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The theoretical framework is build upon the concept of competence and its connection to re-

contextualized knowledge. The empirical material of the thesis constitutes of five phone 
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The results from the interviews have been categorized in a model of relations in which the 

analysis of the thesis is build upon. The respondents have all experienced insecurity in their 

own abilities as they have started their new employment as a librarian. However, they argue 

as well as the insecurity decreases with time. The results from the empirical study also 
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1. Inledning  
Allt fler arbetsplatser kräver idag att deras anställda ska ha någon form av akademisk 

utbildning (Statistiska centralbyrån (SCB) 2010). Till följd av detta har söktrycket på landets 

högskolor och universitet ökat de senaste åren och allt större del av Sveriges befolkning läser 

en teoretisk utbildning som är tre år eller längre vid högskola och universitet (SCB 2010). 
Den nya högskolelagen som kom 1993 bidrog till att många yrkesförberedande utbildningar 

akademiserades och de rent yrkespraktiska momenten tonades ner.  Även utbildningen för 

bibliotekarier har gått från att vara en yrkesutbildning till att bilda det tvärvetenskapliga ämnet 

Biblioteks- och informationsvetenskap som erbjuder en kandidatexamen med biblioteks- och 

informationsvetenskap som huvudämne (Högskoleverket 2008, s. 51). 

 

Bibliotekssektorn har haft delade meningar om denna förändring. Vissa menar att 

akademiseringen lett till en stärkt yrkesroll medan andra menar att den har lett till att 

utbildning och arbetsliv glidit isär och att det har uppstått en glapp mellan de kompetenser 

som de nyexaminerade besitter och de kvalifikationer som yrket kräver (Seldén och Sjölin 

2003). Diskussionen kring kompetens i relation till utbildning och yrkesliv är inget som är 

unikt för biblioteks- och informationsvetenskap. Från både studenter och yrkessektor kommer 

det önskemål om en utbildning som är anpassad till arbetsmarknaden och i högre grad 

förbereder de studerande för yrkeslivet (Riksrevisionen 2009, s. 14). Särskilt påtagligt är detta 

för utbildningar som är starkt kopplade till en yrkespraktik (Teichler 2000, s. 80). Samtidigt 

har begreppet anställningsbarhet smugit sig in i svensk utbildningspolitik genom den 

deklaration som undertecknades av ett flertal länder, däribland Sverige, i den italienska staden 

Bologna 1999. Anställningsbarhet är inget enkelt eller entydigt begrepp, vilket vi kommer att 

gå närmare in på senare i denna uppsats, men kan lite vidlyftigt sägas handla om en individs 

lämplighet för ett visst yrke. En utbildning kan då tänkas öka individens anställningsbarhet 

genom att den studerande utvecklar sådana kompetenser som eftersöks inom en viss 

yrkesgrupp. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Vi har under vår utbildning i Biblioteks– och informationsvetenskap själva stött på debatten 

om utbildningens relevans för ett kommande yrkesliv. Enligt Abrandt Dahlgren et al. (2006, s. 

570) har få studier gjorts om nyanställda akademikers syn på den egna kompetensen i 

övergången mellan studier och yrkesliv, därför anser vi att det är av intresse att undersöka just 

detta. Vi vill alltså undersöka hur nyanställda bibliotekarier uppfattar övergången mellan 

studier och yrkesliv och upplevelsen av relationen mellan de kompetenser som förvärvats 

under utbildningen och de kvalifikationer som yrket kräver. Vi anser att det skulle kunna vara 

av intresse för såväl utbildningssektorn som yrkessektorn att få ta del av nyanställda 

bibliotekariers syn på den egna kompetensen i möte med yrkeslivet.  Detta eftersom det skulle 

kunna leda till en diskussion om hur akademi och yrkessektor samspelar idag. 

1.2 Syfte 
Denna uppsats undersöker övergången från studier till yrkesliv gällande bibliotekarieyrket. 

Detta för att utröna hur nyanställda bibliotekarier, som nyligen examinerats från programmet 

för Biblioteks- och informationsvetenskap, upplever de kompetenser som förvärvats under 

utbildningen och hur dessa matchar de kvalifikationer som bibliotekarieyrket kräver. 
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1.3 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställning som uppsatsen utgår ifrån lyder som följer: 

 Hur upplever de nyanställda bibliotekarierna den egna kompetensen i mötet med 

yrkeslivet? 

För att förtydliga och garantera att frågans fulla komplexitet täcks kompletteras 

frågeställningen med ytterligare tre frågor: 

 Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna krävs i relation till sitt 

arbete? 

 

 Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna att de har med sig från sin 

utbildning? 

 

 Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna att de saknar i relation till 

sitt arbete? 

 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att på grund av studiens begränsade utrymme avgränsa vårt empiriska material till 

att endast innefatta bibliotekarier som läst sin utbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås eller 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. De personer som vi har valt att intervjua är bibliotekarier som 

började på Bibliotekarieutbildningen eller på programmet för Biblioteks- och 

informationsvetenskap under andra halvan av 2007 och examinerades således våren 2010. 

Anledningen till detta är att Sveriges högskolor och universitet genomgick en större reform 

den 1 juli 2007 som syftade till att anpassa högre utbildning efter Bolognaprocessens mål 

(Sveriges förenade studentkår u.å.). Anställningsbarhet blev då ett allt mer framträdande 

begrepp men utbildningen förändrades också från att vara en fyraårig utbildning med 

magisterexamen till att bli en treårig utbildning med kandidatexamen. Det är den nuvarande 

utbildningen som vi intresserat oss för och därför har vi valt att begränsa oss till just 

ovanstående årtal.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel bäddar vi för teori- och empirikapitlen genom att behandla våra grundläggande 

begrepp. I kapitlet presenteras även tidigare forskning med koppling till biblioteks- och 

informationsvetenskap samt en kort översikt av bibliotekariens arbetsuppgifter. 

2.1 Transferproblematik 
Övergången från utbildning till yrkesliv är något som är mer eller mindre omskakande för de 

flesta människor. Efter flera års studier kastas man plötsligt ut i arbetslivet och förväntas 

omsätta det man lärt sig under sin utbildning i praktiken. Många har pekat på det glapp som 

uppstår mellan studier och yrkesliv där de nyexaminerades kompetens inte stämmer överens 

med de kvalifikationer som krävs inom en yrkespraktik. Det glapp som finns mellan studier 

och yrkesliv och som uppmärksammats av bland andra Moring och Hedman (2006), Teichler 

(2000 och 2007), Löfgren Martinsson (2008) och Hedman, Lundh och Sundin (2009) har av 

dessa benämnts på olika sätt. Innebörden av diskrepans, transferproblematik, 

matchningsproblematik och ”transition process” rör dock i samtliga fall relationen mellan den 

kunskap som en utbildning erbjuder och de kvalifikationskrav som kommer ifrån 

arbetsgivarhåll samt det problematiska i att överföra kunskap mellan olika kontexter. I vår 

uppsats kommer vi i fortsättningen att använda benämningen transferproblematik för att 

beskriva denna relation. 

 

Kunskap och högre utbildning får ett allt större värde i samhället och en allt större del av 

Sverige befolkning fortsätter till högre studier efter gymnasiet (SCB 2010). Enligt Helms 

Jørgensen (2004) har kunskapssamhället och en ökad akademisering av flertalet utbildningar 

lett till en ökad klyfta mellan arbetsliv och utbildning. Mycket av det man tidigare lärde sig på 

arbetsplatsen ansvarar nu den högre utbildningen för samtidigt som synen på kunskap och 

kompetens delvis har utvecklats åt olika håll. Inom den högre utbildningen premieras 

teoretiska kunskaper som mäts enligt interna regler. Även om syftet med utbildningen är att 

den kunskap som erbjuds ska kunna användas i olika kontexter så är utbildningssystemet 

riktat inåt mot de interna examinationerna och fokus ligger framförallt på att klara sig till 

nästa steg i utbildningsstegen istället för att fokusera på livet efter examen.  

 

Transferproblematiken kan enligt Kellerman och Sagmeister (2000) ses från olika håll och 

kan ha olika orsaker. Liksom Helms Jørgensen (2004) menar Kellerman och Sagmeister att 

utbildningssystemet ofta är skiljt från arbetsmarknaden. Den högre utbildningen kan därför ha 

svårt att uppskatta vilka kompetenser som behövs eller kommer att behövas i framtiden vilket 

kan leda till att studenterna inte får den kompetens de skulle behöva utan blir 

underkvalificerade. Det kan också vara så att arbetsplatserna inte utnyttjar den kompetens som 

de nyexaminerade besitter och att de nyanställda inte upplever att de får nytta av de kunskaper 

de har samlat på sig (2000, s. 162f). Ofta förutsätts det att kunskap kan överföras mellan olika 

kontexter helt oproblematiskt. Genom utbildning förvärvas kunskaper som sedan omsätts i 

praktiken. Säljö (2000, s. 142) menar dock att kunskap ofta är knuten till en viss situation och 

att det inte är helt lätt att överföra kunskap mellan olika sociala praktiker. För att i någon mån 

avhjälpa detta är det många som tycker att högre utbildning skulle behöva ta avstamp i en 

yrkespraktik i högre grad än vad den gör i dag (Riksrevisionen 2009). 

 

Graham och McKenzie (1995) menar att det inte är så enkelt som att en tydligare koppling till 

en yrkespraktik skulle leda till smidigare övergång mellan utbildning och yrkesliv. De 
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framhåller att många olika faktorer påverkar hur nyexaminerade upplever övergången till 

yrkeslivet. Övergången innebär en stor förändrig i kultur och det tar ett tag innan den 

nyanställde kommer in i den interna kulturen och förstår vilken roll olika personer eller 

yrkesgrupper har och vad som egentligen är den egna rollen. Arbetsgivarens förväntningar på 

den nyanställde kan också spela viss roll då ett förtroende för den nyanställdes kompetens 

innebär att den nyanställde kommer att leva upp till förtroendet och faktiskt klara av mer än 

om arbetsgivarens förväntningar varit låga. Slutligen påverkar också den nyanställdes 

förväntningar och inställning till yrket som ska utföras. 

 

2.1.1 Transferproblematik och Biblioteks- och informationsvetenskap 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett ämne som är stark kopplat till och sprunget ur en 

yrkespraxis. Utbildningen var länge knuten till biblioteket som institution och det är först på 

senare år som det akademiska ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har bildats. Enligt 

en utvärdering av ABM- (arkiv, bibliotek och museum) ämnena som gjordes av 

högskoleverket 2004 så har ämnets akademisering bidragit till att en spänning uppstått mellan 

yrkesfält och akademi då forskningen förutsätter en självständighet gentemot yrkesfältet 

samtidigt som det är svårt att skilja biblioteks- och informationsvetenskap från biblioteket. En 

akademisk utbildning kräver teorianknytning och ett kritiskt förhållningssätt till yrkespraxisen 

men yrkesfältet menar ofta att utbildningen är för teoretisk och inte behandlar de praktiska 

kunskaper som yrket kräver (Högskoleverket, 2004. s. 19). Även de studerande kan vara 

kritiska till akademiseringen då de flesta som väljer att studera biblioteks- och 

informationsvetenskap gör det för att de vill arbeta inom biblioteket och önskar ofta fler 

praktiska inslag. Inom hela ABM-fältet är det endast 10-12% som söker sig utanför fältet efter 

avslutad utbildning (ibid., s. 22). 

 

Det finns enligt Hedman et al. (2009) en osäkerhet hos både nyanställda bibliotekarier, lärare 

och sjuksköterskor om huruvida den kunskap och de kompetenser man utvecklat under 

studietiden är tillräckliga för att kunna möta kvalifikationskraven i arbetslivet (s. 148). 

Relationen mellan utbildningens teori
1
 och den praktik som krävs på en arbetsplats kan i 

samtliga av dessa professioner enligt Hedman et al. anses vara något problematisk då dessa 

tenderar att skilja sig en hel del mellan de olika arenorna (ibid., s. 153). Vad gäller 

bibliotekariestudenterna menar man att dessa upplever sig ha lärt om något men inte att lösa 

uppgifter genom att använda de kunskaper man tillägnat sig under utbildningen. Detta trots att 

Hedmans et al. studie visar att nyanställda bibliotekarier egentligen inte upplever sig sakna 

kompetens att utföra till exempel informationssökningar (ibid., s. 148). Teichler (2000) påstår 

att glappet mellan utbildning och yrkesliv upplevs större av dem som går en utbildning som är 

riktad mot en viss profession eller yrke (s. 80). Detta kan kanske te sig underligt, att 

utbildningen är inriktad mot ett yrke borde väl snarare öka förberedelsen för yrkeslivet. 

Möjligen är det så att de som studerar vid yrkesinriktade utbildningar i högre grad förväntar 

sig att utbildningen ska förbereda dem för yrkeslivet än vad någon med en mer generell 

utbildning gör. 

