom en mer stabil grund att stå på när han 
kommit ut på biblioteket? Ändå nämner Bertil att han kan sakna kunskap om hur man 
möter användarna, kollegium 3.  
 
Att bibliotekarien har en annan yrkeskompetens i bagaget när hon (oftast är det en hon) 
påbörjar sin utbildning på Bibliotekshögskolan är något relativt vanligt i Sverige – mer i 
Sverige än i de andra nordiska länderna som Almerud undersöker i sin rapport. Likt 
våra informanter värderar de bibliotekarier som deltog i studien denna yrkeskompetens 
som något positivt (Almerud 2000, s. 8). Dels för att som våra informanter själva 
nämner att den tidigare yrkeskompetensen kan vara en bra grund att ha med sig när man 
kommer till en ny arbetsplats, men även för att den tidigare kompetensen kan komma att 
vara till användning när den nya kompetensen ska omsättas till yrkeskunnande. Här har 
vi exempel på en av informanterna, en tidigare utbildad socionom, som fick tjänst som 
fängelsebibliotekarie och fick möjlighet att använda hela sin kompetensbredd i sin 
yrkesutövning. Även tidigare yrkesverksamma, behöriga lärare som sadlar om och läser 
till biblioteks- och informationsvetare och som börjar arbeta på ett skolbibliotek har 
hela sin kompetensbredd att tillgå i sin yrkesutövning.  
 
På frågan om utbildningen på Bibliotekshögskolan har givit våra informanter den 
kompetens som behövs för att kunna arbeta på ett bibliotek visar svaret på en 
komplexitet. Även om vi har talat med några personer som uttryckt en osäkerhet över 
sin kompetens har vi ju endast intervjuat yrkesverksamma på folkbibliotek, vilket 
innebär att samtliga faktiskt arbetar på ett bibliotek i dagsläget. Det vill säga; vi har inte 
hittat någon som gett upp sin planerade yrkesbana. Ellström (1992) nämner olika 
faktorer inom kompetensen och det vi har kunnat utläsa hos våra informanter är de 
affektiva faktorerna, sociala faktorerna samt de personliga faktorerna (se avsn. 5.1.1).   
 
Vad vi kan se är att de affektiva faktorerna, det vill säga; att de genom sin intellektuella 
förmåga lyckats finna olika sätt att skaffa sig den kompetens som behövs för att kunna 
arbeta med yrket dagligen, har spelat en stor roll för våra informanter. Intellektuellt sett 
kan vi utläsa att utbildningen har givit informanterna en viss teoretisk kunskap om 
yrket. Även de två informanter som har lägst tilltro till sin egen kompetens, säger sig 
kunna göra den intellektuella värderingsprocess som behövs vid informationssökningar 
på Internet och att de har lärt sig detta under utbildningen. Här tror vi även att de 
personliga faktorerna inom informanternas kompetens spelar en roll. Med de personliga 
faktorerna tänker vi främst på självuppfattningen och nivån på självförtroendet. De två 
informanter som har ställt sig kritiska till utbildningen har även sagt att de egentligen 
inte vet vad de har lärt sig, samt att de behövde läras om på nytt. Detta, kan vi se, torde 
leda till att de inte värderar sin kompetens högt, vilket borde resultera i en lägre 
självuppfattning. Här vill vi påpeka att när vi talar om självuppfattning menar vi enbart 
yrkesmässigt sett. Det faktum att dessa innehar vikariat utan någon säker framtid, tror vi 
påverkar självuppfattningen yrkesmässigt. Vi finner detta intressant då vi har Emilia 
som även om hon tyckte att hon behövde läras upp till en början, ändå inte uttrycker 
någon osäkerhet vad gäller sin kompetens. Emilias befattning är filialföreståndare och 
hon fick jobbet innan hon hade fått ut sin examen. Vi tror detta kan påverka 
självuppfattningen och därmed handlingsbenägenheten att lära sig nytt hela tiden. 
Vidare är Emilia den av informanterna som explicit säger att hon genom utbildningen 
har lärt sig att intellektuellt diskutera visioner om bibliotekens framtid. De tankegångar 
som utbildningen förmedlade till studenterna har, som här i Emilias fall, stannat kvar 
och därmed varit till nytta för henne i utvecklingsarbetet inom biblioteket. Vi tycker oss 
här se hur de personliga faktorerna går hand i hand med de sociala faktorerna som 
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Ellström pekar på bland annat kan vara ledarskapsförmåga. Emilias självförtroende har 
säkerligen utvecklats och förstärkts genom dels hennes befattning, men även genom att 
hon var efterfrågad innan hon ens hade förvärvat klart all sin kompetens. Utöver detta 
påpekar Emilia själv att hennes chef samt arbetskollegor visar henne och hennes jobb 
uppskattning.  
 
En slags motsats till Emilia är Hedvig som i början av sin praktik på biblioteket till stor 
del lärdes upp av biblioteksassistenter. Hennes åsikt om bibliotekarieprofessionen är att 
det inte behöver vara en stor åtskillnad mellan biblioteksassistenternas och 
bibliotekariens jobb då hon anser att de två går ihop en hel del. Hedvig upplever att den 
kunskap hon har fått med sig från skolan inte har varit användbar på biblioteket. Hon 
ser inte hur hennes kompetens har kunnat bidra med någon kunskap som har medverkat 
till att verksamheten på biblioteket har kunnat utvecklas. Vad Hedvig har upplevt är att 
det är svårt att utnyttja den formella kompetensen som bas för praktiskt handlande: en 
typ av problem som Ellström (1992) förklarar med att det är stor skillnad mellan 
formellt och praktiskt lärande (se avsn. 5.2.1). Upplevelsen har gjort Hedvig osäker på 
sin egen kompetens. Denna osäkerhet – hon säger själv att hon inte riktigt visste vad 
hon kunde efter genomgången utbildning på Bibliotekshögskolan - gör att hon 
egentligen inte vet vilken yrkesroll hon kan inneha.  
 
I avsnittet ovan kan vi se hur dels de affektiva faktorerna, det vill säga, förmågan att 
fatta beslut, och främst intellektuell förmåga att förvärva sig nödvändig kunskap för att 
kunna klara de praktiska göromålen i våra informanters kompetens spelar en roll, då 
dessa avgör i hur stor utsträckning de engagerar sig och är beredda att handla. Genom 
att engagera sig mycket och hela tiden vilja lära sig mer och göra mer, blir osäkerheten 
mindre, då informanternas kompetens hela tiden prövas mot verkligheten. Kanske är det 
detta de med tidigare yrkeskompetens redan vet. Dessa faktorer kan ses ligga nära de 
personliga faktorerna som styr självförtroende hos en person. Genom att vilja agera 
mycket och uppleva framgångar och även misslyckanden skapas ett självförtroende. 
Självförtroendet i sin tur påverkar handlingsbenägenheten, vilken i sin tur leder till att 
den nyutexaminerade bibliotekarien än en gång får pröva sin teoretiska kompetens mot 
yrkespraktiken. Detta tyckte vi oss se när våra informanter resonerade kring sin kunskap 
eftersom flertalet uttalade sig väldigt försiktigt om sin egen kunskap. Försiktigheten 
tolkar vi som att dessa informanter fortfarande ser sig själva mer som lärlingar än som 
mästare inom yrket.  
 
Osäkerhet över sin kompetens kan vara ett drag som noviser har i början av sin 
yrkespraktik. Genom att inte ha fått pröva sina kunskaper innan blir innehavaren av 
kompetensen osäker på hur relevant den är. Skräckscenariot torde vara för den 
nyutexaminerade studenten att efter minst fyra års högskole- eller universitetsstudier 
med studielån komma ut till ett bibliotek och inte kunna någonting. Att få integrera de 
teoretiska kunskaperna med de praktiska kunskaperna är något även Gustavsson (2000) 
tar upp då han säger att den praktiska kunskapen och den teoretiska kunskapen fungerar 
bäst när de båda integreras med varandra (se avsn. 5.1.2). Vad de yrkesverksamma 
bibliotekarierna har, som den nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetaren inte 
har än, är den tysta kunskapen om yrket. Med tyst kunskap menar vi bland annat saker 
som man kan se ska göras på ett visst sätt men som man kanske inte kan uttrycka. Den 
tysta kunskapen är kunskap som en yrkesverksam får genom framgångar och 
misslyckanden i yrket, något den nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetaren 
ännu inte har hunnit uppleva. Exempel på detta kunde vi se hos en informant som inte 
visste vad äldre damer gillade att läsa. Här tror vi att viljan att tillgodogöra sig den tysta 
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kunskapen hänger samman med de affektiva faktorerna i en persons kompetens, det vill 
säga, hur mycket en person är beredd att handla och engagera sig. Genom att hela tiden 
fråga, vilket alla våra informanter gör när de upplever att det är något de inte själva kan 
svara på eller kan, får den nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetaren en viss 
insyn i den tysta kunskapen hans eller hennes arbetskollegor har om just det ämnet som 
informanterna frågor om. Här har våra informanter upplevt det som att arbetskollegorna 
faktiskt har varit välvilligt inställda och sett det som positivt att den nyanställde frågar - 
hellre en gång för mycket än en gång för lite. Dellgran och Höjer (2000) menar att den 
tysta kunskapen är något som en yrkesgrupp annars håller på och inte delar med sig utav 
när man håller på att akademisera en yrkespraktisk utbildning (Dellgran och Höjer 
2000, s. 47). I vårt empiriska material kan vi ändå se att våra informanters 
arbetskollegor gärna delar med sig utav den tysta kunskap som de har förvärvat under 
sina yrkesverksamma år. Den tysta kunskapen verkar förmedlas från mästarna (de äldre 
kollegorna) till lärlingen (den nyanställda biblioteks- och informationsvetaren) med en 
viss glädje, men förmedling sker först när biblioteks- och informationsvetaren efter 
genomgången utbildning aktivt väljer att arbeta på ett bibliotek. Det finns alltså någon 
form av skiljevägg mellan den formella utbildningen och yrkeslivet när det gäller 
förmedlandet av tyst kunskap. Det är kanske inte någon medveten ”strategi” från vare 
sig den ena eller andra sidan, men utgör likväl ett rätt påtagligt fenomen. Frågan här är 
om detta fenomen pekar på den situerade kunskapssynen där förespråkarna ser det som 
att all kunskap är kontextberoende och att kunskapen förlorar sitt värde när den lämnar 
kontexten (se avsn. 5.1.2). Med den tolkningen är det förståeligt om den akademiska 
institutionen inte tycker att dessa kunskaper är värda att förmedla, särskilt med tanke på 
att det uttryckligen sägs på institutionen att de inte utbildar bibliotekarier utan 
biblioteks- och informationsvetare. Ändå kan man undra, om inte den tysta kunskapen 
kan förvaltas av den akademiska institutionen vad garanterar att den inte till stor del 
försvinner i samband med de stora pensionsavgångar som väntas inom kort? 
 
Enligt Bill Crowley så är det av största vikt för bibliotekarieprofessionen att tydligt 
definiera vad den tysta kunskapen är för att genom detta kunna definiera sin egen 
framtid. Han menar att om yrkesverksamma håller på den tysta kunskapen kommer den 
att gå förlorad. Detta är något även Dellgran och Höjer menar händer under en 
akademisering av ett yrkespraktiskt ämne, men Crowley menar vidare att om denna 
kunskap försvinner, kommer det bli svårare för professionen att kunna legitimera sig 
inför samhället (se avsn. 5.1.2).  
 
En intressant aspekt är att några av informanterna nämnde en förvåning över att 
bibliotekarieyrket till stor del är ett serviceyrke och att det är förenat med den stress som 
är vanlig inom serviceyrken. Kanske hänger detta samman med den utslitna 
schablonbilden av bibliotekarien som en engagerad bokmal, med ett brett kunnande om 
allt vad gäller litteratur, men som inte står ut med oväsen eller oordning i biblioteket? 
Eftersom detta nu inte visade sig stämma med verkligheten undrar vi om det White 
skriver i sin artikel The successful future of the librarian: bookman or knowledge 
worker? (2003) kanske stämmer. White menar att bibliotekarien måste ta sig ur rollen 
som bokhanterare enbart och sikta mot att bli och se sig själva som kunskapsförmedlare. 
Från att ta rollen som förvararen av information till att se sig själva som förmedlaren av 
information - någon väldigt serviceinriktad, menar han att bibliotekarien dels får 
möjlighet att använda sig utav hela sitt kunskapsregister, samt att yrkets 
existensberättigande faktiskt grundläggs.  
 



 
 

 
 

51 51 

Under våra intervjuer uppkom praktikens vara eller icke vara. Att praktiken fortfarande 
är ett hett ämne, trots att det är mer än tio år sedan den faktiskt togs bort, kan vi se som 
att utbildningen inte har tillräcklig förankring i praktiken, något Romulo Enmark 
uttryckligen sa behövdes för att utbildningen skulle kunna behålla sin legitimitet (se 
avsn. 2.3). Flera av våra informanter nämner praktiken under intervjuerna och önskar att 
det antingen skulle finnas en praktik förlagd under utbildningen eller åtminstone någon 
slags praktisk förankring till biblioteket under utbildningen. Här ser vi Enmarks ord gå 
igen hos studenterna. Det var flera av våra informanter som hade förslag på hur man 
kunde öka den praktiska förankringen till biblioteket inom utbildningen då någon 
utlyste ett slags mentorskap och en annan att den nyintagna studenten i början av 
utbildningen skulle få gå bredvid en bibliotekarie. Vi ser detta som att studenterna vill 
veta vad det är de utbildar sig till. Genom att få höra att man inte blir bibliotekarie – 
men kan få anställning som sådan på bibliotek, skapas en viss förvirrning hos studenten. 
Frågan som uppstår är: vad blir jag då? Som Seldén och Sjölin (2003) skriver så visar 
den kunskap en bibliotekarie har vad en bibliotekarie är (se avsn. 4.2.2). Om man då 
inte vet vad man har för kunskap, så vet man rimligtvis inte vad man är. Vi tycker att 
Hedvig är ett tydligt exempel på hur denna förvirrning kan leda till en osäkerhet över 
yrkesrollen.  
 
I de praktiska kurserna som ges på Bibliotekshögskolan upplever vi att informanterna 
har fått sina förväntningar uppfyllda, samt att dessa förväntningar sedan har varit 
liknande de förväntningar som biblioteken har haft på den nyanställda bibliotekarien. 
De kurser som har värderats som användbara i yrket av våra informanter har varit de 
praktiskt inriktade kurserna som klassificerings- och katalogiseringskursen och 
informationssökningskursen. En informant nämner även kursen i referensarbete i tryckt 
material som väldigt användbar i yrket. Här tror vi, som vi tidigare nämnt, att det är 
förväntningarna som har spelat en stor roll. Det vi har funnit intressant här är att den 
informant som inte har gått klassificerings- och katalogiseringskursen inte nämner detta 
som något som saknas henne.  
 
Sundin (2003) skriver i sin kunskapsöversikt att det inom sjuksköterskeyrket råder två 
olika slags yrkesidentiteter varav den traditionella yrkesidentiteten är den som 
fortfarande dominerar på arbetsplatsen (se avsn. 4.2.2). Vi tycker oss kunna se hur detta 
kan appliceras på bibliotekarieprofessionen då det på biblioteken till en viss del 
fortfarande är en del praktiska kunskaper som efterfrågas som klassificerings- och 
katalogiseringskunskaper. Just kollegium 2, kunskapsorganisation, kan ses som det 
praktiska biblioteksyrkets kvarleva då dessa kunskaper har varit viktiga för det praktiska 
yrket, främst innan datoriseringen av katalogsystem. Innan BTJ klassificerade gjorde 
bibliotekarierna på biblioteken detta. Nu sker inte så mycket av klassifikationen ute på 
biblioteken, men likväl är dessa kunskaper uppskattade och en av våra informanter 
påpekar detta då hon säger att det var de teoretiska kunskaperna som förväntades, mer 
än de praktiska inom just klassificering och katalogisering. Sundin skriver vidare att den 
yrkesidentitet som förmedlas på utbildningen inte nödvändigtvis stämmer överens med 
den yrkesidentitet som råder på arbetsplatsen och detta kan vi se delvis stämmer med 
bibliotekarieprofessionen. På utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap 
förmedlas en mångfacetterad yrkesidentitet där studenten blir flexibel att arbeta på olika 
sorters bibliotek eller informationsområden samt även till viss del kulturförmedlande 
områden. Det innebär att en del direktriktade kurser som exempelvis klassificering och 
katalogisering inte längre blir obligatoriska, utan valbara för de studenter som vill 
inneha dessa kunskaper. Å andra sidan får alla gå en informationssökningskurs och kan 
välja till kurser inom informationssökning, ett ämne som faktiskt innesluter andra yrken 
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än enbart bibliotekarieyrket, men som är väldigt användbart för en bibliotekarie, något 
samtliga informanter även nämnde. Intressant här är att en informant berättar att 
arbetskollegorna hade förväntningar på att hennes datorkunskaper skulle vara bättre än 
deras då hon hade gått den nyare utbildningen och var yngre. På så vis kan vi se hur en 
del av utbildningen faktiskt har försökt att anpassa kompetensen till utvecklingen inom 
exempelvis IT. Även vad gäller själva tankemönstret om biblioteken i utveckling och 
hur dess plats kan se ut i samhället kan vi tyda en viss uppdatering i den formella 
kompetensen som förmedlas på utbildningen. Det är inte bokmalen som är mallen 
längre för biblioteks- och informationsvetaren, utan det är den intellektuelle 
kunskapsförmedlaren, som genom intellektuella val och resonemang kan se vad som är 
relevant och inte relevant. Detta uppkom hos en annan av våra informanter, Emilia som 
menar på att när biblioteksledningen diskuterar visioner om hur biblioteket skall 
utvecklas och hur det ska förbättras så känner hon igen tankegångarna från utbildningen 
och kan med enkelhet följa dem. Att samtliga känner en viss säkerhet vad gäller 
värdering av information på Internet kan ses som ett resultat av utbildningens vilja att 
skapa en biblioteks- och informationsvetare mer än en bibliotekarie.  
 
Att akademisera utbildningen kan ses som en del i en professionaliseringsprocess och vi 
kan se hur det ter sig enklare att genom utbildningen implementera 
professionaliseringstanken än genom yrkeslivet. Som Sundin nämner i sin 
kunskapsöversikt, använder sig några av de yrkesverksamma sjuksköterskorna av två 
yrkesidentiteter, det vill säga både den traditionella och den nya mer teoretisk inriktade 
yrkesidentiteten och detta syns i enskilda sjuksköterskors handlingar. Detta anser vi kan 
appliceras på bibliotekarierna då även dessa använder sig utav olika yrkesidentiteter 
beroende på vilket uppgift de ställs inför.  Kanske är detta en del av övergången från att 
en gång har varit ett yrke med yrkespraktisk utbildning till ett yrke med en strikt 
akademisk utbildning?  
 

7.2 Kvalifikationer: Vad vill ni ha? 
 
Av våra informanter som kan dra sig till minnes vilka kvalifikationer som formellt har 
efterfrågats när de sökt arbete lär vi att man idag söker efter personal med ”utbildning 
från bibliotekshögskola” eller ”bibliotekarieutbildning”. I det sistnämnda fallet har den 
gamla beteckningen kommit att gälla även för individer som har den ”nya” examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. I två kommuner berättar våra informanter 
(Cecilia och Hedvig) att man endast anställer bibliotekarier med komplett examen. Två 
av våra informanter har fått arbete trots att de inte avslutat sin magisteruppsats, även om 
en av dem tagit ut en högskoleexamen. Ingen av dem uttrycker att de har haft några 
särskilda svårigheter som nyanställda, men en av dem berättar att den icke-kompletta 
utbildningen märks i lönekuvertet.  
 
Arbetsgivaren verkar i förekommande fall ha nöjt sig med att fråga efter 
bibliotekarieutbildning eller jämförligt. Ingen av våra informanter säger att man inte ens 
i de fall där det faktiskt har behövts för arbetet har frågat efter formell kompetens i 
arbetsledning eller budgetplanering. De uppgifter som våra informanter ger styrks av 
Almeruds undersökning (2000) där bibliotekarierna önskade bättre kompetens i 
ekonomi, administration och personalledning (se avsn. 4.2.3). Vi håller med våra 
informanter som påpekar att dessa områden inte är traditionella ”bibliotekssysslor”. 
Ändå har dessa ämnen givits utrymme inom biblioteks- och informationsvetenskapen i 
det så kallade ”kollegium 4”, där organisation, ledning, strategisk planering, likväl som 
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personal och tjänster studeras (se avsn. 2.4). Inom detta kollegium borde även 
mediestrategi och medieplanering rymmas, vilket Cecilia uppgav sig sakna. Ingen av 
våra informanter som läste på campus har dock studerat detta kollegium och vi har 
alltså ingen möjlighet att göra någon jämförelse med hur en person som har läst det 
skulle ha upplevt sig uppfylla dessa kvalifikationer. Här kan man göra en koppling till 
Sundins teorier om att den kunskap som lärs ut i en utbildning inte nödvändigtvis är den 
som efterfrågas i yrkeslivet. Snarare är det som förmedlas under utbildningen en 
yrkesidentitet och övergången till praktiskt yrkesliv kan kräva att man ständigt behöver 
utveckla sin yrkeskunskap (se avsn. 4.2.2). I dessa fall har alltså den kompetens som 
faktiskt krävts för att informanten tillfredställande skall kunna sköta sitt arbete varit 
större än vad som formulerats i efterfrågan på kvalifikationer (se vidare avsn. 5.1.3). 
 