 

I en studie gjord av Moring och Hedman (2006) konstateras att bibliotekariestudenter i 

Sverige upplever att det finns ett glapp mellan den teoretiska utbildningen i biblioteks- och 

informationsvetenskap och det praktiska arbetslivet. De intervjuade studenterna kände enligt 

Moring och Hedman oro inför att den kunskap de bär med sig från utbildningen inte 

                                                           
1 Den aktuella studien fokuserade på informationssökning under studietid och i arbetslivet. 
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omedelbart ska kunna användas i en praktik och var överlag osäkra på vilka kompetenser som 

man förväntas ha som nyanställd på ett bibliotek (s. 110). Ungefär en tredjedel av de 

intervjuade bibliotekariestudenterna menade att fler praktiska moment i utbildningen skulle 

bidra till att förankra de teoretiska kunskaperna i en professionskontext (ibid., s. 117). Den 

resterande tredjedelen av studentgruppen räknade istället med att deras teoretiska kunskaper 

helt skulle komma att falla på plats i arbetslivet och först där bli fullt begripliga och 

meningsfulla (ibid., s. 111). Förhållandet mellan teori och praktik upplevdes dock av de flesta 

intervjuade studenter som konkret existerande, de var överens om att ”praksis rummer 

vidensformer, der ikke nødvendigvis er identiske med den viden, de tilegner sig gennem 

udannelsen” (Moring och Hedman 2006, s. 109). Studenterna i studien hade svårt att i tanken 

koppla de teoretiska momenten i utbildningen till den framtida, av studenterna föreställda, 

mer praktiska yrkessituationen och tänka sig den egna kompetensen i en annan kontext. 

2.2 Anställningsbarhet 
Begreppet anställningsbarhet kommer från det engelska ordet ”employability” och har dykt 

upp i kölvattnet av Bolognadeklarationen som undertecknades av ett flertal europeiska länder, 

däribland Sverige, 1999. Bolognadeklarationen och dess efterföljande reformprocess, syftar 

till att samordna högre utbildning inom Europa men också att öka anställningsbarhet för de 

studerade (Bernd et al. 2005, s. 18). Anställningsbarhet har alltså blivit ett begrepp som 

högskolor och universitet runt om i Sverige ska förhålla sig till. Men vad betyder egentligen 

begreppet?  

 

Anställningsbarhet har egentligen ingen entydig betydelse och kan användas på flera olika sätt 

i olika sammanhang vilket gör begreppet svårdefinierat. Inte sällan definieras det som en 

individs förmåga att erhålla ett arbete, behålla det samt eventuellt söka sig ett nytt (Lindberg 

2009, s. 71). För att undersöka hur anställningsbara nyexaminerade studenter är så mäts 

således hur många som fått arbete en viss tid efter examen (Harvey 2001, s. 97). Detta sätt att 

mäta anställningsbarhet säger egentligen ingenting om utbildningens kvalité menar Lindberg, 

då arbetsmarknaden ständigt förändras vilket betyder att en utbildning som lett till att många 

nyexaminerade fått anställning ett år nödvändigtvis inte göra det nästkommande år. Den 

nyexaminerades chans till anställning påverkas inte heller enbart av den formella utbildning 

man har med sig utan av en rad olika faktorer, som till exempel rådande ekonomiskt läge, 

efterfrågan på viss kompetens eller diskriminering av vissa grupper (2009, s. 41). 

 

Lindberg (2009, s. 41) anser i stället att anställningsbarhet bör definieras som individens 

lämplighet i relation till ett visst yrke det vill säga en individs kompetenser i relation till den 

uppgift som ska utföras. Också Harvey (2005, s. 13) anser att man bör skilja på 

”employability” (anställningsbarhet) och ”employment” (anställning) och att betoningen bör 

ligga på ”ability” snarare än ”employ”. Anställningsbarhet är snarare en effekt av att en 

individ, genom till exempel utbildning, utvecklar olika kompetenser. En individ kan alltså 

vara anställningsbar rent kompetensmässigt utan att för den delen få en anställning. 

 

Även utbildningsdepartementet definierar anställningsbarhet som kompetenser i förhållande 

till arbetslivet och skriver i en proposition till riksdagen 2005 att ”studenterna vid examen 

skall ha visat på en kompetens som gör att de kan fylla en funktion på arbetsmarknaden inom 

det område som utbildningen avser” (Utbildningsdepartementet 2005, s. 99). Ovanstående 

definition är inte så ingående men pekar ändå på att anställningsbarhet handlar om de 

studerandes kompetens i relation till utbildning och yrkesliv. 
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Att anställningsbarhet är ett så svårdefinierat begrepp kan tänkas bero på att det är svårt att 

förutse vad som faktiskt gör en individ lämplig för anställning och vilka kompetenser och 

erfarenheter som väger tyngst. Riksrevisionen (2009, s. 15) menar att arbetslivsanknytning 

ligger nära anställningsbarhet begreppsmässigt och att studenter genom ett närmare samarbete 

med arbetslivet i form av till exempel praktik, projektarbete, studiebesök och 

gästföreläsningar förbereds för yrkeslivet. Även de så kallade generiska kunskaper, som att 

kunna uttrycka sig i tal och skrift, är viktiga enligt Riksrevisionen och de får medhåll av 

Harvey (2000). Enligt Harvey är det inte bara den specifika utbildningens inriktning eller de 

ämnen som erbjuds som bidrar till anställningsbarheten utan framförallt mer generella 

färdigheter som kan utvecklas i och med utbildning. Exempel på detta är förmåga att arbeta i 

projektform, uttrycka sig i tal och skrift, social förmåga, analytisk förmåga men också 

förmågan till fortsatt självständigt lärande genom yrkeslivet. Den formella utbildningen 

fungerar då mer som en bas för att kunna utvecklas och bidrar till det livslånga lärandet och 

det spelar mindre roll vilken inriktning utbildningen har (Harvey 2000). En individs 

anställningsbarhet utvecklas inte heller enbart genom formell utbildning utan också genom 

andra erfarenheter som tillsammans med utbildningen utgör individens faktiska kompetens 

(Harvey 2001). 

 

Medan både studenter och arbetsmarknad efterlyser mer arbetslivsanknytning (Riksrevisionen 

2009, s. 14) så höjs det från utbildningsväsendets håll kritiska röster som menar att den högre 

utbildningen går mot att ”träna” studenterna för arbetsmarknaden istället för att utbilda dem. 

Det finns de som påstår att en högre utbildnings anpassning till arbetsmarknaden kan hota 

akademins självständighet och utarma värden som kritiskt tänkande (Harvey 2005). 

2.2.1 Anställningsbarhet och olika perspektiv på utbildning 
Enligt Lindberg hänger synen på anställningsbarhet i hög grad ihop med synen på utbildning. 

Lindberg menar att vi har gått från ett bildningsperspektiv till ett nyttoperspektiv när det 

gäller högre utbildning. Inom bildningsperspektivet ses kunskap som något med ett högre 

syfte än att vara nyttig. Utbildning ska vara en rättighet som bidrar till fria och kritiskt 

tänkande människor på jakt efter det ”sanna” och ”goda”. I ett nyttoperspektiv betonar man 

istället att studenterna ska förberedas inför yrkeslivet och att utbildningen ska anpassas efter 

de kompetenser som arbetsmarknaden söker. Att befolkningen är utbildad är viktigt för 

samhällsnyttan i ett kunskapssamhälle (Lindberg 2009, s. 46). 

 

Lindberg presenterar också ett tredje perspektiv som han kallar konkurrensperspektiv. Med 

detta avser att utbildningen i sig höjer de nyexaminerades anställningsbarhet. Vilka 

kompetenser och färdigheter som utvecklas under utbildningen spelar då mindre roll utan det 

är den formella utbildningen i sig som är det viktiga. Utbildningen har inom detta perspektiv 

en sorterande roll där den som klarar den ”svåraste” utbildningen med högst betyg blir 

anställningsbar i högre grad än någon utan utbildning eller med sämre betyg. Det blir också en 

enkel sorteringsmekanism för arbetsgivaren att förhålla sig till, man väljer någon med en viss 

utbildning fast det är möjligt att en person utan den rätta formella utbildningen hade varit 

bättre lämpad för arbetet (Lindberg 2009). Givetvis är det svårt att avgöra huruvida en 

anställning beror på att en individ verkligen utvecklat relevant kompetens genom sin 

utbildning eller om det snarare handlar om en sorteringsmekanism. Antagligen är det lite av 

båda då den som genomfört en utbildning med större sannolikhet har rätt kompetens än någon 

utan även om det inte på något sätt utesluter att rätt kompetens kan ha förvärvats på annat sätt. 
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2.3 Bibliotekarieyrket 

Även om denna uppsats inte kommer att analysera bibliotekariearbetet som sådant bedömer vi 

att en kort översikt över bibliotekariearbetet och dess uppgifter är en nödvändig beståndsdel i 

texten. Vi redogör här för de grundläggande uppgifter en bibliotekarie utför. Detta för att 

lägga en grund till vidare resonemang om nyanställda bibliotekarier och dessas relation till sitt 

arbete och den egna kompetensen. Nedan följer således ett försök att identifiera 

bibliotekarieämbetets grundpelare. Under denna rubrik behandlas även kort kursplaner från 

programmet för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och från 

Bibliotekshögskolan i Borås. 

 
Bibliotekarien organiserar och gör önskad information tillgänglig för olika typer av användare, 

till exempel skolelever, allmänhet, forskare och yrkesspecialister i näringsliv och 

organisationer. Eftersom informationssamhället har medfört en stark ökning i mängden 

information har kraven på bibliotekarien ökat kraftigt. Dels kräver användning av de nya 

medierna en utökad teknisk kompetens, dels finns spännande pedagogiska utmaningar i att 

tillgodose olika användargruppers speciella önskemål och behov. 

(Linnéuniversitetet, u.å. ingen sidnumrering) 
 

Det finns enligt Jansson (2010) ingen entydig definition av bibliotekarien och dennes 

arbetsområden (s. 12). Detta problem framförs även från Svensk Biblioteksförening som ser 

flera ”olika egenskaper […] som centrala kompetenser” för en bibliotekarie (Svensk 

Biblioteksförening 2008, s. 6). Jansson lyfter katalog-, klassifikations-, undervisnings- och 

låneuppgifter som tillsammans med IT-, ämnesspecialists- och barnbibliotekarieuppgifter är 

exempel på olika arbetsområden för bibliotekarier. Gemensamt för bibliotekariens uppgifter 

är enligt Jansson att de i någon mån kretsar kring information och service (2010, s. 12f). 

Denna uppfattning går hand i hand med de kompetenser som enligt en forskningsöversikt från 

Svensk Biblioteksförening är kärnan i bibliotekarieämbetet nämligen informations-, social- 

och pedagogisk kompetens förbundet med bland annat servicekänsla och litteraturförmedling 

(2008, s. 6). Informationskompetens beskrivs enligt Limberg, Sundin och Talja som 

”förmågan att söka, kritiskt värdera och använda information för att lösa problem i olika 

sammanhang” (Limberg, Sundin och Talja 2009, s. 38). Den kommunikativa, sociala delen 

sammanfattas av Anderson och Sprenkle (2006) som förmågan att hantera oväntade 

situationer, frågor och människor genom att anta ett förhållningssätt bland annat byggt på 

tillgänglighet, nyfikenhet, empati och öppenhet (s. 191).  Pedagogisk kompetens rör förmågan 

att kunna vägleda individer till ett önskat resultat för att främja kvalitéer som kunskap, etik 

eller utveckla olika färdigheter (Svensson, u.å.). En god pedagog är alltså en person som på ett 

bra sett kan leda olika människor till kunskap och förståelse. 

 

Ørom identifierar i artikeln Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde of 

arbejdsorganisering (1993) sex olika bibliotekarieidentiteter vilka kan användas för att ringa 

in bibliotekarieyrket och den interna och externa uppfattningen om denna. Identiteterna är 

kopplade till bibliotekariens främsta uppgifter, hur bibliotekarien ser på det egna uppdraget 

samt till viss del hur andra ser på bibliotekarien. Vi använder i denna uppsats de svenska 

översättningarna på Øroms bibliotekarieidentiteter vilka lyder som följer: 

kulturförmedlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, dokumentalistidentiteten, 

socialarbetaridentiteten, informationsorganisatörsidentiteten och 

informationsförmedlaridentiteten (Ørom 1993 passim och Svensk biblioteksförening 2008, s. 

8f). Naturligtvis är det inte vattentäta skott mellan de olika identiteterna, vi vill belysa dem för 

att åskådliggöra komplexiteten inom bibliotekariekåren medan Ørom använder dem för att 

tydliggöra ett glapp mellan de identiteter som traditionellt sammankopplats med 
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bibliotekarieyrket och de som uppkommit i takt med ökat informationsflöde och ny teknik 

(1993 s. 42f).  

 

I inledningen till detta avsnitt om bibliotekarieämbetet låter vi ett citat från en 

informationsfolder sammanställt av företrädare inom programmet för Biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Linnéuniversitet flagga för den förändring som bibliotekarieyrket 

stått och ännu står inför. Intressant är att villkoren för både informationshantering, pedagogik 

och kommunikation ändrats en hel del i och med utbredningen av Internet och de möjligheter 

som databaser och onlinekommunikation skapar för biblioteken och dess användare. Det 

föränderliga samhälle vi numera lever i ställer krav på att kunskaper uppdateras kontinuerligt 

och att man sörjer för att grundkompetensen hos personal och ledare är flexibel så att nya 

tekniker och arbetssätt enkelt kan appliceras i en verksamhet. Det livslånga lärandet beskrivs 

av Berglund (2003, utan sidnumrering) bland flera som förmågan att ta till sig ny kunskap och 

omvärdera den man redan bär med sig. Detta kräver att individen är öppen för förändring och 

för att följa samhällsutvecklingen så att det egna lärandet aldrig avstannar.  