I intervjuerna med de två informanterna som har tidigare yrkesutbildning och 
yrkeserfarenhet ser vi att arbetsgivarna/biblioteken förmått utnyttja inte endast de 
formellt efterfrågade kvalifikationerna, utan även dragit fördel av deras bredare 
kompetens. Visserligen har Gabriella, som är f.d. socionom, ännu inte fått fast tjänst, 
men det faktum att hon tidigare vikarierat som fängelsebibliotekarie och i sitt nuvarande 
arbete är verksam i bibliotekets sociala verksamhet visar att det finns en benägenhet hos 
arbetsgivaren att utnyttja även kompetens som ligger utanför de traditionella 
bibliotekssysslorna. Det måste anses som mycket värdefullt för ett kommunbibliotek att, 
som i Fredrikas fall, kunna placera en pedagogiskt utbildad person med erfarenhet av 
synskadade barn i verksamhet som riktar sig till barn med särskilda behov. Vi ser här att 
Ellströms (1992) teori om att de kvalifikationsbegrepp som utgår ifrån objektiva krav på 
kvalifikationer för en arbetsuppgift de facto är mer omfattande än de 
kvalifikationsbegrepp som formuleras i arbetsgivarens formella efterfråga på 
kvalifikationer (se avsn. 5.1.3). Det är inte endast betyg och examina som efterfrågas 
utan även kompetens som bibliotekarien har skaffat sig under andra former än i en ren 
utbildningssituation. Den reella kompetensen som våra informanter innehar har i dessa 
fall alltså varit större än den som efterfrågats.  
 
En av våra informanter säger att man som bibliotekarie outtalat förväntas ha en sådan 
bredd att man skall kunna bedöma facklitteratur inom flera områden, utan att sådana 
kvalifikationer formellt efterfrågas. Här anser möjligen bibliotekens ledningar att 
utbildningens akademisering – och det faktum att det ställs krav på en magisterexamen, 
kan stå som en garanti för att bibliotekarien har en sådan allmänbildning och spännvidd 
i sina kunskaper att hon/han kan förväntas tillgodogöra sig material inom de flesta 
ämnesområden. Här ser vi sannolikt en lutning åt den pol som omtalas i Seldéns och 
Sjölins artikel (2003) vilken förespråkar en akademiskt utbildad och vetenskapligt 
kunnig bibliotekarie (se avsn. 4.2.2).  
 
I Fredrikas fall ser vi att det finns en viss irritation över att hon skall behöva sätta upp 
böcker och packa boklådor. Hon anser sig vara överkvalificerad för dessa uppgifter. 
Även Adam nämner bokuppsättning som ett mindre kvalificerat moment i arbetet. 
Adam säger däremot inte att han upplever någon irritation över att behöva göra det. Han 
tar det snarare som en stunds avkoppling, säger att han tänker på annat medan han gör 
det. Att sätta upp böcker hör väl till de väldigt traditionella bibliotekssysslorna, men vi 
kan förstå om bibliotekarien upplever en viss irritation över att hennes/hans krafter och 
tid går åt till det om hon/han i övrigt upplever sin arbetssituation som stressig och att det 
är svårt att hinna med de mer kvalificerade uppgifterna. Det faktum att en del 
bibliotekarier i sitt dagliga arbete ägnar mycket tid åt att utföra praktiska sysslor, som 
bokuppsättning, upplever vi som en kvarleva av biblioteksyrket som ett mestadels 
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praktiskt yrke och en strävan ifrån försöken att skapa en profession. Man påminns om 
Williamsson idéer från 1923 (!) om åtskillnad av clerical work och professional work, 
och hans uppfattning att biblioteksservicen blir bättre genom att välutbildad personal får 
utnyttja sin kunskap på ett rationellare sätt (se avsn. 2.2). I Fredrikas irritation kan även 
de resonemang som förs av White känns igen, där bibliotekarien bör se sin roll som 
kunskapsförmedlare snarare än som en bokhanterare (se avsn. 4.2.2).  
 

7.3 Yrkeskunnande: Klarar vi det här? 
 
Vi har tidigare återgett Per-Erik Ellströms (1992) definition av termen yrkeskunnande 
(se avsn. 5.1.4). Enligt Ellström samverkar flera faktorer, så som formell och reell 
kompetens, föreskriven och krävd kompetens, samt utnyttjad kompetens för att beskriva 
termen yrkeskunnande. Redan i avsnittet om kvalifikationer (avsn. 7.2) kunde vi visa att 
några av våra informanters reella kompetens faktiskt var större än den som formellt 
efterfrågades, men att det motsatta förhållandet även förekom.  
 
Det är positivt att kunna konstatera att de flesta av de intervjuade bibliotekarierna 
upplever att utbildningen från BHS, den formella kompetensen, har varit bra att ha med 
sig ut i arbetslivet. Uttrycket ”den finns ju där i bakgrunden” eller liknande används av 
de flesta när vi konkret frågar vilken nytta de har av utbildningen. Adam menar att 
utbildningen lärt ut en förståelse för och en förmåga att ifrågasätta vad man arbetar med. 
Cecilia säger att hon allt eftersom mer och mer förstått nyttan av den akademiska 
utbildningen, även om hon inte riktigt förstod det under tiden på skolan. Även Hedvig, 
som i stort uttrycker en väldig osäkerhet inför sin egen kompetens, säger att hon inom 
utbildningen förstått varför bibliotek finns och hon nämner även att hon läst om de 
kulturpolitiska målen. Det vi möter här är ett reellt och bra resultat som utbildningen på 
BHS åstadkommit: Studenterna/bibliotekarierna har utvecklat den kritiska och 
applicerbara förståelse för det fält de arbetar inom som eftersträvas genom den 
akademiska utbildningen, så som det beskrivs i Högskoleverkets rapport (se avsn. 2.3). 
Genom den akademiska utbildningen har våra informanter lärt sig att ifrågasätta och 
analysera sitt arbete och sina arbetsmetoder. Deras lärande har alltså varit 
utvecklingsinriktat snarare än anpassningsinriktat vilket ger dem ett större 
handlingsutrymme gentemot arbetsuppgifterna än om de endast hade fått lära sig 
praktiska handhavanden. Denna typ av lärande utvecklar en förmåga att påverka sin 
arbetssituation (se avsn. 5.2). Ett påtagligt exempel på detta är Emilia som själv 
vidareutvecklat ett befintligt katalogiseringssystem för att det bättre skulle kunna 
anpassas till hennes biblioteks bestånd. Det kan säkert, som Högskoleverkets rapport 
påpekar, vara svårt för arbetsgivarna att förstå varför studenterna inte får lära sig mer 
hantverksmässiga färdigheter – likaledes som studenterna säkert ofta skulle önska sig en 
större praktisk säkerhet när de kommer ut i yrkeslivet – men en målmedveten 
akademisk utbildning borde i det långa loppet skapa bättre och mer mångsidiga 
bibliotekarier som inte enbart förmår att arbeta i den verklighet där de hamnar, utan 
även kan utveckla verksamheten. Det måste även ses som värdefullt att bibliotekarien 
har insikt i de politiska och kulturpolitiska mål som format bibliotekens roll under mer 
än hundra år. Utifrån den kunskapen bör man bättre kunna diskutera policybeslut och 
som kulturförmedlare kunna motivera sina medieval. Återigen påminns vi om John M. 
Budds (2003) uppfattning att bibliotekarien måste kunna göra en medveten analys av 
den kulturproduktion hon/han är delaktig i (se avsn. 4.2.2). Den formella kompetens 
som biblioteks- och informationsvetaren skaffat sig genom studier blir på så sätt en 
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utvecklingsbar resurs på arbetsplatsen, även om ”startsträckan” till praktiskt yrkesarbete 
kan tyckas lång.    
  
Vad gäller just ”startsträckan” är det uppenbart att det har funnits saker som våra 
informanter har varit tvungna att lära sig sedan de först kom ut som yrkesverksamma 
bibliotekarier och att de upplevt att de saknat erfarenhet och kunskap inom flera 
områden. Den krävda kompetensen, det vill säga det som har fodrats för att klara arbetet 
har varit större än de kunskaper som våra informanter i de flesta fall innehaft. Oftast har 
det rört sig om praktiska moment i arbetet, men även kunskaper som rör mötet med 
användarna på biblioteken. Bland de praktiska luckorna nämns kunskap om 
programmen för beståndsregistrering. En av våra informanter tycker att BHS bör 
undervisa i åtminstone några av de vanligast förekommande programmen. Andra verkar 
inte tycka att brist på kunskap om dessa program är något problem. De av våra 
informanter som har kommit i kontakt med flest bibliotek – och därmed flest olika 
system – beskriver inte att de upplevt några direkta svårigheter i samband med de 
många ”systemskiftena”. En kvalificerad gissning av oss, författarna, är att när man väl 
förstått hur ett system fungerar är det lättare att lära sig ett annat. Den första kontakt 
man har med dessa registreringsprogram kan möjligtvis upplevas som lite förvirrande, 
men med någon datorvana bör man kunna lära sig dem på ett par till några dagar. Det är 
frågan om det skulle vara värt de resurser det skulle kosta Bibliotekshögskolan att 
presentera och avsätta tid för instruktion i något eller några av dessa system, särskilt 
med tanke på att det även skulle ta tid ifrån studenterna inom andra moment i 
utbildningen. Dessutom har vi genom Emilia lärt att systemen emellanåt uppgraderas 
och att personalen som arbetar med dessa program då behöver uppdateras. Risken är 
alltså stor att en nyutexaminerad biblioteks- och informationsvetare endast skulle ha 
förlegade kunskaper inom det system han/hon lärt sig.  
 
Mera allvarligt tycker vi att det är att flera av våra informanter uttrycker en osäkerhet 
som gäller databaser och referenstjänst. Flertalet av våra informanter säger att de 
databaser de kom i kontakt med under utbildningen är sådana som sedan inte 
förekommit på deras arbetsplatser. Ändå påpekar Bertil att den generella kunskap han 
fått under utbildningen i databassökningar har kunnat appliceras på andra databaser. 
Sannolikt gäller detta för våra övriga informanter också, även om de inte uttryckligen 
säger det. Det är svårt för oss att resonera om i vilken utsträckning BHS har bedömt 
bredden på tillgång till databaser och de övningar som skulle ge en relevant bredd även 
för de studenter som så småningom hamnar på folkbibliotek. Vi förstår att det dels är en 
avvägningsfråga, dels en ekonomisk fråga, eftersom databaser faktiskt kostar en hel del.  
 