 

När det kommer till de utbildningsplaner som utfärdats för programmet för Biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och för Bibliotekarieutbildningen vid 

Bibliotekshögskolan i Borås efter Bolognareformen liknar de varandra i stort. Båda 

dokumenten lyfter fram övergripande mål med högre utbildning som exempelvis ”beredskap 

att möta förändringar i arbetslivet” (Högskolan i Borås 2010, utan sidnumrering) och 

”förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar” (Linnéuniversitetet 2009, utan sidnumrering). Vad gäller mer 

ämnesspecifika utbildningsmål rör dessa i stort informationshantering, förståelse för 

bibliotekets roll i samhället, bestånd och förmedling. Utbildningen vid Linnéuniversitetet 

skiljer sig från sin like i Borås genom att låta bibliotekspedagogik ta stor plats både vad gäller 

generella utbildningsmål och mer specifika kursmål. Från Högskolan i Borås är målet uttalat 

att studenterna efter genomförd utbildning ”ska kunna omsätta en bred överblick över centrala 

biblioteks- och informationsvetenskapliga begrepp, principer, verktyg och metoder i 

självständig professionsutövning” (Högskolan i Borås 2010, utan sidnumrering) vilket tyder 

på att man reflekterat över transferproblematik. 

 

Sammantaget förefaller bibliotekariens centrala kompetenser finnas i en kombination av bland 

andra informationshantering, kulturförmedling, social förmåga och pedagogisk förmåga. När 

dessa kombineras med någon av de uppgifter som Jansson använt som exempel kan man ana 

en komplex yrkesroll med många och skiftande inslag och definitioner likt de Ørom 

formulerat. 
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3. Teori 

Detta kapitel inleds med en tematisk ordnad begreppsgenomgång som täcker upp och 

ytterligare samlar och förtätar fältet kring anställningsbarhet och transferproblematik. 

Relationerna mellan begreppen diskuteras enligt följande tankekedja: Bolognas mål om 

anställningsbarhet för oss till kompetensbegreppet, för att skapa en förståelse för hur 

kompetens kan tolkas gör vi ett nertramp i kunskapsteori vilket sedan via 

kvalifikationsbegreppet leder oss fram till den modell som presenteras i slutet av detta kapitel 

och som senare används för att operationalisera de viktiga begreppen och kategorisera 

empirin i resultatkapitlet. Vi har valt att i vårt teorikapitel främst utgå från Per-Erik Ellström, 

professor i pedagogik vid Linköpings universitet och hans forskning kring kompetens- och 

kvalifikationsbegreppen. Det är Ellström som utformat den modell ur vilken vår analys senare 

kommer att ta avstamp. 

3.1 Kompetensbegreppet  
Kvalifikations- och kompetensbegreppen är nära kopplade till relationen mellan utbildning 

och arbetsliv (Ellström 1992, s. 29). Det finns därför anledning för oss att undersöka 

begreppet och dess betydelse närmare för att komma åt transferproblematiken mellan 

högskolestudier och en nyexaminerad bibliotekaries första arbete. 

 

När man talar om anställningsbarhet, talar man om att matcha individens särskilda 

kompetenser mot ett arbete som efterfrågar dessa.  Det är endast i en sådan relation, mellan en 

individ och en särskild uppgift som kompetens kan diskuteras, menar Ellström (1992, s. 22). 

Kompetens handlar om ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext” (Ellström 1992, s. 21). Kompetens är alltså förmågan att med 

hjälp av en mängd kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper kunna lösa en uppgift 

eller ett problem på ett framgångsrikt sätt.  Uppgiften kan handla om intellektuellt eller mer 

praktiskt arbete men även sådant som social förmåga, motivation och självförtroende är delar 

av kompetensbegreppet (ibid., s. 21). 

 

Eftersom kompetensbegreppet är i den grad kontextberoende som Ellström gör gällande är det 

mycket svårt att diskutera eller behandla begreppet på ett generellt plan (ibid., s. 22). Ellström 

ger ändå en begreppsbeskrivning där han påpekar att i en given situation är kompetens att 

betrakta som summan av ett antal (nedan uppräknade) faktorer, vilka tillsammans leder till att 

individen löser sin uppgift på ett framgångsrikt sätt (ibid., s. 27). De faktorer Ellström 

identifierar som kärnan i kompetensbegreppet och som individen använder för att lösa de 

problem hon ställs inför är följande: 

 

 Psykomotoriska faktorer – manuella färdigheter och hanteringssätt 

 Kognitiva faktorer – kunskap och intellekt.  

 Affektiva faktorer – engagemang, värderingar, vilje- och känslomässiga 

handlingsförutsättningar 

 Personlighetsfaktorer – självförtroende och självuppfattning 

 Sociala faktorer – samarbets-, ledarskaps- och kommunikationsförmåga 

(Ellström 1992, s. 21) 

 

Att en individ uppfyller dessa bedömningsgrunder i en given situation ger alltså, enligt 

Ellström att man kan tala om henne som kompetent för sin arbetsuppgift.  
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När kompetensbegreppet diskuteras delas det många gånger upp i två separata kompetenser; 

formell kompetens och faktisk kompetens. Enkelt uttryckt rör formell kompetens endast den 

kompetens som finns dokumenterad i form av betyg, intyg eller diplom medan faktisk 

kompetens rör samtliga förmågor som en individ bär med sig och som kan användas för att 

utföra ett arbete eller genomföra en uppgift (ibid., s. 38).  

3.2 Kunskap 
Vi rör oss i denna uppsats kring begrepp som alla relaterar till kunskap och den omfattande 

diskussionen om vad kunskap är och hur den erövras genom utbildning och överförs mellan 

människor och kontexter. Med risk att förlora oss i kunskapsteorins väldiga område vill vi 

ändå försöka att i detta avsnitt koppla samtalet om kompetens till ett vidare sammanhang. 

 

Historiskt sett har man fört resonemang om kunskap ur ett filosofiskt perspektiv som 

ursprungligen härstammar från Aristoteles.  De tre förgreningar av kunskapsbegreppet som 

myntades av honom; vetande, kunnande och klokhet är fortfarande utgångspunkten för många 

tolkningar av innebörden av kunskap (Gustavsson 2000, s. 30). Dessa grenar både motsätter 

och samarbetar med varandra men möts enligt Gustavsson i att de bärs av människor som 

förvärvat kunskap på olika sätt och kan välja att kommunicera med andra människor för att 

sprida och fördjupa sin kunskap om världen (ibid., s. 14 och s. 243). Hur än individer skapar 

en egen bank av kunskap och vad de än använder den till kan kunskap sägas syfta på att 

antingen bättre förstå omvärlden eller att kunna skapa något.  

 

3.2.1 Kunskap i teori och praktik 
Skillnaden mellan praktisk och teoretisk kunskap brukar definieras som att teoretisk kunskap 

är det vi lär oss genom att läsa och reflektera medan praktisk kunskap handlar om det vi gör. 

Två centrala begrepp som brukar användas när man ska reda ut skillnaden mellan de båda 

kunskapsbegreppen är ”knowing how” och ”knowing that”. Knowing how rör den praktiska 

kunskapen och består i färdigheter och kunskap om hur man gör något. Knowing that rör de 

teoretiska kunskaperna och vad man vet om något. Praktisk och teoretisk kunskap är inte 

åtskiljd i två separata läger utan samspelar hela tiden. Den teoretiska kunskapen hämtas från 

en praktik och utgår från det vi gör och ser, medan den praktiska kunskapen också bygger på 

tidigare teoretisk kunskap (Gustavsson 2002, s. 85f). Den indelning av teori och praktik där 

Aristoteles presenterar olika former av verksamheter som kräver olika slags kunskaper 

används ännu i dag. Den första verksamheten består av de teoretiska, vetenskapliga 

kunskaperna (vetande). Den andra består av kunskapen att kunna producera eller tillverka 

något (kunnande) och den tredje de kunskaper som inte är direkt kopplade till någon nytta 

utan har ett värde i sig genom att de är goda för människan (klokhet) (Gustavsson 2002, s. 79 

samt 2000, s. 33f). Här kommer vi återigen in på nytta kontra bildningsperspektivet som vi 

diskuterar i kapitlet om anställningsbarhet då Aristoteles första två kunskapstyper kan kopplas 

till nyttan medan den senare snarare handlar om bildning. 
 

Den amerikanska forskaren Jean Lave gav på 70-talet upphov till tanken om kunskap som 

något kontextberoende. Ett sådant synsätt kan kallas för situerad kunskap och innebär att 

kunskap som skapas i en viss situation, i en ”community of practice”, inte helt oproblematiskt 

kan överföras till en annan kontext (Gustavsson 2002, s. 91). När individer deltar i en praktisk 

kunskapsgemenskap menar Andersson och Fejes (2010) att dessa individer tar del av den 

gemensamma kunskapen och samtidigt påverkar densamma genom att tillföra egna 

erfarenheter. Problem kan ibland uppstå när den situerade kunskapen ska användas i en annan 

kontext än var den vanligtvis nyttjas vilket ger upphov till frågan om all kunskap kan frigöras 
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från sin kontext och rekontextualiseras eller om den till viss del alltid är bunden till det 

sammanhang där den förvärvats (s. 53). I Morings och Hedmans studie som presenterades i 

bakgrundskapitlet (se s. 4) berörde de intervjuade studenterna just denna problematik; hur kan 

teoretisk kunskap omvandlas/rekontextualiseras och bli användbar i en praktisk miljö? 

Hedman et al. (2009) gör samma iakttagelse när de visar på skillnaden mellan att veta hur 

man gör något och att kunna göra detta (s. 148). Vi identifierar transferproblematiken i 

Hedmans et al. studie som att man i olika kontexter – under utbildning och i arbetslivet, 

arbetar med samma grundproblem och uppgifter men på helt olika sätt och mot ständigt 

skiftande mål. Det kräver att man kan bemästra den situerade kunskapens problematik 

gällande rekontextualisering genom att använda kunskap som förvärvats i ett sammanhang på 

ett nytt delvis omarbetat sätt i ett annat sammanhang. 

 

3.2.2 Tyst kunskap 
Den faktiska kompetensen som nämndes tidigare innehåller till skillnad från den formella 

kompetensen det man kallar för tyst kunskap. Den tysta kunskapen är ofta svår att reflektera 

över då den är svår att verbalisera (Gustavsson 2002, s. 88). Tyst kunskap står för den 

kunskap eller förtrogenhet som uppstått efter en lång tids praktik och som gör det möjligt att 

lösa oväntade eller avvikande situationer i yrkeslivet. Den tysta kunskapen utgör i dessa fall 

en bakgrund till hur en situation ska tolkas utifrån tidigare händelser och finns i svaret på 

frågan varför en situation löstes på ett särskilt sätt (Andersson & Fejes 2010, s. 51f). Ellström 

nämner tyst kunskap med betydelsen ”’att kunna göra något’ snarare än ’att veta något’” 

(Ellström 1992, s. 51). Likt samtliga delar i kompetensbegreppet är den tysta kunskapen svår 

att tala om i mer generella termer än de vi använder ovan. En följd av detta blir att man många 

gånger bortser från denna kunskap när man talar om kompetens i stort eftersom förtrogenhet 

är svår att uttrycka i ord (Andersson & Fejes 2010, s. 57).  

 

3.3 Kvalifikationsbegreppet 
På samma sätt som kompetens är ett relationsbegrepp är också kvalifikation nära kopplat till 

den kontext där begreppet ska användas. Till skillnad från kompetensbegreppet som är nära 

kopplat till individen och hennes förutsättningar är kvalifikationsbegreppet kopplat till de krav 

som ett arbete ställer på individen (Ellström 1992, s. 29). Ellström definierar kvalifikation 

som ”den kompetens, som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller 

som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren” [originalets kursiveringar] 

(Ellström 1992, s. 29). En optimal situation uppstår alltså där en individs färdigheter kopplade 

till en viss uppgift möter en arbetsgivares krav på de kvalifikationer som krävs för att utföra 

den specifika uppgiften. 

 

En komplett mätning av vilka kvalifikationer en uppgift kräver är mycket kostsam och 

tidskrävande och genomförs enligt Ellström nästan aldrig. Detta får till följd att om det är 

oklart vilka kvalifikationer som krävs för en viss uppgift/visst yrke är svårt att anpassa och 

utveckla en utbildning som ger studenter möjlighet att utveckla och stärka de kompetenser 

som krävs för att utföra uppgiften/yrket på ett framgångsrikt sätt (Ellström 1992, s. 30). 

 

3.4 Modellen om yrkeskunnande 
För att undersöka huruvida det existerar transferproblematik och hur den i så fall kommer till 

uttryck för nyexaminerade bibliotekarier under dessas första år i arbetslivet använder vi 

Ellströms modell om yrkeskunnande. Den beskriver i första hand relationen mellan 

kompetens och kvalifikation men är enligt Löfgren Martinsson (2008) även intressant att 

använda när man diskuterar transferproblematik (s. 100). Modellen används även av 



12 
 

Andersson och Fejes (2010) som bland annat menar att den visar hur formell kompetens och 

faktisk kompetens sällan speglar varandra utan växlar inbördes värde bland annat beroende på 

tid, praktik, erfarenhet (s. 61f). Vi anser att modellen kan klarlägga och visa på hur olika 

faktorer och krav påverkar hur en specifik arbetssituation ser ut.  

 

KOMPETENS                        KVALIFIKATION 

Formell kompetens    Efterfrågad kompetens 

   

  Utnyttjad kompetens    

 

Faktisk kompetens Den kompetens som arbetet kräver 

Figur 1. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Ellström, 1992 s. 38). 

Den transferproblematik som denna uppsats undersöker rör i första hand den relation som 

finns mellan kompetens och kvalifikation samt efterfrågad kompetens och den kompetens 

som arbetssituationen faktiskt kräver. Genom att undersöka den upplevda kompetensen hos 

nyexaminerade bibliotekarier avser vi att kunna konstatera huruvida transferproblematik finns 

mellan studenternas upplevda kompetens i relation till sitt arbete. Modellen kan även indikera 

om utbildning, upplevd kompetens och kvalifikation överensstämmer.  

 

Andersson och Fejes (2010) hävdar att den kompetens som efterfrågas från arbetsgivarhåll 

sällan helt motsvarar den kompetens som faktiskt krävs för att utföra arbetsuppgifter. ”En 

formell behörighet är ingen garanti för att man klarar uppgiften – i själva verket är det den 

reella [faktiska] kompetensen som är avgörande.” (Andersson & Fejes 2010, s. 62). 

Relationen mellan kompetens och kvalifikation kan alltså skilja beroende på om man väljer att 

enbart se till examensbevis och betyg eller om samtliga kompetensvariabler hos individen 

värderas. 
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4. Metod 

Vi söker en djupare förståelse för hur nyanställda bibliotekarier uppfattar sin egen kompetens. 

Därför grundas empirin i denna uppsats på intervjuer. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

och Wängerud (2007) öppnar samtalsintervjuer för oväntade svar (s. 283). Detta menar vi, 

kan vara fördelaktigt då ett för uppsatsskrivarnas del, relativt okänt fenomen ska undersökas. 

Intervjuer erbjuder också, till skillnad från till exempel enkäter, möjligheten att ställa 

följdfrågor vilka kan bidra till en djupare inblick i respondentens upplevelser (ibid., s. 266). 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

På grund av stor geografisk spridning och en skral reskassa valdes intervjuer via telefon. Den 

första kontakten med respondenterna togs via telefon och/eller e-post. De intervjuer som 

används i empirin består uteslutande av telefonintervjuer som bandats och skrivits ut av 

uppsatsens författare. Det kan vara svårt att skapa förtrolighet och spontanitet i samband med 

en telefonintervju. Dessutom är risken för missförstånd större då intervjuaren och 

respondenten inte kan se varandras minspel och rörelsemönster (Esaiasson et al. 2007, s. 266). 

För att eliminera risken för missförstånd och andra problem valdes en halvstrukturerad 

intervjuguide där de flesta följdfrågorna förberetts tidigare. För att ytterligare säkerställa att 

respondenterna förstått syftet med sin medverkan skickades intervjuguiden till dem via e-post 

ett par dagar före intervjutillfället. Esaiasson et al. menar att en telefonintervju inte bör 

överskrida 15 minuter för att fokus från respondent och intervjuare ska bibehållas (ibid., s. 

265). Att respondenterna getts tid att förbereda sig inför intervjun med hjälp av den i förväg 

utskickade intervjuguiden öppnar för att intervjutiden utnyttjas effektivt. Flera av 

respondenterna hade förberett anteckningar inför intervjun och uttryckte sig positivt om detta. 

 

Det är möjligt att vi påverkat respondenternas svar genom våra intervjufrågor då dessa har 

rört hur kompetenser förflyttats från utbildning till en yrkespraktik. Fast det inte uttalats så 

förutsatte vi genom att ställa frågorna på det sätt vi gjorde att det är önskvärt att kunskaper 

som förvärvats under utbildningen i någon mån bör kunna användas i ett bibliotekarieyrke.  

4.1.1 Urval 
De personer som vi har valt att intervjua är, som nämndes i avgränsningen i avsnitt 1.4, 

yrkesverksamma bibliotekarier som påbörjade sin utbildning under 2007 och tog sin examen 

2010 antingen vid högskolan i Borås eller vid Linnéuniversitetet. De intervjuade 

respondenterna har förutom en examen i biblioteks – och informationsvetenskap också arbetat 

på bibliotek under minst fem månader på 50 % eller mer. Den avgränsningen gjordes för att 

den nyanställda bibliotekarien måste ha fått chans att etablera sig på arbetsplatsen samt fått 

prova sina kunskaper i praktiken. Till en början var tanken att respondenterna inte skulle ha 

arbetat inom bibliotekssektorn innan avslutad utbildning eftersom vi intresserat oss för 

upplevelsen av kompetens och kunskaper när individer går från en utbildning till en 

yrkespraktik. Det visade sig dock vara svårt att finna personer som uppfyllde kriteriet på fem 

månaders anställning utan att de tidigare haft anställning under studietiden. Därför gjordes 

undantag för perioder av praktik eller assistentarbeten där respondenterna haft andra uppgifter 

än bibliotekariens  
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Vi är medvetna om att storleken på den studie vi utför ger begränsat utrymme för tolkning. 

Empirin bygger på fem stycken telefonintervjuer á 15 – 20 minuter vardera. Naturligtvis hade 

fler respondenter kunnat säkerställa resultatet ytterligare men vi anser ändå att vår studie kan 

ge en inblick i hur relationen mellan studier och yrkesliv ser ut för bibliotekarier.  

 

För att nå respondenterna kontaktades Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås och listor på 

de personer som examinerades från programmet för Biblioteks- och informationsvetenskap 

våren 2010 begärdes ut. Urvalsprocessen utfördes genom att listorna följdes alfabetiskt och 

kontakter togs till det att vår kvot på fem respondenter uppfyllts. Det visade sig vara svårt att 

få tag på respondenter från Linnéuniversitetet som uppfyllde vårt krav på fem månaders 

arbetslivserfarenhet. Det hade annars varit intressant att göra en jämförelse mellan de två 

utbildningarna för att utröna om det finns några likheter eller skillnader mellan de 

nyexaminerades uppfattning om den egna kompetensen. Men eftersom allt för få respondenter 

från Linnéuniversitetet uppfyllde villkoren kan ingen sådan jämförelse göras. 

 
4.1.2 Bortfall 
De intervjuade bibliotekarierna valdes för att de arbetat i minst fem månader på 50 % eller 

mer på bibliotek. Detta för att nå en målgrupp som är väl insatt på sin arbetsplats och som 

hunnit vänja sig vid att vara en del av denna. Det visade sig dock vara svårt att finna 

respondenter som uppfyllde dessa krav. Först efter 18 kontakter stämde fem personer in på 

kriterierna, vilket var det antal respondenter vi i förhand bestämt oss för att använda. I 

efterhand kunde gränsen för anställningstid möjligen ha sänkts något. Men naturligtvis är 

varje månad på en ny arbetsplats utvecklande och värdefull då man ska komma in både i 

personalgrupp, arbetsuppgifter och för att omvandla sin syn på den egna yrkesidentiteten. En 

annan väg för att enklare nå ett större urval hade varit att gå längre tillbaka i listorna över 

examinerade studenter, detta hade dock inte följt intentionen att undersöka anställningsbarhet 

i relation till Bolognareformen eftersom den genomfördes i samband med att ”våra” 

respondenter påbörjade sin utbildning. Dessutom hade idén med att intervjua nyanställda 

bibliotekarier haltat om vissa respondenter arbetat under längre tid än under ett års tid. 

 
4.2 Etik 
De etiska reglerna kring forskning är inte klara och fastlagda utan varje individ som vill 

bedriva veteskaplig forskning får själv fundera kring vilka etiska dilemman som kan uppstå i 

just hans eller hennes forskningssituation. Vetenskapsrådet (2002) har dock nedtecknat 

forskningsetiska principer och presenterar fyra grundkrav som ska vara vägledande inom den 

vetenskapliga forskningen. Informationskravet innebär att de inblandade ska informeras om 

forskningsuppgiftens syfte och villkoren för sitt deltagande samt att deras deltagande är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas. Deltagaren måste sedan lämna sitt samtycke 

angående deltagande enligt samtyckeskravet. Med konfidentialitetskravet följer krav på att de 

deltagandes personuppgifter skyddas och att deras utsagor ska presenteras på ett sådant sätt att 

den enskilde individen inte kan identifieras. Avslutningsvis innebär nyttjandekravet att de 

insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål och endast lånas ut till 

andra forskare som förbinder sig till de villkor angående konfidentialitet som lades fram av 

den ursprunglige forskaren (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Vid en första telefonkontakt med respondenterna presenterades syftet med undersökningen 

kortfattat. Därför skickades också ett förtydligande brev ut via e-post för att närmare 

presentera våra intentioner med uppsatsen samt för att informera om hur svaren skulle 

redovisas. Detta brev innehöll även den intervjuguide som intervjuerna utgick ifrån. I 
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samband med intervjun upprepades återigen villkoren för medverkan samt syftet med 

uppsatsen. Vi lämnade även ut våra kontaktuppgifter redan i samband med den första 

telefonkontakten och uppmanade respondenterna att ta kontakt med oss gällande eventuella 

oklarheter eller funderingar. I uppsatsen uppträder respondenterna anonymt för alla bortsett 

från författarna. Trots att resultatkapitlets läsvänlighet påverkas negativt har respondenternas 

uttalanden inga redovisade relationer, det går inte att koppla flera citat eller referat till samma 

respondent. Detta för att helt garantera att respondenternas anonymitet skyddas. Att ge 

respondenterna fiktiva namn eller numrera dem visar på samband som gör dem möjliga att 

identifiera. Med en större urvalspopulation hade detta möjligen fungerat men i och med de 

snäva kriterier som ställdes på de medverkande respondenterna vad gäller tidpunkt för 

examen, studieort och nuvarande arbetssituation blir relationerna alltför avslöjande för att 

kunna redovisas. I och med dessa åtgärder anser vi att uppsatsen följer Vetenskapsrådets 

riktlinjer som presenterats i stycket ovan. 

 
4.3 Analysmetod och bearbetning av empiriskt material 
Den analysmetod som används kallar Kvale och Brinkmann (2009) för meningskoncentration. 

Metoden innebär att man drar samman intervjupersonens utsaga till kortare formuleringar. 

Analysmetoden har fem steg och börjar med att forskaren läser igenom hela intervjun för att 

få ett helhetsintryck. Ur texten plockar forskaren fram olika ”naturliga meningsenheter” så 

som det uttrycks av respondenten och sorterar dessa under olika centrala teman. I det fjärde 

steget tolkar forskaren det tematiserade materialet i relation till syftet och i det slutgiltiga 

femte steget knyts de relevanta temana ihop i en beskrivande resultatdel (Kvale och 

Brinkmann 2009, s. 221). Vi har med inspiration från Kvales meningskoncentration 

tematiserat intervjuutsagor efter Ellströms modell om yrkeskunnande. Om respondenterna 

exempelvis talat om bokprat, boksamtal, sagostund har detta av oss tolkats tillhöra 

litteraturförmedling. På så sätt kan resultatet lättare överblickas.  

 

Ellströms modell om yrkeskunnande tjänar som kategoriseringsunderlag i vilken av oss, 

utvalda och utbrutna meningar och citat från våra respondenter placeras efter det att 

källmaterialet avidentifierats och kodats. De fraser som korresponderar med något av de fyra 

hörnen i modellen placeras alltså där vi tolkar att det har sin rätta plats. Tillsammans kan 

svaren i de fyra hörnen indikera vad som ingår i den kompetens som utnyttjas av de 

nyanställda bibliotekarierna och hur de upplevda kompetenskraven från arbetsgivarsidan ser 

ut enligt respondenterna. De begrepp som tagits upp i teorikapitlet ovan: faktisk kompetens, 

formell kompetens och kvalifikation är de med vilka vi med hjälp av vår empiriska studie 

avser att undersöka hur transferproblematik upplevs för nyanställda bibliotekarier. I denna 

studie bygger kompetens- och kvalifikationsvariablerna endast på respondenternas 

upplevelser av dessa.  Vi anser att styrkan i Ellströms modell om yrkeskunnande ligger i att 

relationerna mellan de olika utgångspunkterna framkommer mycket tydligt genom de linjer 

som bygger modellen. När dessa utgångspunkter sedan kombineras framträder en generell 

uppfattning om vilka olika kompetenser som används och skapar en vision om hur kompetens 

nyttjas. Eftersom uppsatsens fokus ligger på transferproblematik mellan studier och yrkesliv 

är det av särskilt intresse att jämföra hur formell kompetens överensstämmer med upplevda 

kvalifikationskrav från arbetsgivarhåll. 
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5. Resultat 

I resultatkapitlet operationaliseras begreppen i Ellströms modell om yrkeskunnande genom att 

koncentrerade meningar och ord placeras in i en mall som inspirerats av Ellströms 

relationsmodell. De företeelser som tagits upp av flera respondenter markeras med större 

typsnitt i och fetstil och sorteras i fallande skala (se s. 18). Empirin visualiserar relationerna 

mellan respondenternas uppfattningar så att dessa blir synliga. Härvid kan de kategoriserade 

svaren ligga till grund för den senare analysen. På den mycket förtätade och basala modellen 

följer en mer ingående resultatredovisning under rubrikerna Formell kompetens, Faktisk 

kompetens, Efterfrågad kompetens och Den kompetens som krävs för bibliotekariearbete.  

 

De fyra frågeställningar som studien baseras på är de som presenteras i uppsatsens inledning. 

Inför resultatredovisningen är det på sin plats att presentera dem igen: Hur upplever de 

nyanställda bibliotekarierna den egna kompetensen i mötet med yrkeslivet? Vilka 

kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna krävs i relation till sitt arbete? Vilka 

kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna att de har med sig från sin utbildning? 

Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna att de saknar i relation till sitt 

arbete?  

 

För att kunna ringa in och urskilja betydande delar gällande formell och faktiskt kompetens 

har intervjufrågorna rört bland annat vilka kunskaper från utbildningen som upplevts 

relevanta i arbetssituationer, vilka som inte gjort det, om man har andra kunskaper och 

kompetenser som betytt mycket i arbetet som inte kommit direkt från utbildningen och varför 

respondenten var den sökande som drog det längsta strået i anställningsprocessen. Eftersom vi 

är intresserade av våra respondenters upplevelse av utbildningen i biblioteks- och 

informationsvetenskap i relation till deras upplevelse av bibliotekarieyrkets kompetenskrav så 

kommer formell kompetens i det här sammanhanget bara röra de kunskaper som 

respondenterna upplever att det har med sig från just programmet för biblioteks- och 

informationsvetenskap. Formell kompetens från andra utbildningar kommer till exempel att i 

det här sammanhanget klassas som faktisk kompetens.  