Vad det gäller referensarbetet vet vi genom Bertil att BHS har möjlighet och förmåga 
att utbilda studenterna i referensarbete i tryckt material. Frågan är varför endast så få av 
våra informanter genomgått utbildning i detta. För biblioteks- och informationsvetare 
som vill arbeta på bibliotek måste just referensarbete tillhöra de mest centrala och 
efterfrågade kunskaperna. Britta-Lena Jansson (1996) fann i sin undersökning att 
biblioteken inte levde upp till de krav man borde kunna ställa på referenstjänsten (se 
avsn. 4.2.2). Detta är olyckligt och försämrar bilden av bibliotekarieyrket som en 
profession. Som Audunson, Nordlie och Spangen (2003) beskriver ”den kompletta 
bibliotekarien”, det vill säga; idealbilden för den profession man vill skapa, bör hon/han 
kunna hantera och förstå dokument, både vad gäller deras innehåll och deras fysiska 
aspekter (se avsn. 4.2.2). Jansson påpekar att man inte gjort någon utvärdering av vilken 
utbildning som gett de bästa referensbibliotekarierna, men borde inte biblioteks- och 
informationsvetenskapen vara redo att här visa framfötterna? Borde det inte vara möjligt 
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för BHS att på bred front erbjuda de studenter som siktar mot biblioteksarbete kunskap 
inom detta område och även aktivt marknadsföra idén om nyttan av detta kunnande? Vi 
har sett att det har gjorts när det gäller klassificerings- och katalogiseringskunskaper, 
vilket sju av våra informanter studerat och säger sig ha stor nytta av. I bristen på 
kunskap i referensarbete ser vi ett exempel på krävd kompetens (se avsn 5.1.3), d.v.s. 
kompetens som fordras för att utföra ett arbete, som biblioteks- och informationsvetarna 
till stor del inte har när de kommer ut på arbetsplatsen och som säkert kostar stor möda 
och tid att lära sig även om man har nog så hjälpsamma kollegor. Sannolikt utgör 
kunskap om referensarbete även en del av den så kallade föreskrivna kompetensen, den 
kompetens som formellt eller informellt efterfrågas för ett visst arbete. En brist på 
föreskriven kompetens kan komma att utgöra en källa till besvikelse för arbetsledning 
och kollegor likväl som för den nyanställda bibliotekarien, så som Cecilia berättar om 
sin första tid som yrkesverksam.  
 
Tätt kopplat till referensarbete och databassökningar ligger förmågan att kunna söka på 
Internet. Här är ett område där våra informanter känner sig mer hemmastadda och 
verkar ha utvecklat en bred kompetens. Cecilia ger kurser i sökningar på Internet, Bertil, 
Desirée och Emilia talar om bedömning av relevans och källkritik av det material som 
finns på Internet. Emilia betonar även den pedagogiska roll som bibliotekarien har 
gentemot användarna när det gäller Internet. Hon tror att det kommer bli allt viktigare 
att lära användarna att kritiskt bedöma information på Internet. Flera informanter 
upplever att den formella utbildningen på BHS i stor utsträckning har bidragit till denna 
kunskap. Två av informanterna ansåg att det var särskilt arbetet med magisteruppsatsen 
som utvecklade denna kunskap. Här har utbildningen bidragit till att stärka de kognitiva 
faktorer, bl.a. kunskap och intellektuella färdigheter (se avsn. 5.1.1), som gör att våra 
informanter snabbt och med säkerhet kan läsa av trovärdigheten och relevansen av olika 
sajter på Internet. I stor utsträckning rör det sig här sannolikt om tyst kunskap som är 
ganska svår att verbalisera. Hur förklarar man att en sajt ser trovärdig ut? För att kunna 
göra det krävs erfarenhet och kritisk blick. Det är positivt att se att våra informanter här 
genom sin formella utbildning har skaffat sig en kompetens som i stor grad kommer till 
användning i arbetet, så kallad utnyttjad kompetens (se avsn. 5.1.4).  
 
Bland övrig kompetens som våra informanter märkt krävs för att sköta sitt arbete hör 
sådana färdigheter som att kunna föra ett referenssamtal, hålla bokprat och leda en 
sagostund. Dessa är alla färdigheter som behövs i mötet med användarna. Att kunna 
hålla bokprat och leda sagostunder är sannolikt till största delen en färdighet som bäst 
lärs genom att iaktta hur erfarna kollegor gör det och genom att öva själv. Säkert kan 
man även bli en bättre ”bokpratare” och sagotant/farbror genom att studera en 
pedagogisk metod som är tillämplig. Dramaövningar i grupp bör också kunna bidra till 
mindre osäkerhet. Till stor del beror en persons förmåga att leda dessa former av 
informationstillfällen på egna personlighetsfaktorer och sociala faktorer, såsom 
självförtroende, ledarskaps- och kommunikationsförmåga (se avsn. 5.1.1). Om 
bibliotekarien dessutom tycker om att umgås med barn och har lätt kommunicera med 
dem underlättas givetvis även dessa moment.  
 
Även när det gäller referenssamtal bidrar säkert också en mängd faktorer till hur lätt 
eller svårt den nya bibliotekarien tycker att det är. Återigen spelar sociala och 
personliga faktorer in, men även affektiva och kognitiva: Hur mycket bibliotekarien 
engagerar sig i sin uppgift, hur snabbt hon/han förmår sätta sig in i andra individers 
tankebanor och utveckla förmåga att förstå hur de uttrycker sina behov, etc. Här är 
frågan till hur stor del man som nyanställd kan lära sig detta genom att iaktta erfarna 
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kollegor. Sannolikt är det till stor hjälp att ha någon form av metod med i 
kunskapsbagaget. Dessutom är det av yttersta vikt att man som bibliotekarie är 
medveten om sitt etiska ansvar gentemot användaren. Biblioteks- och 
informationsvetaren borde få möjlighet att teoretiskt fördjupa sig i referenssamtalets 
metodik och etik under utbildningen för att på så vis utöka sin formella och reella 
kompetens inom detta område eftersom även detta kan anses vara av central betydelse 
för biblioteksarbete.  
 
För dem som arbetar på folkbibliotek blir förmedling av litteratur i de allra flesta fall en 
stor del av arbetet. Det är möjligt, att som i Adams fall, få ett jobb som 
ungdomsbibliotekarie utan att man egentligen har kommit särskilt mycket i kontakt med 
ungdomar eller ungdomslitteratur tidigare. Andra förväntas kunna packa boklådor 
anpassade för olika typer av institutioner; från äldreboenden till fängelser. En tredje 
bibliotekarie skall hitta en bra bok som någon lärare tycker att hela klassen skall läsa. 
Denna breda litteraturkunskap är sannolikt omöjlig att lära ut under en rimlig studietid, 
ändå utgör den faktiskt en del av den kompetens som krävs för att arbeta som 
bibliotekarie. Två av våra informanter säger att det förväntas av en som bibliotekarie att 
ha litteraturkännedom: Gabriella märkte att kollegorna förväntade sig det och Emilia 
upplevde att användarna förväntade sig det. Förväntningarna på att bibliotekarien skall 
ha goda kunskaper i litteratur känns igen från den pol i professionens historia som ansett 
att bibliotekarien skall vara akademiskt bildad och ha vetenskapligt tillämpliga 
kunskaper (se avsn. 4.2.2). Vi tror också att det generellt sett förväntas av en 
bibliotekarie att hon/han skall ”ha läst mycket böcker” och att bibliotekarien i 
allmänhetens ögon till största delen framstår som en litteraturförmedlare snarare än en 
informationsförmedlare. För Gabriella, som inte hade läst så mycket skönlitteratur, eller 
läst litteraturvetenskap, blev inlärningsperioden besvärlig. Adam kunde, trots att han 
hade läst litteraturvetenskap, inte riktigt relatera sina kunskaper till användarnas 
önskemål. Våra informanter verkar i mångt och mycket ha lärt sig vad som är 
”gångbart” genom kontakten med låntagarna, genom media och sambindningslistor, 
samt genom kollegor. Kunskap om litteratur och kunskap om vilka användare som kan 
tänkas läsa vad är ju knappast något litet eller väl avgränsat område. Det är säkert bra 
om biblioteks- och informationsvetaren har med sig en viss bredd på sin 
litteraturkännedom när hon/han börjar sitt arbete på bibliotek. Denna kunskap kan vara 
informell eller formell och den kan vara resultatet av självstudier likaväl som studier i 
litteraturvetenskap och språk. Kurser i litteratur för olika målgrupper, t.ex. barn- eller 
ungdomslitteratur, kan förbättra bibliotekariens – eller studentens – formella och reella 
kompetens i ämnet. Ändå tror vi att den största delen av den kunskap om litteratur och 
olika användargruppers litteraturval i längden kommer att utgöras av kännedom som 
bibliotekarien bygger upp genom erfarenhet. Vi vill inte på något vis förringa kunskap i 
litteratur, men anser att den folkbiblioteksrelaterade kunskapen om anpassning av 
litteratur för olika användare är en del av den tysta kunskap som bibliotekarien bygger 
upp under sin yrkesverksamhet. För varje enskild bibliotekarie blir denna tysta kunskap 
så småningom ett typexempel på den egna odokumenterade visdom som skickliga 
yrkesmän innehar, så som Bill Crowley beskriver den (se avsn. 5.1.2). Denna typ av 
kunnande blir även en form av situerad kunskap; den är bunden till den specifika 
kontext som bibliotekarien arbetar i just vid tillfället (se avsn. 5.1.2). Den är visserligen 
överförbar till andra folkbibliotek, men kan sannolikt behöva anpassas om 
bibliotekarien flyttar till ett annat landskap eller till en annan social miljö: Sannolikt 
efterfrågas inte riktigt samma litteratur i en förort till Göteborg som i ett mindre 
samhälle i Norrbotten. Den sociala och etniska sammansättningen av befolkningen på 
olika orter borde påverka litteraturvalet generellt utifrån aspekter på, bland annat, större 
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eller mindre behov av litteratur på andra språk än svenska, lokala traditioner och lokalt 
etablerade författare, fördelningen av ortens befolkning i sociala skikt och den allmänna 
kunskapsnivån, samt om biblioteket ligger i en trakt där kulturen är mestadels urban 
eller rural.     
 