 

I vår undersökning baseras kvalifikationskategorierna på de svar som våra respondenter gett 

på frågor kopplade till förväntningar från arbetsgivare och respondent inför anställning, när 

arbetet varit lätt, när det varit svårt, när de kunskaper man har från utbildningen i biblioteks- 

och informationsvetenskap varit relevanta, när de upplevts mindre relevanta m.fl. (se bilaga 

1). De uppgifter som presenteras under rubriken ”Kompetens som krävs för biblioteksarbete” 

ämnar inte ge någon heltäckande bild av bibliotekariens arbetsuppgifter – det är material för 

en text med minst samma omfattning som denna uppsats. Där sammanfattas svar på frågor om 

hur förberedda respondenterna kände sig inför bibliotekariearbetet efter sin examen, om 

respondenterna kände sig säkra på sin kompetens i det sammanhanget, hur respondenterna 

löser oförberedda situationer och om respondenterna upplevde att deras formella kompetens 

stämmer överens med den verklighet de möter på sin arbetsplats.  
 

Det är viktigt att understryka att modellen visar en mycket modifierad sanning. De variabler 
som placerats i modellen är långt ifrån heltäckande och ämnar inte heller att ge en beskrivning 

av vilka kunskaper som ingår i en examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vilka 

kompetenser som krävs för en bibliotekarieanställning. Det är som tidigare beskrivits enbart 

respondenternas svar som ligger till grund för den information som placerats i modellen och 

den innehåller varken röster från arbetsgivarhåll eller från utbildningshåll eftersom uppsatsens 
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syfte inte är av jämförande slag. Således indikerar inte vår modell utnyttjad kompetens på så 

sätt som Ellströms dito gör utan på bibliotekariernas upplevelse av den egna yrkesrelaterade 

kompetensen. Det intressanta för denna undersökning är respondenternas upplevelse av en 

eventuell diskrepans mellan utbildning och arbete.  

 

Vi presenterar under varje rubrik i resultatkapitlet vad varje enskild respondent har sagt men 

gör även en kort sammanfattning där vi tar med det vi uppfattar som gemensamt för flertalet 

respondenter. Respondenternas inbördes ordning under varje rubrik varierar för att undvika att 

relationerna mellan svaren avslöjar respondenternas identitet vilket diskuterats mer ingående i 

etikavsnittet 4.2. 
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5.1 Operationaliserad modell 
KOMPETENS                           KVALIFIKATION 

Formell kompetens 
 

Sökstrategier & informationshantering  
Klassificering & kataloghantering  

Databasutformning 
Programmering 

Vetenskapsteoretiska kunskaper 
Pedagogisk förmåga 

Kännedom om e-medier 
Samarbetsförmåga 

Planera och utvärdera 
Referenssamtal 

Flexibilitet 
Medieplanering 

Litteraturförmedling 
Kunskaper om användargrupper och deras behov 

Bemötande 
Teoretiska kunskaper om begreppen dokument & information 

Sökstrategier & informationshantering 
Tillämpning av statistiska verktyg 

Bibliotekshistoria  

Efterfrågad kompetens 
 

Formell kompetens från biblioteks- och informationsvetenskap 
Tidigare erfarenhet av arbete på bibliotek (Praktik eller 

assistentarbete) 
Pedagogisk förmåga 
Samarbetsförmåga 
Rätt personlighet 

Kunna bibliotekssystem 
IT- kunskaper 

Organisera evenemang 
Initiativförmåga och kreativitet 

Uttrycka sig i skrift 
Samhällskunskap 

 
  

 
 

                 Faktisk kompetens 
 

Tidigare erfarenheter av arbete på 
bibliotek (Praktik eller 

assistentarbete) 
Att kunna och vilja delta i det livslånga 

lärandet 
Tidigare erfarenheter från annan arbetsplats 

Social kompetens 
Informationssökning i praktiken 

Uttrycka sig i skrift 
Samhällskunskap 

Planera och utvärdera 
Bemötande 

Litteraturkunskap 
Pedagogisk förmåga 

 
 

              Den kompetens som krävs för 
bibliotekariearbete 

 
Litteraturförmedling 

Kunskap om användargrupper och 
deras behov 

Sökstrategier & informationshantering 
Bibliotekssystem 

Pedagogisk förmåga 
Bemötande 

Att kunna och vilja delta i det livslånga 
lärandet 

Medieplanering 
Social kompetens 

Planera och utvärdera 
Kreativitet och utveckling av biblioteket 

Kännedom om e-medier 

IT-kunskaper 
Klassificering och kataloghantering 

Flexibilitet 
Etik 

Samarbetsförmåga 
Samverkan bibliotek och skola – hur förhåller man sig? 

Planera och utvärdera 
Kontakt med myndigheter och organisationer  

Figur 2: Operationaliserad begreppsmodell med inspiration från Ellströms modell om yrkeskunnande. 

 

Bibliotekariens 

upplevelse av 

den egna 

yrkesrelaterade 

kompetensen 
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5.2 Formell kompetens 
En av respondenterna upplever att när det kommer till att söka information och hantera olika 

medier är hon mycket kunnig och förberedd från utbildningen ”[…] det är väl det som man 

känner att man kan bättre än andra”. Respondenten känner sig även säker på klassificering 

men menar också att det finns delar i utbildningen som hon har svårt att koppla till yrkeslivet. 

Hon anser att sista delen av utbildningen i mångt och mycket var inriktad på att ”klara 

uppsatsen” och tycker att det lades för mycket tid på statistik och vetenskapsteori. All fokus 

låg enligt respondenten på uppsatsen och man pratade väldigt lite om vad som skulle komma i 

arbetslivet. Respondenten berättar även om en kurs i XML som hon anser var slöseri med tid 

då hon uppfattar det som om att det endast är ett fåtal bibliotekarier som programmerar och 

”går in bakom och fixar” då de flesta som jobbar inom kommunen inte får gå in och ändra på 

hemsidan utan har att förhålla sig till en strikt mall. Hon tycker att kursen istället borde ha 

varit valbar för dem som ville inrikta sig mot programmering. 
 

En annan respondent framhåller kurserna i pedagogik som mycket relevanta för hennes yrke 

och menar att hon har användning av sin pedagogiska kompetens i mötet med barn vid till 

exempel sagostunder eller bokprat. Hon tycker också att hennes utbildning har bidragit till att 

utveckla hennes samarbetsförmåga vilket enligt respondenten är viktigt då man på biblioteket 

arbetar tillsammans med många olika typer av människor. Respondenten säger också att hon 

är mer kompetent inom vissa områden, som till exempel gällande ny teknik och 

Deweysystemet, än vad hennes kollegor med en äldre examen är. Respondenten anser att 

sökstrategier och informationssökning är viktigt och något som hon har goda kunskaper om 

från sin utbildning. Däremot uppger hon att hon inte får så stor användning av dessa 

kunskaper på det folkbibliotek där hon arbetar då sökfrågorna är av enklare slag än på ett 

forskningsbibliotek. ”Det pratade vi om ganska mycket, sökstrategier i utbildningen och det 

har… det har jag ju i mig nånstans fast jag använder det inte i dag. Men det är bara för att jag 

jobbar på ett folkbibliotek och här är det ju mest enkla frågor”. Respondenten berättar också 

om en kurs där de studerande skulle utveckla en egen databas och säger att hon aldrig tror att 

hon kommer att ha användning av den kunskapen i sitt yrke. 
 

Även en tredje respondent tycker att den kurs hon läste om databaser och XML inte varit 

användbar för hennes yrkesliv. Likaså anser hon att rena metodkurser och bibliotekshistoria 

varit mindre relevanta för hennes arbete. Däremot tycker hon att hon har med sig kunskaper 

som rör referenssamtalet samt klassifikation och informationssökning.  
 

Särskilt kompetent anser sig en fjärde respondent vara när det gäller att bemöta och bedöma 

olika användares behov samt att vara flexibel och hantera olika situationer. Hon tycker att 

utbildningen har gett henne ett nyanserat sett att se på användare och bemöta dem på olika 

plan. ”Jag har inte egentligen gått en kurs i hur man bemöter folk […] men jag har ju lärt mig 

att se olika grupper på olika sätt […] och veta att jag behöver vara ganska flexibel”. Hon 

trycker på att utbildningen har bidragit till kunskaper som gör att hon har förmågan att 

planera, förändra och utvärdera biblioteksverksamheten. Respondenten menar att hon tar 

avstamp i utbildningens teorier om biblioteksverksamheten när hon tillsammans med sina 

kollegor arbetar för att förändra och förbättra biblioteket. ”Dom förändringar jag gör är ju… 

eller föreslår jag ju utifrån… […] och dom är ofta baserade på teo… på teorier om 

biblioteksverksamheten.” Respondenten känner också att hon har goda kunskaper om barn 

och ungas medievanor, litteraturförmedling och medieplanering. 
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En femte respondent tycker att det under utbildningen har fokuserats mycket på kunskaper 

som bara används av ytterst få bibliotekarier som till exempel att skriva katalogposter eller 

programmera i XML. ”Att skapa nya katalogposter det var ju ganska stor del av utbildningen 

som jag minns det. [...] Men det är så att det är en bibliotekarie i hela kommunen, så man 

liksom skickar in då, om det saknas katalogposter i… i den här BURK-sök.” Respondenten 

anser sig vara bra på att söka information och menar att hon har lärt sig mycket av detta på 

utbildningen. 
 

Sammanfattningsvis anser de flesta respondenter att de har goda kunskaper i att söka 

information och att klassificera och att detta är relevant för yrket. Uppbyggnad av databaser 

och programmering i XML ses däremot som mindre relevant. 
 

5. 3 Faktisk kompetens 
En respondent har tidigare arbetat i bokhandel och tycker att hon har goda kunskaper om 

litteratur med sig därifrån som hon utnyttjar när hon ska förmedla litteratur till sina användare. 

Respondenten har även tidigare erfarenheter av informationssökning då hon under studietiden 

utförde viss informationssökning för primärvårdens räkning.  
 

En annan respondent, som bortsett från sin examen i Biblioteks- och informationsvetenskap 

även har en förskollärarutbildning bakom sig, betonade under hela intervjun vikten av 

pedagogisk förmåga och social kompetens i relation till bibliotekarieyrket. Respondenten 

menade att en stor del av de sociala och pedagogiska förmågor och administrativa kunskaper 

som bibliotekariearbetet verkligen kräver är hämtade från hennes tidigare arbete inom 

barnomsorgen. ”Från min tidigare utbildning så fick jag pedagogik. […] Det är en stor del för 

det har inte vi, hade inte vi nånting i Borås.” Respondenten arbetar ensam på sin arbetsplats 

och när hon känner sig osäker brukar hon läsa hur andra har gjort i liknade situationer och få 

tips från andra bibliotekarier. 
 

Även en tredje respondent har tidigare arbetslivserfarenheter. Hon arbetade som 

biblioteksassistent under sin studietid varifrån hon menar att hon fått praktisk övning i 

informationssökning. Den sociala biten är mycket viktig för hennes arbete både vad gäller att 

kunna samarbeta med kollegor och bemöta användare på biblioteket. Det är viktigt att vara 

människokännare tycker respondenten. Hon säger också att hon i sitt yrke måste ha förmågan 

att ta in nya kunskaper och lära sig själv. ”Det får ju ske på arbetstid liksom, att man drar sig 

undan och fortsätter utbilda sig på egen hand, om man säger. Så det är ju på, det är ju mycket 

på eget initiativ.” 
 

En fjärde respondent känner sig mycket säker i användarkontakten vad gäller bemötande och 

social kompetens, vilket hon menar är en kombination av tidigare yrkeserfarenheter och 

teoretiska kunskaper från utbildningen. 
 

Slutligen berättar en femte respondent att biblioteket till viss del har anpassat hennes 

arbetsuppgifter efter den faktiska kompetens hon besitter. Respondenten anser att hon är bra 

på att marknadsföra biblioteket genom att göra affischer och skriva texter. Därför har dessa 

arbetsuppgifter lagts till i hennes tjänst vilket hon tycker är roligt. Förmågan att uttrycka sig i 

skrift anser respondenten att hon har med sig från tidigare utbildning, där hon även fått en 

djupare kunskap om samhället. Hon menar också att det man inte kan får man försöka lära sig 

själv, antingen genom att fråga kollegor eller att ta reda på det på annat sätt. 
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Samtliga respondenter poängterar vikten av kunskaper som rör social kompetens och 

pedagogisk förmåga. Även förmågan och viljan att vilja lära och kunna mer upplevdes vara av 

mer generell karaktär även om verktygen för inlärning till viss del kom från högskole- och 

universitetsstudierna. Ett par respondenter tog upp erfarenheter från tidigare arbeten och 

menade att erfarenheter ifrån arbete med barn och unga samt praktik på bibliotek utanför 

studierna gett mycket kött på benen inför den första anställningen. 