När informanterna har upplevt luckor i sitt yrkeskunnande har de frågat sina 
arbetskollegor, något som kan ses som en strategi för den nye, då denna inte har hunnit 
förvärva den tysta kunskapen om arbetet. De har upplevt att de har behövts instrueras 
för att kunna hantera alla de arbetsuppgifter som ålagts dem. Detta är ett sätt att komma 
åt den tysta kunskapen, då de mer erfarna vidareförmedlar sin kunskap till de nya. När 
informanterna inte själva kan något så frågar de någon som kan. Detta kan ses som en 
strategi för den ovane, då dessa mer förlitar sig på expertkunskap än den vane som 
förlitar sig mer på sin egen kunskap. 
 

7.4 Kompetensutveckling och lärande: Hur gör vi? 
 
I början av sin anställning upplevde många av våra informanter att de behövde läras upp 
på nytt. Vi kan genom intervjuerna se att biblioteken – både arbetsledningen och 
yrkesverksamma bibliotekarier, till viss del har varit förberedda på att den nyanställda 
inte har kunnat sättas i arbete direkt. I vissa fall har det kolliderat för informanterna då 
exempelvis Emilia både skulle lära upp andra och samtidigt lära sig själv hur allt 
fungerade. Biblioteken har låtit informanterna ”gå bredvid” en yrkesverksam 
bibliotekarie och vid informationsdisken har informanterna fått ”slussas ut” genom att 
till en början sitta med en kollega för att sedan successivt få sköta informationsdisken 
själv. Detta sätt, att låta någon gå bredvid, kan till viss del ses som ett 
anpassningsinriktat lärandesätt, det vill säga att lärandets mål och förutsättningar från 
början är givna och inte förväntas bli ifrågasatta (se avsn. 5.2). Eleven skall lära sig och 
sedan applicera det hon/han har lärt sig utan att vidareutveckla eller ifrågasätta det som 
har lärts ut.  Det kan även ses som ett sätt att få novisen, i det här fallet den nyanställda 
biblioteks- och informationsvetaren att se hur arbetsuppgifterna hanteras av de mer 
erfarna kollegorna. På detta vis kan nybörjaren få ta del av den tysta kunskap som 
bibliotekarien de går med har förvärvat under sina arbetsår. Ellström (1992) skriver att 
novisen till en början förlitar sig mer på den explicita kunskapen än sin intuition, vilket 
gör att nykomlingen till en början gör som hon/han har sett sina kollegor göra. Det 
anpassningsinriktade lärandet kan vara ett bra sätt att börja och introducera den 
nyanställda bibliotekarien med, för att senare låta denna utveckla sina egna 
arbetsmetoder och handlingssätt. Här menar Ellström att detta är möjligt om 
handlingsutrymmet den nytillkomna får, är tillräckligt stort (avsn. 5.2). Med 
handlingsutrymme menar han, och vi, att friheten ska vara stor att tolka sina uppgifter 
och mål samt, i det här fallet, att den nyanlända bibliotekarien själv får välja metod för 
hur hon/han skall lösa en uppgift. Utöver detta är det viktigt att den nyanställda 
biblioteks- och informationsvetaren bör få ta del av utvärderingen av resultaten, det vill 
säga, få feedback på sitt arbetssätt. Även här krävs ett förhållningssätt som vi ser kan 
vara knutet till vilken kompetens den nyanställda innehar. Vi menar att genom de 
affektiva, personliga och sociala faktorerna kan de två yrkesidentiteter som Sundin 
presenterar i sin kunskapsöversikt; den traditionella som mest finns att återfinna på 
arbetsplatsen och den teoretiska som lärs ut på utbildningen, arbetas ihop till en (se 
avsn. 4.2.2). Den yrkesidentiteten är den som kommer att bli specifik för den 
nyanställda biblioteks- och informationsvetaren, men det krävs ett stort 
handlingsutrymme för denna att själv utveckla sin yrkesidentitet.  
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I utbildningen tycker vi oss se hur det utvecklingsinriktade lärandesättet där individen 
förväntas ifrågasätta och pröva uppgifterna, målen och förutsättningarna, är rådande. 
Detta är något som uppmuntras av riktlinjer från högskoleverket och även av 
institutionen. Att då komma till en arbetsplats där man som nyanställd blir introducerad 
till ett anpassningsinriktat lärande, som en av våra informanter kallar det: 
”korvstoppning” kan kanske skapa en osäkerhet inför vad man som nyutexaminerad 
innehar för kompetens. Detta kan vara det som Sundin skriver om i sin 
kunskapsöversikt, det gap som finns mellan den yrkesidentitet som lärs ut på 
utbildningen och den som är rådande på arbetsplatsen. Dock tycker vi oss se i vårt 
empiriska material att våra informanter har fått uppleva det utvecklingsinriktade 
lärandet, då de efter ”inskolningsperioden” har fått utarbeta egna handlingssätt för hur 
de skall kunna klara de arbetsuppgifter de är satta att lösa. Inom detta lärandesätt är det 
viktigt att individen lär sig att identifiera och definiera situationen, uppgiften och 
problemet. Vi kan till exempel se hur Emilia upplevde att de teoretiska kunskaperna 
inom klassificering och katalogisering för hennes del ledde till en vilja och en önskan 
att anpassa det system som var befintligt i hennes filial. Hon behövde egentligen inte 
utarbeta ett eget system för hur beståndet skulle placeras, men hon valde att 
vidareutveckla vissa partier för att bättre anpassa dem till filialens bestånd. Här kan vi 
se hur de olika lärandesätten integreras hos individen och genom dennas kompetens kan 
användas på olika vis.  
 
Värt att notera är att vissa arbetsuppgifter som exempelvis informationstjänstgöring, 
bemötande av olika sorters människor och informationssökning är svåra att lära sig 
genom anpassningsinriktad inlärning. Till en början kan det vara så att den nyanställde 
använder sig utav de informationskanaler som hon/han sett den mer erfarna kollegan 
använda. På samma vis kan den nyanställde inta ett visst förhållningssätt gentemot olika 
sorters människor som hon/han tid igare sett andra mer erfarna bibliotekarier inta, men 
efter ett tag utarbetar även novisen ett handlingsmönster utefter sin egen kunskapsbas. 
Eftersom informationssökning hänger tätt samman med intellektuellt värderande av den 
återfunna informationen blir detta ett utvecklingsinriktat lärande, då det hela tiden krävs 
av bibliotekarien att hon/han ifrågasätter och utvecklar det hon/han ser eller finner. 
Yrkets utveckling är, som vi ser det, på väg mot Whites önskan (se avsn. 4.2.2). Det vill 
säga, bibliotekarien blir mer en kunskapsförmedlare än en bokhanterare, vilket kräver 
att bibliotekarien hela tiden utvecklar det hon/han redan kan. Det innebär att det 
utvecklingsinriktade lärandesättet blir mer aktuellt i längden och särskilt under tiden 
bibliotekarien är verksam, det vill säga inom det livslånga lärandet då det handlar om att 
utveckla och ifrågasätta det man redan kan och på så vis förvärva sig nya kunskaper. 
Här vill vi påpeka att det utvecklingsinriktade lärandet först blir aktuellt när den 
nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetaren kommer ut på ett bibliotek. Innan 
dess behöver den nyanställde goda baskunskaper från utbildningen, något vi ser 
tillgodogörs genom ett anpassningsinriktat lärande. Detta har vi kunnat urskilja hos 
Bertil som gick den praktiska kursen om referensarbete i tryckt material där lärandet 
innebar att Bertil skulle förvärva kunskaper om något som skulle kunnas och utövas på 
samma vis som det lärdes ut.  
 
Under vissa vidareutbildningskurser har det utvecklingsinriktade lärandet kunnat spåras 
då en utveckling av kunskapsarsenalen har tett sig viktigt för att kunna följa 
utvecklingen inom tekniska system bland annat. Däremot har spår av det 
anpassningsinriktade lärandesättet kunnat skönjas i dessa kurser då man visar den 
nyanställde hur rutinerna sköts och hur man förväntar sig att de skall fortsätta skötas. 
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Här kan vi se kurser som uppdatering av datasystemet men även traditionella kurser 
som exempelvis bokprat. Låt oss förklara. Kurser som bokprat och boken kommer är 
traditionella biblioteksverksamheter, något biblioteken har gjort ”jämt” och detta är 
inget som lärs ut på Bibliotekshögskolan. Men, biblioteken själva skickar sina anställda 
på dessa kurser för att detta skall kunnas av en bibliotekarie. Självklart utvecklas 
metoderna efter tidens vindar i form av pedagogik och metod, men själva aktiviteten, 
bokprat (för att ta ett exempel) är något en bibliotekarie skall göra inom vissa ramar. 
Vad gäller datasystem är själva uppgiftens natur, det vill säga, kunskapen om ett 
datasystem ganska statisk och därmed blir utlärningen av detta system 
anpassningsinriktat.  
 
Vad vi genom vårt empiriska material kunnat se vad gäller kompetensutveckling och 
lärande, är att de olika lärandesätten Ellström nämner sällan följs strikt. Även om 
undervisningen i exempelvis klassificering och katalogisering kan te sig 
anpassningsinriktad så kan det senare, när studenten har etablerat det till sin egen 
kunskap, bli utvecklingsinriktat och bidra till utvecklande av befintliga system så som i 
Emilias fa ll.  
 

8. Slutsatser 
 
I detta avsnitt väljer vi att kortfattat sammanfatta vad som har framkommit i analys- och 
diskussionsavsnittet. Vi vill här besvara de frågeställningar vi har valt att inrikta vårt 
arbete kring. I det empiriska material vi har samlat in har det funnits motstridiga 
uppgifter då våra informanter inte har varit helt samstämda vad gäller upplevelserna av 
övergången från utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap till yrket 
bibliotekarie. De slutsatser vi här kommit fram till är baserade på det som framkommit i 
våra intervjuer. Om vi hade intervjuat andra individer för vår undersökning hade 
resultatet troligen visat upp andra variabler.  
 
Fråga 1: Vilka problem, om några, stöter den nyutexaminerade och nyanställda 
bibliotekarien på? Presenterar övergången mellan utbildning och arbetsliv några 
svårigheter för den nyanställda bibliotekarien?  
 