5.4 Kompetens som krävs för bibliotekariearbete 

En respondent har tidigare läst en journalistutbildning. Hon tycker att förmågan att uttrycka 

sig i skrift är något som hon ofta använder i sitt arbete då hon ansvarar för en del 

marknadsföringsuppgifter. Respondenten tycker också hon haft nytta av sina kunskaper i 

samhällsvetenskap, som hon har med från sin journalistutbildning då hennes arbetsplats är ett 

kombinerat bibliotek och medborgarkontor. De kurser som respondenten upplever att hon har 

mest yrkesrelevanta kunskaper med sig ifrån är de som varit tydligt knutna till biblioteket och 

handlat om referenssamtal samt bemötande och olika användargruppers behov. Respondenten 

betonar även yrkets sociala sidor och menar att det är viktigt att kunna samarbeta när man 

jobbar med många olika människor. Respondenten känner sig osäker på vilka böcker hon ska 

rekommendera och även vilka och hur många medier hon ska köpa in. Hon tror dock att hon 

kommer bli säkrare på detta när hon lärt känna samhället och biblioteks besökare bättre. ”För 

att det handlar ju väldigt mycket om att man ska liksom känna… veta vilka personer… 

personerna är som kommer.” 

 

En annan respondent talar mycket om användarkontakten och att kunna bemöta människor 

utifrån deras förutsättningar. Hon har utvecklat olika förhållningssätt mot olika gruppers 

behov av hennes kunskaper. Respondenten återkommer till vikten av att vara flexibel i och 

med att omvärlden och bibliotekets roll i denna förändras hela tiden. Hon menar att hon hela 

tiden använder sina teoretiska kunskaper som en bas när hon tillsammans med sina kollegor 

arbetar med olika projekt eller kommer med nya idéer för att förbättra 

biblioteksverksamheten. Att hon tror på förändring över tid märks även i hennes förhållning 

till uppgifter som hon upplever som svåra i arbetet, vi talar om bokprat som exempel: ”har 

man inte jobbat tusen år i den här branschen så, så har man inte den kollen som man har om 

man har en yrkeserfarenhet [...] man behöver tid för att sätta sig i det som finns”. 

 

Respondenten påstår att biblioteken ibland efterfrågar kompetens som inte är relevant som till 

exempel att man kan bibliotekssystemen. ”[…] det är så helt irrelevant liksom ja. Alla lär sig 

lugnt det på två minuter”. Hon tycker också att biblioteken ofta efterfrågar IT-kunskaper utan 

att egentligen kunna definiera vilka IT-kunskaper de anställda behöver. 

 

En tredje respondent blev överraskad över att hennes arbetsuppgifter var så pedagogiskt 

präglade när hon började sitt arbete på bibliotek.  

 
Som till exempel informationssökning med lektioner med klass och hålla det, det har jag 

liksom aldrig tänkt att man som bibliotekarie ska stå inför en hel klass på gymnasieskolan och 

hålla liksom lektioner på 40 minuter, en timme. Och, men det tillhör ju liksom. Och det är ju 

sånna praktiska saker som jag menar att vi, att jag saknar ifrån utbildningen. 

 

Respondenten tar även upp hur hennes tidigare arbetslivserfarenhet förberett henne på 

administrativa uppgifter som kontakt med myndigheter, kommun och organisationer. Hon 

menar att även om hon själv inte har några problem att lösa sådana arbetsuppgifter så talades 

det för lite om sådana praktiska delar av yrket under utbildningen. ”Men jag tänker, är man 

ung och inte har den arbetslivserfarenheten jag har […] mina kursare som var mycket yngre 
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som direkt kom från gymnasiet eller som bara jobbat lite ströjobb, alltså dom får nog mycket 

tuffare i just det här med det praktiska, tror jag.”  

 

Respondenten upplever att utbildningen förberett henne på informationssökning och 

klassificering men känner sig osäker på litteraturförmedling som hon upplever är en stor del 

av bibliotekarieyrket. Hon betonar bibliotekarieyrkets sociala sidor och säger att det är viktigt 

att kunna bemöta människor, vilket hon menar att det inte pratas om inom programmet för 

Biblioteks- och informationsvetenskap. Vår respondent är ensam bibliotekarie på sin 

arbetsplats och upplever att yrket kräver att man själv kan fylla i sina kunskapsluckor och leta 

fram information. Vår respondent menar att hon inte har behov av djupare datakunskaper som 

att programmera men att grundläggande IT-kunskaper som att kunna lägga upp information 

på bibliotekets hemsida tillhör yrket. Hon anser också att man måste vara kreativ och komma 

med nya idéer för att utveckla biblioteket. 

 

Vår fjärde respondent beskriver:  

[jag] är ganska bra på att snoka upp information men jag vet inte hur jag ska lära ut hur man 

informationssöker. För det är ju en ganska stor bit av just gymnasiebibliotekariens arbete att 

gå ut i klasser och berätta om informationssökning och källkritik och sånt.  

Informationssökning är alltså något hon känner sig säker på medan hon känner att hon saknar 

den pedagogiska förmågan. Hon menar också att hon skulle behövt lära sig hur man hanterar 

människor i olika situationer då det förekommer bråk på biblioteket, ibland till och med 

slagsmål, mellan eleverna. Respondenten säger att hon saknar mer praktiska kunskaper som 

till exempel hur man hanterar bibliotekssystemen medan hon anser sig vara bra på 

litteraturförmedling. 

 

Vår respondent upplever att den arbetsplats hon arbetar på nu inte kräver tre års utbildning då 

uppgifter som att till exempel ordna stolar, fixa kopiatorn och visa hur skrivarna fungerar tar 

upp den mesta av hennes tid. 

 

En femte respondent arbetar mycket mot barn och unga och funderar kring hur hon ska bete 

sig mot barnen eftersom ”dom tar ju in så mycket när dom är så pass små. Allt språk, 

beteende, vad alla gör och säger omkring dom, och så”. Vid tidpunkten för intervjun ska hon 

hålla ett föredrag inför en BVC-grupp om barns språkutveckling, vilket hon känner sig 

mycket osäker inför, även om hon i sådana sammanhang känner att hon verkligen har 

användning för de pedagogikkurser hon läst inom bibliotekarieutbildningen. För att förbereda 

sig drar hon sig undan och läser, ”fortsätter att utbilda sig på egen hand”.  

 

Även om pedagogik ingick i respondentens utbildning så önskar hon att man också hade 

pratat om etik, bemötande och mer ingående om olika användargruppers speciella 

förutsättningar och behov. Exempelvis känner hon sig osäker på hur hon ska förhålla sig 

gentemot barn som exemplet med BVC här ovan också belyser. Hon menar också att social 

förmåga och samarbetsförmåga är en viktig del av yrket då man träffar och arbetar med 

många olika människor varje dag.  

 

Respondenten anser att arbetet på ett folkbibliotek inte kräver lika djupa kunskaper om 

sökstrategier och informationssökning som arbete på ett forskningsbibliotek gör. Hon anser 

sig ha goda kunskaper om informationssökning och är förberedd inför referensarbetet men 

menar att hon inte får användning av dessa kunskaper på folkbiblioteket där referensfrågorna 

ofta är av enklare karaktär. Respondenten tycker att utbildningen generellt sett är riktad mot 
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forskningsbiblioteket och att de kunskaper som krävs på folkbibliotek ibland glöms bort som 

till exempel litteraturförmedling och litteraturkännedom. Samtidigt säger hon att hon 

utvecklat dessa kunskaper något efter att ha arbetat en tid. ”Just nu känner jag mig betydligt 

säkrare på... på bokpratet… eh… eftersom, nu har man ju en helt annan insikt i vad barn läser 

idag och vad vuxna läser i dag.” Hon säger också att hon nu fått insikt om vilka och hur 

många böcker man ska köpa in, vilket hon var osäker på i början.  

 

Respondenten önskar också att utbildningen hade erbjudit undervisning i hur 

bibliotekssystemen fungerar då hon menar att man som bibliotekarie tillbringar mycket tid 

med dessa. Hon upplever också att hon skulle behöva bättre kunskaper om hur samverkan 

mellan skolan och biblioteket ser ut. Däremot tycker hon att hon har bättre kunskaper om e-

medier än vad hennes äldre kollegor har.  

 

De nyanställdas uppfattning av vad bibliotekarieyrket kräver sträcker sig över ett brett fält 

från praktiska färdigheter som att kunna navigera i bibliotekssystemet till att kunna delta i det 

livslånga lärandet. Flera respondenter tar upp kunskaper som att kunna bibliotekssystemen, 

klassificering, marknadsföring, informationssökning, litteraturförmedling och medieplanering. 

Tyngdpunkten ligger dock för de flesta intervjuade bibliotekarierna på social förmåga och 

kunskaper om människor. Exempel på detta är bland annat pedagogisk förmåga, etik, 

bemötande, kunskap om olika användargrupper och samarbetsförmåga. Utöver detta 

poängterar även respondenterna vikten av kontakt med myndigheter, samverkan mellan 

bibliotek och skola, att kunna ansvara för bibliotekets hemsida och att vara kreativ. 

 

5.5 Efterfrågad kompetens 
En respondent anser att hennes kompetens stämmer överens med den som arbetsplatsen 

efterfrågar. ”Ja, alltså jag har ju aldrig känt att någon varit besviken på mig utan jag har ju 

alltid känt att jag kan… som jag sa innan att… att jag kan hjälpa alla”.   

 

En annan respondent menar att hennes tidigare erfarenheter från förskola och hennes 

pedagogiska kunskaper varit efterfrågade på arbetsplatsen och till stor del bidragit till att hon 

fått sitt arbete. Respondenten berättar även om ett mentorsprojekt som de studerande som var 

intresserade frivilligt kunde anmäla sig till. Genom mentorsprojektet fick respondenten 

möjlighet att praktisera under tre veckor vilket hon tror hade betydelse när hon fick sitt 

nuvarande arbete. 

 

En tredje respondent påstår att bibliotekssektorn inte alltid vet vad det är för kompetenser de 

egentligen vill se hos sina anställda. Ofta menar hon att de efterlyser ganska enkla praktiska 

kunskaper, som att kunna olika bibliotekssystem. Detta tycker vår respondent är meningslöst 

då man enligt henne kan lära sig detta på arbetsplatsen på bara några dagar.  IT- kunskaper är 

en annan kompetens som enligt vår respondent ofta efterfrågas fast det råder stor osäkerhet 

kring vilka dessa IT- kunskaper är och vad de egentligen ska användas till. 

 

I andra fall ses de nyanställda enligt vår respondent som ett ”slags räddare” som ska ha stor 

initiativförmåga och tillföra nya kunskaper på arbetsplatsen. Detta trots att ingen är riktigt 

säker på vad dessa nya kunskaper kan vara. Det finns enligt respondenten ”[...] en 

förhoppning om att vi kommer ut och kan en massa saker som... som inte redan finns på 

arbetsplatsen, fast dom vet inte riktigt vad det är”.   

 

En fjärde respondent säger att anledningen till att just hon blev anställd dels hade att göra med 

hennes tidigare arbetslivserfarenheter men också för att hon har medverkat i en festkommitté. 



24 
 

Biblioteket ville ha någon som kunde organisera olika evenemang. Men även om dessa 

kunskaper var efterfrågade så verkar det inte som om vår respondent fått användning av dessa 

kunskaper ännu.  

 

En femte respondent säger visserligen att utbildningen i biblioteks- och 

informationsvetenskap var efterfrågad men att arbetsgivaren inte stirrade sig blind på den 

formella kompetensen utan också la mycket vikt vid personliga egenskaper och 

samarbetsförmåga. ”Jag var tvungen att vara utbildad bibliotekarie men sen… var det 

framförallt liksom att man… man hade utbildningen och att man var den man var.” Hon 

menar också att hennes tidigare utbildning i journalistik hade betydelse när hon anställdes.  

Eftersom alla respondenterna har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap så har 

den formella utbildningen betydelse även om det inte uttalas av respondenterna. Andra 

kompetenser som biblioteken efterfrågar varierar mycket mellan de olika respondenterna och 

mellan olika bibliotekstyper.  

5.6 Transferproblematik 
En av våra respondenter upplevde att hon var tvungen att snabbt komma in i yrkeslivet och 

förväntades klara sig själv efter åtta timmars introduktion. Respondenten kände sig mycket 

osäker i början men menar att utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap ändå varit 

viktig då den har fungerat som en grund för henne att stå på. Utan utbildningen tror inte 

respondenten att hon skulle ha klarat av att arbeta som bibliotekarie. Respondenten efterlyste 

också mer praktik inom utbildningen och formulerar sig på följande vis:  

 
[…] mycket sånt här av det praktiska är sånt som skulle in mera i utbildningen också, även 

om… för jag förstår ju, det här teoretiska biten måste man också ha med sig, den är också 

viktig. […] För det är ju liksom den man liksom ramlar tillbaka på hela tiden också för det är 

ju en trygghet liksom också på nåt vis att man har den. Men samtidigt så, nej, praktik skulle 

inte vara helt fel det heller säger jag. 

 

Respondenten som arbetat i drygt nio månader berättar att under anställningstiden har hennes 

självförtroende vuxit och hon har fått en blick för när hon gör ”rätt” även om hon inte 

nödvändigtvis gör saker på annat sätt än tidigare. 

 

En annan respondent menar att det största problemet hon stötte på när hon gick från studier 

till yrkesliv var att hon kände att hon hade en bristande pedagogisk kompetens. Hon upplever 

att hon var osäker på sin kompetens i början eftersom hon inte hade fått pröva den i 

verkligheten men menar också att hon blivit säkrare på sin kompetens i dag när hon blivit 

varm i kläderna. Respondenten hade inte tänkt sig att hon skulle arbeta på ett skolbibliotek 

och tror att hon kanske hade haft en annan infallsvinkel på studierna och fått med sig andra 

kunskaper om hon från början hade vetat var hon skulle hamna.  