De problem som våra informanter upplevde när de kom ut till biblioteken var att de inte 
kan sättas i arbete direkt. Detta berodde delvis på att de ofta inte kunde de praktiska 
göromålen som exempelvis det specifika bibliotekets datasystem eller dess bokbestånd. 
Några av informanterna upplevde i början av sin anställning en osäkerhet över sin 
kompetens och några nämnde att de behövde ”läras om på nytt”. Osäkerheten över den 
egna kompetensen tolkar vi som att biblioteks- och informationsvetaren under sin 
utbildning inte har kunnat tolka var den kunskap som har lärts ut kan placeras, det vill 
säga, var den egentligen kan användas. Under studietiden ha r de teoretiska kunskaperna 
inte fått prövas tillräckligt mycket mot praktiken vilket har lett till att en osäkerhet om 
det teoretiska kunnandet är tillräckligt har inträtt när praktiken blir verklighet. Utöver 
detta kan vi se att de olika sätten att lära sig saker på har kunnat påverka hur den 
nyanställda ser på sin kompetens. Den nyanställde biblioteks- och informationsvetaren 
kommer från en utbildning som praktiserar det utvecklingsinriktade lärandesättet där 
studenten förväntas ifrågasätta och pröva målen, uppgifterna och förutsättningarna. Att 
då efter genomgången utbildning få en anställning och dessutom i början av denna 
behöva lära sig saker där den nyanställda får godta mål och förutsättningar utan att 
ifrågasätta – det anpassningsinriktade lärandesättet, gör att den nyanställde lätt kan 
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börja tvivla på den egna kompetensen. Att få lära sig saker som skall göras som man lär 
sig dem, utan att vidareutveckla eller reflektera samt ifrågasätta det man lär in, tror vi 
skapar en viss osäkerhet över vad man kan när man kommer ut på biblioteket.  
 
Vi har även sett att kvalifikationskraven i vissa fall har varit otydligt formulerade. De 
har varit så pass oformulerade att flera av våra informanter inte uttömmande har kunnat 
svara på vilka kvalifikationer som efterfrågades då de sökte tjänsten. Genom att inte 
tydligt skriva ut vad biblioteket söker efter blir den anställde inte explicit medveten om 
vilka av kvalifikationerna som hon/han innehar som efterfrågas. Även detta leder, ser vi, 
till en osäkerhet över vilken kompetens som den nyanställda besitter som är mest 
adekvat för yrket som bibliotekarie.  
 
Fråga 2: Upplever den nyanställda bibliotekarien att de formellt lärda kunskaperna är 
applicerbara i arbetslivet? Vilken nytta upplever i så fall den nyanställda bibliotekarien 
att han/hon har av sin akademiska utbildning i yrkeslivet?  
 
Majoriteten av våra informanter uppger att utbildningen på Bibliotekshögskolan ligger 
som en bra grund till deras yrkesutövning. Främst menar de, som vi tolkar det, 
intellektuellt sett. Några av våra informanter anser att utbildningen har givit dem god 
kompetens när det kommer till att intellektuellt värdera bibliotekens uppgifter och mål 
samt att kunna resonera om hur bibliotekens utveckling kan se ut. Vidare menar flertalet 
av våra informanter även att de praktiska kurserna som ges inom främst kollegium 2 har 
varit dem till nytta när de arbetar på bibliotek. Det är inte överraskande för oss att 
kursen i katalogisering och klassificering har fått så god respons både av våra 
informanter och av biblioteken de verkar i. Vi ser det som att denna kurs är en stor del 
av själva biblioteksvetenskapen; något som yrket har efterfrågat längre än själva 
informationsvetenskapen. Dessa kurser kan vi se har levt upp till de förväntningar som 
biblioteks- och informationsvetaren har haft på bibliotekarieyrket och dessa 
förväntningar är liknande de som biblioteken har haft på den nyutexaminerade 
studenten. Här kan vi se hur det Sjölin (2002) visar i sin magisteruppsats 
Bibliotekariens kunskap – en diskursanalys kan appliceras på vår undersökning (se 
avsn. 4.2.2). Sjölin visar att ordet informationsvetenskap mer riktar sig mot den icke 
offentliga sektorn och hur det värderas positivt av näringslivet. Då blir vårt antagande 
rimligt att biblioteksvetenskap hänvisas främst till biblioteken och att det är detta som 
efterfrågas mest av främst folkbiblioteken.  
 
Dock är det lika intressant att se hur informationssökningskursen är lika högt värderad 
av våra informanter. Det visar på att utbildningen har lyckats med att uppdatera sig i 
någorlunda samma takt som yrket har fått göra. Våra informanter har en utvecklad 
förmåga att kritiskt granska, värdera och bedöma information 
 
Att utbildningen har lyckats med att ge våra informanter god intellektuell kompetens 
inom biblioteks- och informationsvetenskap tycker vi är tydligt märkbart. De visar på en 
god förmåga att kunna reflektera över sin yrkesroll och över sin arbetssituation. Detta är 
en del av den intellektuella förmågan som en teoretisk utbildning ger. Vidare kan vi se 
hur temat i Budds artikel går igen i våra informanters resonemang över vad en 
bibliotekarie bör kunna för att inte hamna i en yrkesroll som är förlegad men även för 
att kunna se vilken roll hela biblioteket har i samhället; något som blir mer och mer 
viktigt att kunna tolka i tider då allmänna medel stramas åt och kulturförmedlande 
uppgifter måste konkurrera med bland annat sjuk- och hälsovård.   
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Fråga 3: Finns det områden inom vilka den nyanställda bibliotekarien önskar att 
hon/han hade fått en bättre kunskapsbas under utbildningen på BHS? Finns det till och 
med områden som han/hon upplever helt fattas i utbildningen? Har dessa i så fall lett 
till svårigheter när bibliotekarien arbetat första tiden på bibliotek?  
 
Några av våra informanter säger uttryckligen att de önskade att utbildningen på BHS 
hade varit mer praktiskt inriktad. Flertalet av våra informanter säger sig sakna den 
praktiska kunskapen om yrket och nämner att detta har gjort att de får lära sig den när 
de kommer ut på biblioteken. Samtliga av våra informanter frågar sina kollegor när det 
är något de inte förmår att lösa själva. Några informanter säger att de från utbildningen 
saknade kunskap om mötet med användarna. Övervägande visar materialet att det är den 
praktiska kunskapen som efterfrågas. Det är den som våra informanter känner att de 
saknar när de kommer ut på bibliotek och det är den som de får lära sig när de väl 
kommer ut för att börja arbeta på ett bibliotek. De svårigheter som våra informanter 
nämnt har varit att behöva lära sig de praktiska göromålen under den första tiden av sin 
anställning. Detta har särskilt kolliderat när en av våra informanter (Emilia) samtidigt 
som hon själv skulle lära sig biblioteken även skulle lära andra nyanställda rutiner vid 
informationsdisken och liknande.  
 
Förutom de praktiska kunskaperna har några av våra informanter upplevt att de saknat 
kunskap i budgetplanering och arbetsledning. Även här har de i viss utsträckning löst 
bristen på kunskap genom att be kollegorna om hjälp, åtminstone vad gäller 
budgetplanering. Vad gäller kunskaper i arbetsledning har vi egentligen inte fått några 
uppgifter i intervjuerna om hur våra informanter löst denna brist. 
  
När det kommer till litteraturkunskaper visar vårt material att dessa kunskaper är 
eftersträvansvärda, då ett visst kunnande inom detta område tillhör de förväntningar 
låntagarna har på bibliotekarien när hon/han sitter i informationsdisken. Om någon ber 
om tips om en bok, är det enklare att uppfylla önskemålet om bibliotekarien har en bred 
kunskap om litteratur. 
 
En sak som vi har funnit oroväckande är att flera av våra informanter har upplevt en 
osäkerhet när det kommer till referensarbete, något som är en stor del i 
bibliotekarieyrket. En av våra informanter (Bertil) som läste till en kurs om 
referensarbete i tryckt material nämner denna kunskap som särskilt användbar i sin 
yrkesutövning. I ett fall har det visat sig att arbetskollegorna till en av våra informanter 
(Cecilia) upplevde att hennes kunskaper inte motsvarade deras förväntningar.  
 
Fråga 4: Hur upplever den nyanställda bibliotekarien att arbetskamrater och 
arbetsledning ställt sig till hans/hennes formella kunskap? På vilket sätt har den 
nyanställdas behov av internutbildning bemötts? Vilka attityder har de nya 
arbetskamraterna haft till den nyanställdas behov av internutbildning?  
 
I vårt empiriska material har vi funnit att biblioteken ute i landet i stort sett är medvetna 
om att den nyutexaminerade biblioteks- och informationsvetaren idag inte innehar 
praktisk kunskap inom biblioteksvetenskap. Alla kan inte klassificera eller katalogisera 
eller praktisera referensarbete i exempelvis tryckt material. Detta har inneburit för 
biblioteken att när de nyanställer en färsk, färdig student från Bibliotekshögskolan så 
har denne behövt någon form av internutbildning. Denna internutbildning har i våra 
informanters fall inneburit att de har i början av sin anställning fått ”gå bredvid” en 
kollega och inte suttit själva i informationsdisken till en början. Sedan har de successivt 
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fått slussas ut till att slutligen själva hantera informationstjänstgöringen. Detta sätt att 
introducera en nyanställd till jobbet ser vi inte som anmärkningsvärt. Inom exempelvis 
vården är denna metod, att gå bredvid någon mer erfaren, väl vedertagen. Hos våra 
informanter kan vi urskilja olika synsätt till behovet av internutbildning. Det vi kan se är 
att de med tidigare yrkeserfarenhet enklare kan förstå varför de i början behöver ”skolas 
in” och att de inte heller ser något konstigt i det. Däremot har vi kunna skönja att de 
med en större osäkerhet kring sin egen kunskap eller utan större arbetserfarenhet finner 
det mer jobbigt att behöver internutbildas. Dessa upplever sig själva som okunniga och 
vill inte gärna ligga sina kollegor till last genom att fråga saker som de själva tycker att 
de skall kunna. Kollegornas attityder till de nyanställda verkar däremot ha varit positiva. 
Några av våra informanter berättade bland annat att kollegorna hade uttryckt en slags 
optimism till informanternas kunskaper då kollegorna hoppades kunna lära sig något av 
dem. Samtliga av våra informanter frågar sig fram när det är något de inte kan, och de 
nämner alla att kollegorna i stort värderar detta positivt då de hellre ser att 
informanterna frågar en gång för mycket än en gång för lite. 
 

9. Avslutande reflektioner och förslag till vidare 
forskning 
 
Avslutningsvis vill vi säga att arbetet med magisteruppsatsen har varit väldigt 
spännande och givande. Vi har fått en möjlighet att få en inblick i hur några personer 
har upplevt något vi själva är mycket nyfikna och spända över – övergången från 
utbildning till yrkesliv och till yrkesrollen som bibliotekarie. Under arbetets gång har vi 
utvecklats och vår syn på yrket, kunskapen om yrket samt utbildningen har mer än en 
gång stötts och blötts av oss själva. Flera gånger har vi fått ta ny ställning till olika 
frågor och till och med helt överge våra favoritidéer.  
 
Hur är då denna uppsats relevant i praktiken, för samhället och forskningen? Uppsatsen 
har ett övergripande intresse att undersöka om det finns några problem när en 
nyutexaminerad student kommer till biblioteket för att börja sin yrkesbana som 
bibliotekarie. Vi har haft ett vetenskapligt intresse att undersöka denna övergång och 
undersöka huruvida den kompetens den nyutexaminerade biblioteks- och 
informationsvetaren har är relevant och i så fall hur. Biblioteken och dess personal kan 
genom vår uppsats få en inblick i hur den nyutexaminerade och nyanställda 
bibliotekarien upplever övergången. Denna information kan vara till nytta då det under 
de närmaste åren (förhoppningsvis) kommer att ske en hel del nyanställningar på 
landets bibliotek. Den bibliotekariekår som med den ”gamla” mer praktiskt inriktade 
utbildningen i ryggen hitintills har lett och utvecklat folkbiblioteken kommer genom 
pensionsavgångar att överlämna verksamheten till akademiskt utbildade biblioteks- och 
informationsvetare. Det är viktigt att den tysta kunskapen och ett under många år 
utvecklat ”know how” då inte försvinner utan förmedlas vidare till de nya 
bibliotekarierna som skall utveckla folkbiblioteken i framtidens informationssamhälle. 
Här hoppas vi att vår uppsats kan fungera som en inblick i den nyanställda 
akademikerns situation. Vidare tror vi att forskningen inom vårt område är av största 
vikt för att stärka utbildningens legitimitet genom att vara väl förankrad i praktiken, så 
som Romulo Enmark påpekat. Samhällsmässigt ser vi den här typen av undersökningar 
som relevanta då vi undersöker en yrkesroll och en institution i samhället som enligt vår 
åsikt bär upp en demokratisk idé och innehar en ytterst viktig förmedlande roll i alla 
människors rätt till information och kultur.  
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Vi hoppas att både yrkesverksamma bibliotekarier, studenter på Bibliotekshögskolan 
samt lärare vid institutionen och forskare kan ha något att lära av vår undersökning. 
Ämnet som vi berör, övergången från studier till yrkesliv, samt vilken kunskap som 
innehas och förväntas är något som vi bedömer alltid är aktuellt. Genom vår uppsats 
hoppas vi att andra inspireras att fortsätta forskningen kring kunskapsförväntningar hos 
bibliotekarien både hos biblioteks- och informationsvetare och hos den praktiserande 
bibliotekarien, samt, icke att förglömma, användaren. Förslag till vidare forskning 
skulle vara att jämföra kompetensen hos biblioteks- och informationsvetare som gått de 
olika kollegierna och även skillnaden mellan dem som studerat på campus eller på 
distans. En annan möjlighet är att undersöka hur biblioteks- och informationsvetare som 
får anställning på andra bibliotek än folkbibliotek eller andra arbetsplatser än bibliotek 
upplever övergången till praktiskt yrkesarbete, eller vilka kunskaps- och 
kompetensförväntningarna är där. Det skulle även vara av värde att undersöka hur 
kollegorna ser på de nyutexaminerades kompetens och lärotid på biblioteken. Med den 
omstrukturering av utbildningen som Bolognaprocessen kommer att innebära tror vi att 
sådan forskning kan bidra till att biblioteks- och informationsvetenskapen ytterligare 
kan vässa klorna och utbilda ännu bättre informations- och kulturförmedlare för 
framtiden. Vi hoppas att en framtida omstrukturering av utbildningen inom biblioteks- 
och informationsvetenskap kommer att kunna förankra de akademiska kunskaperna i ett 
kunnande som kommer att ge den nyutexaminerade akademikern en god tilltro till den 
egna kompetensen när hon/han kommer ut på biblioteksgolvet. 
 
 
Det var ursprungligen aldrig vår intention med denna uppsats att ifrågasätta dagens 
form av akademiserad utbildning utan ingående praktik. Högskolan har i uppdrag att 
tillhandahålla en forskningsförberedande utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap och denna utbildning har kommit att bli den nya 
”bibliotekarieutbildningen”. Vi har till viss del varit förvånade över att frågan om 
praktikens vara eller inte vara verkar vara en så stor fråga för flera av våra informanter. 
När vi började arbetet med uppsatsen var ingen av oss särskilt beredd på att våra 
informanter ”retroaktivt” skulle efterfråga praktik i utbildningen. Vi hade snarast 
förväntat oss att de skulle ha fått höra kritik från äldre kollegor om hur utbildningen var 
organiserad och att de akademiska kunskaperna skulle ha ifrågasatts. Som vår 
undersökning nu har utfallit har resultatet snarast varit det motsatta till vad vi hade 
förväntat oss. Flera av våra informanter upplevde att deras kompetens var otillräcklig, 
att de i liten utsträckning kunde redogöra för konkreta kunskaper som de hade nytta av i 
arbetet på folkbibliotek samt att de saknade praktisk erfarenhet vilket gjorde att de 
kände sig väldigt osäkra när de började sitt första arbete. Tvärtemot våra förväntningar 
har inte deras akademiska kunskaper eller kompetens ifrågasatts av äldre kollegor och 
ingen har heller kritiserat dem för deras begränsade praktiska erfarenheter. Samtidigt 
erbjuder resultatet av undersökningen ett komplext mönster eftersom vi även har 
informanter som upplever att deras första tid som anställda på bibliotek har gått alldeles 
utmärkt. Dessa har haft en god akademisk kunskapsbas med sig från BHS och de har 
med hjälp av handledning och internutbildning på arbetsplatsen i stort sett smärtfritt 
skaffat sig de nödvändiga praktiska kunskaperna. Vad som ligger till grund för dessa 
skillnader i personliga upplevelser kan vi bara spekulera i. Givetvis spelar sådana 
faktorer som personlighet, tidigare yrkes- och livserfarenhet, självförtroende och typ av 
arbetsplats in. Problemet för dem som varit osäkra verkar inte ha legat på 
arbetsplatserna eftersom samtliga informanter säger sig ha blivit vänligt bemötta av 
kollegorna och upplevt att det har varit högst tillåtet att fråga sig fram. En tanke kan 
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vara att valet av kollegium för campusstudenterna kan påverka i vilken utsträckning de 
kan relatera sin utbildning till yrkeslivet, men är ett så stort spörsmål att vi inte vågar 
oss på att teoretisera om det. Vår undersökning har inte heller den bredd som skulle 
kunna ge svaret på den frågan. Vi har endast sett att det förekommit problem för några 
av våra informanter och frågar oss om orsaken är att utbildningen i vissa fall kommit att 
sakna en relevant förankring i praktiken – eller kommit att sakna en förmåga att för 
studenterna förklara relevansen till praktiken.    
 
Vi hoppas att det för framtidens studenter skall gå att skapa en smidig övergång till 
yrkespraktiskt liv. Särskilt hoppas vi att även de studenter som inte har tidigare 
yrkeslivserfarenhet skall känna ett större förtroende för sin egen akademiskt förvärvade 
kompetens. Ingen av oss tror att ett återinförande av praktik i utbildningen är 
nödvändig, eller av godo. En inom utbildningen förlagd praktik som studenten 
finansierar med studielån kan komma att bli en dyrköpt erfarenhet där studenten endast i 
begränsad utsträckning lär sig vad hon/han kommer att behöva kunna på sin framtida 
arbetsplats. Vi hoppas och tror att det skall gå att hitta en bättre balans mellan studier 
och praktik inom den akademiska utbildningens ramar; ett utvecklingsinriktat lärande 
som förklarar studiernas relevans till praktiken.  Syftet med akademiseringen har väl 
inte varit att göra studenterna i biblioteks- och informationsvetenskap och utbildningen 
en björntjänst genom att fjärma studierna för långt från verkligheten. Om studenterna 
upplever att de inte alls är anpassade till det praktiska biblioteksarbetet, om de t.ex. är 
ytterst osäkra i referensarbetet, finns det ju ingen direkt anledning att biblioteken 
anställer personer som läst biblioteks- och informationsvetenskap. Detta är en viktig 
aspekt särskilt med tanke på att yrket inte kräver någon form av legitimation. En 
intressant jämförelse ser vi i läraryrket: Inte heller lärare får någon legitimation efter 
genomgången utbildning, men de blir ”behöriga” efter att ha läst vissa relevanta kurser 
och det är svårt att som obehörig lärare få fast tjänst. Däremot har vi i våra egna 
kommuner sett att bibliotekarietjänster tillsatts med personer som inte innehar vare sig 
den ”gamla” bibliotekarieutbildningen eller magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Sannolikt är det så att Bibliotekshögskolan är lite före 
yrkeskåren som är verksam idag vad gäller synen på bibliotekarien. Yrkeskåren kan i 
vissa fall vara kvar i rollen som bokhanterare medan utbildningen arbetar med att 
utbilda kunskapsförmedlare. Är det kunskapsförmedlare man vill utbilda är 
utbildningen i stor utsträckning relevant och adekvat. 
 
Att det ändå finns en uttalad policy inom åtminstone två kommuner att endast anställa 
ny personal med komplett magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap 
verkar vara ett gott betyg för utbildningen. När sådana policybeslut fattats får man anta 
att arbetsledningen på biblioteken har varit nöjda med nyanställd personal med den 
utbildningen och inte tyckt att de krävt för mycket tid för att sättas in i de praktiska 
rutinerna. Det känns betryggande, både för oss själva som hoppas bli bibliotekarier och 
för utbildningen som sådan, att även en informant som upplevt sin kompetens som 
otillräcklig ändå säger ”det var ju inte något som var direkt jobbigt” om lärotiden på 
biblioteket. 
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10. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det uppstår problem i övergången mellan 
utbildning och yrkesliv för nyanställda på folkbibliotek. Vi vill ta reda på om glappet 
mellan utbildning och yrkesliv är stort och orsakar svårigheter för den nyutexaminerade 
akademikern på arbetsplatsen. Vi vill även ta reda på vilken nytta den nyanställda 
bibliotekarien har av sin akademiska utbildning i arbetet. Vi vill veta om kunskaperna är 
tillräckliga för att studenten vid ingången i arbetslivet lätt skall kunna lära sig de 
praktiska arbetsmomenten och om hon/han kan relatera sina kunskaper till arbetet. Vår 
undersökning kommer att fokusera på de professionella och praktiska problem som en 
nyanställd biblioteks- och informationsvetare kan möta på folkbiblioteket och hur 
han/hon har löst dessa problem. Finns det kanske till och med problem som rör 
yrkesrollen som den nyanställda inte har förmått lösa vare sig med hjälp av formell 
utbildning eller med annan tidigare kompetens? Vilka var i så fall dessa problem? 
 