 

En tredje respondent kände sig inte alls förberedd inför arbetet som bibliotekarie när hon 

började. Men efter att ha jobbat ett tag tyckte hon att det var lättare att se relevansen av det 

hon läst under utbildningen. ”Nu har jag ju varit här ett halvår och det är först nu, de senaste 

par månaderna som man faktiskt inser att man, ja jag har väl lärt mig lite nyttiga saker på 

utbildningen så nu förstår jag lite mer varför vi läste som vi läste.” Hon menar att det hade 

varit bra att förankra de teoretiska kunskaperna i en yrkespraktik på ett bättre sätt redan under 

utbildningen. Respondenten upplever att hon har fått mycket stöd av en kollega som hjälpt 

henne och svarat på många frågor under hennes första tid på arbetsplatsen.  
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En fjärde respondent säger att hon inte alls kände sig förberedd efter sin examen och menar 

att det var just de praktiska momenten i det dagliga arbetet hon kände sig osäker inför. 

Respondenten nämner både bibliotekssystem och klassifikationssystem som områden som 

inte tagits upp alls eller i tillräcklig omfattning i hennes utbildning. Däremot kände sig 

respondenten sig säker när det kom till bemötande och informationssökning. Med tiden har 

respondenten lärt sig att hantera de praktiska situationerna och menar att hon nu, efter nästan 

ett år på arbetsplatsen aldrig upplever en situation som hon inte klarar av att reda ut.  

 

En femte respondent anser att utbildningen har varit bra och bidragit till att hon utvecklat 

många kompetenser som varit relevanta i hennes yrkesliv. Hon tror dock att man ibland själv 

måste fundera på hur de teoretiska kunskaperna kan användas i praktiken. ”[...] i och med att 

man inte lär sig, hur man jobbar på ett bibliotek varje dag […] man behöver ju använda 

huvudet själv också”. Respondenten menar att hon automatiskt och omedvetet kopplar sitt 

dagliga arbete till sina kunskaper som hon förvärvat genom utbildningen. Hon anser att 

utbildningen gett henne en teoretisk grund som hon kan luta sig tillbaka och basera sitt 

handlande på. 

Respondenten tar även upp att vissa bibliotekarier är fientligt inställda gentemot utbildningen 

i biblioteks- och informationsvetenskap då de menar att den är för teoretisk. Vår respondent 

tror att detta kan bero på ett generationsskifte på biblioteken och att de äldre bibliotekarierna 

tycker att utbildningen borde vara mer praktisk. Vår respondent anser att eftersom både 

världen och yrket har förändrats är det viktigt med en teoretisk utbildning som förbereder för 

en föränderlig arbetssituation. Respondenten tror också att många som går utbildningen inte 

upplever att de kan så mycket och att utbildningen kanske måste bli bättre på att förklara 

varför vissa kurser är relevanta och hur de kan kopplas till en yrkespraktik. 

 

Alla respondenter uttrycker att de kände en viss osäkerhet inför den egna kompetensen i 

början av deras anställning men samtliga upplever också att osäkerheten försvinner med tiden. 

Flera menar att det de lärt sig under utbildningen blir mindre abstrakt efter ett tag i yrkeslivet 

och att de ser på sina kunskaper som mer relevanta efter att de fått pröva dem i praktiken. 

Samtliga respondenter har påtalat att de haft fördel av någon tidigare praktisk erfarenhet ifrån 

biblioteksvärlden, tre respondenter har varit biblioteksvakter, en har arbetat med 

informationssökning och en person tar upp mentorskap med praktiska inslag under 

utbildningen som förberedande. Flera respondenter menar dock att mer praktik vore 

värdefullt, om inte annat ”för att kunna ha något att jämföra med” säger en respondent som till 

stor del arbetar ensam. Ett par respondenter resonerar över hur deras kursare som helt saknat 

yrkeslivserfarenhet kommit att reagera vid ett första möte med verkligheten och menar att 

”om man inte vet hur det går till, det dagliga arbetet, så är det klart att det är förvirrande”. 
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6. Analys  
Medvetna om att det ringa empiriska materialet egentligen endast tillåter oss att dra allmänna 

slutsatser i liten omfattning låter vi ändå analysen behandla empirin på en relativt generell 

nivå. Detta eftersom uppsatsen inte syftar till att undersöka enskilda individers upplevelser 

utan upplevelserna hos en grupp individer – nyanställda bibliotekarier med kandidatexamen i 

biblioteks- och informationsvetenskap, i relation till de vida begreppen anställningsbarhet och 

transferproblematik. Därmed inte sagt att slutsatser dragna på små undersökningar likt denna 

inte kan säga något om verkligheten.  
  

Analysen är liksom resultatkapitlet disponerad efter Ellströms modell om yrkeskunnande och 

mynnar i avsnitt om kunskap i teori och praktik samt om anställningsbarhet. Här diskuteras 

forskningsfrågorna mer ingående än tidigare då det teoretiska ramverket appliceras på det 

empiriska materialet. Vi har identifierat diskrepans mellan flera hörn i Ellströms modell och 

resonerar om dessa nedan. 

 

6.1 Relationen mellan formell kompetens och den kompetens som 
krävs för bibliotekariearbete 
I den sammanfattning av bibliotekarieyrket som vi gör i avsnitt 2.3 framkommer att 

pedagogisk förmåga, informationshantering, kulturförmedling och social förmåga är de 

centrala kompetenser som bibliotekarieyrket består av. Dessa är även de huvudsakliga 

områden kring vilka våra respondenters utsagor kretsar. 

Det finns en gemensam uppfattning hos våra respondenter som rör utbildningens teoretiska 

upplägg, det är svårigheten i att som student och nyanställd bibliotekarie se den fulla 

relevansen av denna kunskap i det praktiska yrke som de menar att de har idag. 

Återkommande bland flera respondenter är att teoretiska kunskaper borde ha kopplats på ett 

mer tydligt sätt till den kontext som studenterna sedan skulle komma arbeta i. En av våra 

respondenter korresponderar med de nyanställda bibliotekarierna, lärarna och 

sjuksköterskorna i studien av Hedman et al. (2009) i avsnitt 2.1.1 när hon talar om sin 

osäkerhet när det kommer till att lära ut informationssökning. Vår respondent vet hur man ska 

söka information, hur man gör det, var man gör det och på vilka sätt hon kan optimera sin 

informationssökning. Men när det kommer till att förmedla detta till en klass, att hålla det på 

en nivå som passar dem saknar hon en bit i sin bibliotekariekompetens. Hon känner att hon 

vet hur hon ska agera i teorin och på individuell nivå men i likhet med personerna i Hedmans 

et al. studie blir hon osäker när hon ska lära någon annan om vad hon kan. Att i utbildningen 

läsa mer om pedagogik och lärande hade varit till hjälp enligt både denna respondent och flera 

andra. Även om Gustavsson (2002) menar att ”knowing how” och ”knowing that” (se avsnitt 

3.2.1) inte är skiljda åt på så vis att de kan existera fullvärdigt utan påverkan av endera 

praktisk eller teoretisk förankring pekar respondenternas utsagor om problemen att koppla 

teori till praktik på att en klyfta finns mellan vad man vet om något och hur man gör något. 

 

I våra intervjuer har samtliga respondenter uttryckt en osäkerhet i samband med den första 

kontakten med arbetslivet då de känt sig osäkra på sin egen kompetens och utbildningens 

relevans i förhållande till yrket. Flera respondenter menar att de framförallt känt sig osäkra på 

konkreta färdigheter som medieplanering och bibliotekssystem men också när det gäller 

kunskaper om den sociala kontakten med användarna. Detta anser de har inte i tillräcklig 

omfattning, om alls, tagits upp under deras utbildning. Det uttrycks till exempel i en önskan 

om sociala kunskaper, som bemötande och etik, samt pedagogik. Social– och pedagogisk 
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kompetens är något som Svensk Biblioteksförening sett har stor vikt inom bibliotekarieyrket 

(se avsnitt 2.3). En skillnad märktes mellan de olika lärosätena vad gäller pedagogiska 

färdigheter då bibliotekarierna från utbildningen i Borås upplevde att denna kompetens 

erhållits någon annanstans ifrån än deras bibliotekarieutbildning medan utbildningen i Växjö 

innehåller pedagogiska kurser. Andra sociala kompetenser som efterfrågas av våra 

respondenter rör till exempel olika användares särskilda behov och hur man bemöter dessa. 

En respondent menar att hon eftersom hon inte har någon erfarenhet av barn, tycker att det är 

svårt att veta hur hon ska förhålla sig till dem och hur hon ska bete sig. En annan respondent 

talar om hur hon som bibliotekarie på en gymnasieskola flera gånger tvingats avbryta 

slagsmål i biblioteket och då fått bemöta och hantera aggressiva och upprörda individer inom 

bibliotekets väggar. Andra efterfrågade kunskaper som ofta kommer upp är 

litteraturkännedom samt kultur- och litteraturförmedling. Om litteraturförmedling säger en av 

respondenterna att hon tror att det krävs längre arbetslivserfarenhet för att sätta sig in i vilken 

litteratur som finns och hur samlingarna på det enskilda biblioteket ser ut. Överlag verkar 

flera respondenter anse att just de litteraturförmedlande uppgifterna är en källa till osäkerhet. 

Samtidigt efterfrågar inte respondenterna dessa kunskaper från utbildningen på samma sätt 

som de efterfrågar pedagogik. Det kan ha att göra med att litteraturförmedling ses som 

förankrad i en praktik där färdigheten uppkommer genom tid och träning och i samarbete med 

äldre kollegor – en tyst kunskap som innehåller delar och färdigheter som inte riktigt går att 

beskriva och som skiljer sig mellan olika individer. Pedagogik skiljer sig från 

litteraturförmedlingens breda innehåll i och med att den grundas på teorier som växt fram i en 

akademisk kontext. Däremot är det inte ogrundat att tro att det inom litteraturförmedlingens 

tysta kunskapsbank finns färdigheter med pedagogiska förtecken även om dessa inte grundats 

i en formell utbildning och förankrats teoretiskt. Genom deltagandet i en ”community of 

practice” kring till exempel litteraturförmedling i det här fallet, utvecklar man förmågor i 

samverkan med andra och i situationer när man provar sina färdigheter (Andersson och Fejes 

2010, s. 53). Respondenterna förefaller inte vara oroliga över att de litteraturförmedlande 

uppgifterna kommer att kännas lika svåra längre fram när de känner sina samlingar, sina 

användargrupper och deltar i medieplanering och samarbetar med kollegor och lärare. 

 

6.1.1 Operationalisering av kompetensbegreppet 

Både litteraturförmedling och exemplet med undervisning i informationssökning som tagits 

upp tidigare innehåller exempel på de faktorer som Ellström (1992, s. 21) identifierat som 

kärnan i kompetensbegreppet. De faktorer som enligt Ellström måste uppfyllas för att en 

individ ska upplevas och uppleva sig vara kompetent i en särskild situation har sociala, 

motoriska, intellektuella, känslomässiga och personlighetspräglade inslag (för närmare 

presentation se avsnitt 3.1). I fallet litteraturförmedling krävs att de fem faktorerna uppfylls i 

förhållande till både användare och uppgift. I exemplet nedan görs ett försök att visualisera en 

sådan situation genom att koppla de fem faktorerna till respondenternas intervjusvar. De 

manuella färdigheterna är i exemplet de som krävs för att få fysisk eller digital tillgång både 

till ett exemplar, en samling och till användaren. Det kräver att man har en samling, en 

sökstrategi och ett lämpligt bemötande. Det krävs även kognitiv förmåga som till exempel att 

välja sökstrategi för att finna svar på en direkt fråga eller för att ta reda på vad för slags 

litteratur en användare skulle anse svara mot dennes behov. Den kognitiva faktorn innehåller 

även kunskap om litteratur och dess olika genrer. Vidare krävs enligt Ellström engagemang 

och vilja för att utföra uppgiften ”rätt” vilket vi utgår från att våra respondenter har. 

Självförtroende och självuppfattning är den fjärde faktorn i kompetensbegreppets 

uppbyggnad. Respondenterna är samstämmiga när de menar att de med tiden blivit säkrare på 

sig själva och sin yrkesroll och utvecklat sitt förhållningssätt med tiden.  Till sist krävs enligt 

Ellström sociala faktorer för en komplett kompetensbild. I summan av detta i koppling till en 
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enda uppgift finns kompetensen. Att respondenterna uppger att de känner sig osäkra på 

litteraturförmedlingsuppgifterna härrör bland annat från en avsaknad av ett pedagogiskt 

förhållningssätt rörande både kognitiva, affektiva och sociala faktorer vilket även är fallet för 

kunskap om användares olika behov. Någon nämner även avsaknad av manuella faktorer som 

kunskap om samlingarna och flera respondenter tar upp sociala faktorer som kommunikation 

och bemötande. 

 

6.2 Relationen mellan den kompetens som krävs för 
bibliotekariearbete och den kompetens som efterfrågas 
Om man inom transferproblematikens område talar om ett glapp mellan formell utbildning 

och den kompetens som krävs i yrkeslivet så handlar följande stycken snarare om ett glapp 

mellan två andra hörn i Ellströms modell, nämligen mellan den kompetens som efterfrågas 

och den kompetens som yrket faktiskt kräver. 
 