Det vi främst är intresserade av är hur den nyanställda folkbibliotekarien upplevde 
övergången från utbildning till yrkesliv. Genom att tolka olika bibliotekariers 
upplevelser av den första anställningstiden bör vi kunna skapa en bild av i vilken mån 
deras kunskaper varit tillräckliga och i vilka sammanhang eventuella problem har 
förekommit. 
 
Vi finner det även intressant att undersöka hur de nyanställda upplever attityderna 
gentemot deras utbildning hos de nya arbetskamraterna. I någon utsträckning kommer 
vår uppsats även att visa på hur väl förberedda folkbiblioteken är på att internutbilda 
nyanställda bibliotekarier och med vilken attityd biblioteks- och informationsvetare 
bemöts på arbetsplatserna. 
 
Uppsatsen avser att besvara fyra frågeställningar: 
 

1. Vilka problem, om några, stöter den nyutexaminerade och nyanställda 
bibliotekarien på? Presenterar övergången mellan utbildning och arbetsliv några 
svårigheter för den nyanställda bibliotekarien? 

 
2. Upplever den nyanställda bibliotekarien att de formellt lärda kunskaperna är 

applicerbara i arbetslivet? Vilken nytta upplever i så fall den nyanställda 
bibliotekarien att han/hon har av sin akademiska utbildning i yrkeslivet? 

 
3. Finns det områden inom vilka den nyanställda bibliotekarien önskar att hon/han 

hade fått en bättre kunskapsbas under utbildningen på Bibliotekshögskolan 
(BHS)? Finns det till och med områden som han/hon upplever helt fattas i 
utbildningen? Har dessa i så fall lett till svårigheter när bibliotekarien arbetat 
första tiden på bibliotek?  

 
4. Hur upplever den nyanställda bibliotekarien att arbetskamrater och arbetsledning 

ställt sig till hans/hennes formella kunskap? På vilket sätt har den nyanställdas 
behov av internutbildning bemötts? Vilka attityder upplever den nyanställda 
bibliotekarien att de nya arbetskamraterna har haft till hans/hennes behov av 
internutbildning? 

 



 
 

 
 

67 67 

För att kunna besvara dessa frågeställningar har åtta stycken folkbibliotekarier 
intervjuats. Vi har avgränsat vår undersökning till biblioteks- och informationsvetare 
med examen från Bibliotekshögskolan i Borås från år 2000 och framåt som anställts 
som folkbibliotekarier de senaste fem åren. 
 
I kapitlet Bakgrund presenterar vi valda delar av bibliotekens och 
bibliotekarieutbildningens historia, dagens utbildning, samt drar paralleller med 
utvecklingen inom detta område i USA. Vi redogör för forskning om synen på kunskap 
och vilka förväntningar omvärlden har/har haft på bibliotekariens kunskaper och vilka 
förväntningar bibliotekarierna har/har haft på den egna kunskapen. Vi har vad gäller 
akademisering av yrkespraktisk utbildning även gått utanför det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet. Här ges även en kortfattad presentation av hur 
utbildningens struktur i framtiden kommer att förändras i och med Bolognaprocessen.  
 
Analysens främsta begreppsapparat har vi hämtat ur Per-Erik Ellströms bok Kompetens, 
utbildning och lärande i arbetslivet; Problem, begrepp och teoretiska perspektiv (1992). 
Centrala begrepp har här varit termer som kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande. 
I den teoretiska bakgrunden ingår även teorier om olika typer av lärande och 
kompetensutveckling, teoretisk och tyst kunskap, samt om hur olika personliga 
egenskaper så som psykomotoriska, kognitiva, affektiva och sociala faktorer kan 
påverka lärande- och anpassningsprocesser.  
 
De åtta kvalitativa intervjuerna redovisas med utgångspunkt i vår begreppsapparat. 
Under rubrikerna Kompetens, Kvalifikationer, Yrkeskunnande, samt 
Kompetensutveckling och lärande återger vi de delar av våra informanters berättelser 
som vi tycker beskriver dessa teman.  
 
I diskussions- och analyskapitlet har vi genom vår teoretiska begreppsapparat analyserat 
vårt empiriska material. Utöver det har vi gjort tolkningar som baserats såväl på våra 
egna kunskaper och erfarenheter som på den litteratur vi tidigare presenterat i kapitlet 
Bakgrund om utbildning och kunskap.  
 
Resultatet visar att det hos våra informanter fanns en varierad tilltro till den egna 
kunskapen och kompetensen. Några av våra informanter upplevde att den akademiska 
utbildningen hade varit svår att relatera till arbetet på biblioteket. Några av de andra, 
särskilt de med tidigare yrkeslivserfarenhet, upplevde att de lätt hade kunnat anpassa sig 
till den nya arbetsmiljön. De upplevde internutbildningen som något självklart och 
tyckte inte att det var besvärligt att de ofta var tvungna att be om hjälp. Inom vissa 
områden har vi kunnat konstatera brister i biblioteks- och informationsvetarnas 
kunskaper. Vi ser som särskilt allvarligt att de i liten utsträckning behärskade 
referensarbete i tryckt material. Andra områden inom vilka kunskap saknades var 
litteratur, budgetplanering och arbetsledning. Några upplevde att bristen på praktisk 
erfarenhet hade utgjort ett större hinder. Trots de brister i kompetens som förekom anser 
vi – och de flesta av de intervjuade bibliotekarierna, att utbildningen har gett 
informanterna en god kunskapsbas som kan appliceras på deras yrkesutövning. 
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Bilaga 1. 

Intervjumall 
 

• Ålder? 
• Utbildning? 
• Vilka kvalifikationer eftersöktes till tjänsten du innehar? Bibliotekarieexamen 

eller magisterexamen inom Biblioteks- och informationsvetenskap?  
• Är ni många på arbetsplatsen med en akademisk examen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap? 
• Hur länge har du arbetat på bibliotek och vilka är dina huvudsakliga 

arbetsuppgifter? 
• Trivs du med dina arbetsuppgifter? Känner du att den kunskap du besitter 

kommer till användning genom dina arbetsuppgifter?  
• När du började arbeta, upplevde du att det du förväntades kunna av 

arbetsledningen och dina kollegor stämde väl överens med dina akademiska 
kunskaper? Om ja, hur stämde det överens med dina akademiska studier? Om 
nej, hur stämde det inte överens med dina akademiska studier?  

• Är dina arbetsuppgifter och din yrkessituation som du hade förväntat dig? Blev 
du överraskad av dina arbetsuppgifter och hur det är att arbeta på ett bibliotek, 
eller var det som du trodde? 

• Hur har din akademiska kompetens (examen) värderats av arbetskamraterna? 
Har den överhuvudtaget kommit upp på tal? Var det positiva eller negativa 
aspekter som framfördes om/när den akademiska examen kom på tal? 

• Är det något område du upplever att dina kunskaper inte har räckt till? Hur har 
du bemött det då? (utbildat dig på egen hand, eller gått kurser vid sidan av 
arbetet eller internutbildning) 

• Fick du genomgå en interutbildning i början av din arbetstid? Om ja, inom vilket 
område? Var det för på grund av rutiner (det vill säga, fick alla genomgå 
internutbildningen) eller var det för att ledningen inte ansåg att du hade 
tillräckliga kunskaper inom det området? 

• Tror du att arbetsledningen var beredd på att du behövde internutbildning och 
vilken inställning upplevde du att de hade till att det behövdes? 

• Upplever Du att användarna/låntagarna varit nöjda med din kompetens och ditt 
yrkeskunnande? 

• Har du några andra funderingar eller åsikter om hur din övergång från 
akademisk utbildning till yrkesarbete fungerat och upplevts?   
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Bilaga 2. 

Brev skickat till informanterna via e-post 
 
Hej! 
 
Vi heter Nino Dawod och Maria Gottberg och vi studerar vid Bibliotekshögskolan i 
Borås. Denna termin skriver vi tillsammans vår magisteruppsats och skulle gärna 
vilja ha din hjälp. 
 
Uppsatsen har som preliminär titel Mötet utbildning och praktik: ett 
problemområde? Syftet med uppsatsen är att utreda om de som studerat vid BHS 
och avlagt magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap har några 
problem – och i så fall vilka - när de får anställning som bibliotekarier och kommer 
ut på arbetsplatserna. Anledningen till att vi ställt oss frågan om detta är ett 
problemområde är att vi under vår utbildningstid märkt att det ute på biblioteken 
verkar finnas en omedvetenhet om att utbildningen på Bibliotekshögskolan har 
akademiserats och att det nu för tiden inte ingår någon praktik i utbildningen. Vi vill 
veta med vilken attityd de nya biblioteks- och informationsvetarna bemöts på 
arbetsplatserna och hur arbetsledningen ställer sig till deras behov av 
internutbildning. Dessutom vill vi få en inblick i hur de nyanställda akademikerna 
värderar sin utbildning på BHS sedan de väl börjat sin yrkesverksamma bana på 
bibliotek. 
 
För denna undersökning har vi valt att använda oss av metoden kvalitativa 
intervjuer. Vi planerar att göra 8-10 intervjuer och varje intervju beräknas ta cirka 
en timma. Givetvis kommer vi att vinnlägga oss om att anonymisera vårt material, 
och ingen av våra informanters namn kommer att publiceras i anslutning till vår 
uppsats, eller över huvud taget behandlas på ett sådant sätt att informanternas 
anonymitet äventyras. Som informant kommer du att få möjlighet att granska 
utskriften av den intervju vi gör med dig för att kunna klargöra eventuella 
missförstånd. Givetvis kommer du även ges tillfälle att läsa vår färdiga uppsats om 
du så önskar.  
 
Vi tror att vårt projekt är angeläget särskilt med hänsyn till att utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap inom kort kommer att omstruktureras för att 
bättre passa internationella normer. En utvärdering av utbildningen från 
yrkespraktiskt håll kan därför tjäna som fingervisning om vilka förtjänster och 
brister dagens utbildning har och vilka förändringar som kan vara önskvärda i 
framtiden. Vi hoppas att du vill och har möjlighet att hjälpa oss! 
 
Med varmt tack på förhand! 
Nino Dawod och Maria Gottberg 
 
Nino Dawod 
Långrevsgatan 37 
593 40 Västervik 
 
Tfn: 0490-75 02 35 
Mobil: 0706-35 38 25 
E-post: nino.dawod@home.se 

Maria Gottberg 
Odvaldsvägen 57 
620 20 Klintehamn 
 
Tfn: 0498-24 07 99 
Mobil: 0703-35 94 31 
E-post: pettsson2001@yahoo.com 

  
Vår handledare är Mats Sjölin, universitetsadjunkt vid BHS: Tfn 033-435 59 69 
E-post: Mats.Sjolin@hb.se  
Jag som kommer intervjua dig är Nino Dawod/ Maria Gottberg 