Flera respondenter uppger att de inte har haft nytta av de kurser som går ut på att bygga 

databaser eller programmera i XML då de menar att dessa uppgifter framförallt sköts av 

specialister. Även om de intervjuade bibliotekarierna har kunskaperna för att bygga och driva 

hemsidor och databaser hänvisar de till att bibliotekets webb sköts centralt av en enda person 

på kommunen vilket hindrar dem från att vara med och utveckla hemsidan även om de kan 

det. Våra respondenter upplever att bibliotekssektor och utbildning talar i vaga ordalag om de 

nya uppgifter som ska forma en bibliotekaries IT-kunskaper. Respondenternas utsagor pekar 

mer emot att det inte är djupare kunskaper som krävs och efterfrågas utan snare allmän 

datorvana och kunskap om digitala sökvägar. De talar om sig själva som något 

överkvalificerade när det kommer till de IT-kunskaper som efterfrågas i jämförelse med de 

kunskaper de har med sig från sin utbildning. Två respondenter nämner också hur deras äldre 

kollegor inte har samma naturliga förhållningssätt till IT och e-medier som de själva har. Med 

tiden kommer biblioteken att fyllas med en ny generation bibliotekarier där de allra flesta är 

uppväxta med datorer och Internet – en generation som har grundläggande IT-kunskaper 

redan i skolålder utan att reflektera över det. IT-kunskaper har kanske för våra respondenter 

redan blivit en tyst kunskap.  

 

En av respondenterna menar att hon upplevt att biblioteken inte riktigt vet vad de vill ha för 

kompetenser hos sina anställda. Det talas ofta om IT-kompetens men utan att denna 

kompetens definieras. Respondenten talar om folkbibliotek som upplever att de befinner sig i 

kris som ska lösas genom nya kompetenser hos personalen men utan att någon egentligen vet 

vad man ska efterfråga eller vad som egentligen behövs på biblioteket. Man vill ha in nya 

idéer men vet inte om vad. För att utreda vilka kompetenser en verksamhet vilar på krävs att 

en kvalifikationsutvärdering genomförs. Detta genomförs dock sällan i någon verksamhet på 

grund av begränsade resurser gällande ekonomi och tid menar Ellström (1992, s. 30). 

Dessvärre blir den logiska följden att det blir problem att utveckla och anställa nya personer 

med nya kompetenser till en verksamhet som inte vet hur den ser ut och vilken plats den har i 

förhållandet till sin omvärld. Då är det svårt att matcha rätt personal med verksamhetens 

uppgifter.  

6.3 Relationen mellan formell kompetens och efterfrågad 

kompetens 
De flesta av våra respondenter har till största del talat om den egna arbetssituationen och 

utbildningens relation till den (eftersom frågorna var ställda så) medan en respondent såg sin 

utbildning i ett större perspektiv där teorierna som används i alla olika biblioteksmiljöer är 
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lika medan praktikerna skiljer sig åt. Praktiken är lättare att lära sig på plats om man har den 

teoretiska bakgrunden. Att det däremot ligger på de nyanställda att marknadsföra sin 

kompetens och till viss del även sin utbildning till yrkessektorn vittnar en respondent som 

berättar att hon under utbildningsrelaterade besök på ett par olika bibliotek upplevt att en del 

personer inom yrkessektorn är fientligt inställda till utbildningen. Detta eftersom dessa antytt 

att vissa av de teoretiska kurserna i utbildningen inte kommer att användas alls i praktiken. 

Här uppenbaras en diskrepans mellan formell utbildning och efterfrågad kompetens på två 

sätt. Problematiken består både i att efterfrågad kompetens och den kompetens som krävs inte 

anses matcha den formella kompetens som utbildningen resulterar i samt att det finns personer 

i yrkessektorn som inte värderar den formella utbildningen särskilt högt. Det senare riskerar 

att undergräva förtroendet både för utbildning och för yrkessektor bland studenter och 

nyexaminerade bibliotekarier. Vad gäller den respondent som tog upp detta problem menar 

hon att det från yrkessektorn många gånger läggs för mycket fokus på färdigheter som att 

kunna olika bibliotekssystem och betydligt mindre på att kunna utvärdera verksamheten och 

göra användarundersökningar, vilket kanske skulle vara att bättre ta tillvara på de 

kompetenser de nyexaminerade biblioteks- och informationsstudenterna har med sig. 

Respondenten tror att attityden från biblioteken dels kan bero på att ett generationsskifte pågår 

där olika syn på biblioteksverksamheten existerar inom samma arbetsplats men också på att 

biblioteken inte har de ekonomiska förutsättningarna att satsa på annat än det traditionella 

arbetet. Kellerman och Sagmeister betonar i artikeln Higher Education and Graduate 

Employment in Austria (2000, s. 162) att diskrepans också kan uppstå mellan den kompetens 

som studenter på en utbildning utvecklar och de kvalifikationer som efterfrågas eller krävs på 

en arbetsplats om utbildningssystemet är alltför skiljt från yrkessektorn.   

 

Även om ett kritiskt förhållningssätt mellan akademi och yrkessektor måste anses vara 

fruktbart och gynna utvecklingen hos båda parter ger misstänksamhet lik den som tas upp i 

exemplet ovan att transferproblematiken för studenter och nyanställda ökar. Morings och 

Hedmans (2006) studie som presenteras i avsnitt 2.1.1 visade studenter som kände sig osäkra 

inför övergången till ett arbetsliv eftersom de hade svårt att rekontextualisera sin kunskap. Att 

sluta sig till att en redan osäker student som från yrkessektorn får höra att kunskapen inte 

kommer att nyttjas i framtiden börjar tvivla än mer på sina kompetenser verkar inte alltför 

långsökt. Risken är stor att självförtroendet bland studenter sänks vilket får till följd att 

summan av individens kunskaper enligt Ellströms definition blir lägre. Självförtroende är en 

av flera ingredienser i kompetensmixen (Ellström 1992, s. 21).  

 

Ett glapp mellan den kompetens som respondenterna besitter och vad bibliotekssektorn 

efterfrågar syns även då flera respondenter uttrycker att deras kompetens inte utnyttjas fullt ut.  

Detta har dock lett till att respondenterna själva kunnat påverka sin tjänst så att dessa till viss 

del har anpassats efter respondenternas egna kompetenser. Två respondenter berättar att de 

själva marknadsfört sig på sin arbetsplats och själva har tagit initiativ till 

informationssökningslektioner och marknadsföring. En anledning till att de nyanställda 

bibliotekarierna känner sig osäkra inför sitt första arbete kan mycket väl ligga i det faktum att 

bibliotekarieyrket är mycket komplext och att utbildningen förbereder för en mängd olika 

uppgifter på flera olika typer av bibliotek. En bibliotekarie är inte en konstant, hon har olika 

roller på olika bibliotek och yrkets olika former kräver olika kompetenser.  

 

Enligt Helms Jørgensen (2004) är högre utbildning ofta riktad inåt mot de interna 

examinationsformerna och fokus ligger på att klara sig till nästa steg inom akademin snarare 

än vad som kommer efter utbildningen. Detta upplevs också av våra respondenter som anser 

att för mycket fokus låg på olika vetenskapsteorier och statistik vars enda syfte upplevdes 
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vara att klara uppsatsen. Utbildningen upplevs delvis fungera som en inträdesbiljett till 

bibliotekarieyrket där arbetssektorn är mer intresserad av att de anställda har en utbildning i 

biblioteks- och informationsvetenskap än vad den faktiskt innehåller. Flera respondenter 

menar att deras kunskaper inte utnyttjas fullt ut och att de måste marknadsföra sin egen 

kompetens gentemot sina kollegor. Ändå är utbildningen i biblioteks- och 

informationsvetenskap ett krav för anställning på bibliotek vilket några av våra respondenter 

också uttrycker. Detta tyder på ett synsätt där utbildningen ses som en förutsättning för 

konkurrens (Lindberg 2009) då utbildningen fungerar som en urvalsmekanism där den 

formella utbildningen i sig är mer intressant än den faktiska kompetensen.  

6.4 Anställningsbarhet 
Anställningsbarhet bör enligt Lindberg (2009, s. 41) definieras i relation mellan en individs 

kompetenser och de uppgifter hon förväntas utföra inom ramen för sin tjänst. Att vara eller 

uppleva sig vara kompetent handlar enligt Ellström (1992) om att i en särskild situation eller 

uppgift uppfylla ett antal faktorer vilka presenterats i avsnitt 3.1 samt 6.1.1. De respondenter 

som intervjuats menar många gånger att trots att de i början varit osäkra på den kompetens de 

haft med sig från utbildningen har löst yrkesrelaterade situationer med hjälp av kunskaper de 

har med sig från just denna utbildning. Samtidigt är det tydligt att erfarenheter och annan 

faktisk kompetens stöttar upp den formella kompetensen och bildar en anställningsbar individ. 

Anställningsbarheten hos en individ är som tidigare klargjorts av både Andersson och Fejes 

(2010) samt Harvey (2001) inte endast summan av dennes utbildningar. Ingen av de 

intervjuade menar heller att det endast är den formella utbildningen som tagit dem till 

anställning men att utbildningen å andra sidan varit ett krav för anställning. Ser man till den 

operationaliserade modellen i avsnitt 5.1 är det dock slående hur få respondenter som faktiskt 

explicit nämner sin formella kompetens i relation till vad arbetsgivaren efterfrågar. Med 

största sannolikhet är detta missvisande då ingen berört möjligheten att erhålla sin anställning 

utan utbildning eller att utbildningen inte varit nödvändig för dem. De kompetenser som 

representerar den efterfrågade kompetensen kommunicerar uppenbart med både de formella 

och de faktiska kompetenser som respondenterna upplever sig ha. Samtidigt är det flera bland 

de intervjuade bibliotekarierna som upplevt att vissa inslag i utbildningen ännu inte varit 

relevanta. Detta har naturligtvis en mängd olika orsaker, från respondenterna vädras åsikter 

om alltifrån en alltför teorianknuten utbildning till en bibliotekssektor som inte vet hur den 

ska ta tillvara på de kompetenser som nyexaminerade biblioteksstudenter har med sig. 

Eftersom en individs anställningsbarhet är mycket beroende av vad som efterfrågas från 

arbetsmarknaden (Lindberg 2009) är det mycket viktigt att akademi och bibliotek samarbetar. 

Ellström pekar dock på svårigheten att göra en total kvalifikationsöversikt på en arbetsplats att 

utbilda arbetskraft mot eftersom en sådan aktion kräver stora ekonomiska och tidsmässiga 

resurser (1992, s. 30).  

Intressant är att till detta koppla Lindbergs (2009) diskussion om synen på vad högre 

utbildning är och vad en examen egentligen är värd och betyder. Ett flertal av respondenterna 

har vad Lindberg kallar för ett nyttoperspektiv på utbildningen, där det anses att kunskaperna 

som förvärvats under utbildningen ska vara mer eller mindre direkt överförbara till en 

yrkespraktik (s. 46). Denna syn kan till viss del ha frammanats av intervjufrågornas karaktär 

då de rört just utbildningen i förhållande till arbetssektorn men det kan också tänkas att de 

med en utbildning som är starkt sammankopplad med en yrkespraktik har större förväntningar 

på att utbildningen ska förbereda inför yrkeslivet vilket får stöd av Teichler (2000) som menar 

att transferproblematiken ofta upplevs större av just denna grupp (s. 80). 
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6.5 Kunskap i teori och praktik 
Det är viktigt att understryka att samtliga respondenter anser att de klarar sitt arbete på ett 

fullgott vis trots att viss osäkerhet funnits vid olika tillfällen. Ingen upplever sig ha varit 

underkvalificerad men alla områden har naturligtvis inte täckts inom utbildningens ramar 

vilket bland annat kan bero på den komplexa yrkesbild om vilken resonerats ovan. Denna 

yrkesbild öppnar för att det inte bara är bibliotekarien som behöver anpassa sig efter 

arbetsplatsen utan även att arbetsplatsen kan anpassas efter bibliotekarien och hennes 

särskilda kompetenser. Flera respondenter uttrycker även att anställningens tid påverkat deras 

upplevelse av att vara kompetenta för sin uppgift. Efter att ha arbetat ett tag har de kommit in 

i arbetet och plötsligt insett relevansen med sin utbildning. Uppenbart är att kunskapen då 

rekontextualiserats men att detta, vilket Andersson och Fejes (2010, s. 53) menar är 

signifikativt för situerat lärande, har tagit tid. Även när det kommer till det livslånga lärandet 

är förmågan att ta till sig ny kunskap och omvärdera den som redan finns av stor vikt 

(Berglund, 2003). Flera respondenter berättar hur de fortsätter att utbilda sig kontinuerligt på 

egen hand efter att ha mött en situation som varit ny för dem. Ett kontinuerligt lärande är 

kanske extra viktigt i ett yrke som bibliotekariens där det förväntas att man är uppdaterad på 

ny teknik och ny media och över vilket det didaktiska uppdraget vilar. 

 

Då nästan samtliga respondenter trots att de berättar att de med tiden blivit mer säkra på 

utbildningens koppling till bibliotekspraktiken, efterfrågar mer arbetslivsanknytning i form av 

praktik kan man dra slutsatsen att det hade underlättat övergången efter utbildningen om man 

tidigare kunnat applicera teori på verksamheten i ett kommande yrkesliv. Efterfrågan finns 

hos respondenterna trots att nästan samtliga haft praktik eller extrajobb med 

biblioteksanknytning under tiden före sin examen. Dessa erfarenheter har för samtliga 

respondenter varit viktiga för att förstå och placera nya kunskaper i andra kontexter och för att 

göra dessa relevanta. Detta indikerar att utbildningen måste bli bättre på att förklara varför 

den ser ut som den gör och kopplas till olika yrkeskontexter inom ramen för biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Långt ifrån alla studenter på utbildningen har möjligheten att som 

många av våra respondenter ”träna” på arbetslivet före examen.  
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7. Slutsatser  
De slutsatser studien resulterat i presenteras för tydlighets skull utefter våra fyra 

frågeställningar som presenteras med de tre specifika frågorna först och den huvudsakliga 

frågan i slutet. Detta leder till att vissa avsnitt är något repetitiva då frågeställningarna ligger 

mycket nära varandra. Om resultat- och analyskapitlet behandlade det empiriska materialet i 

sin helhet och synliggjorde upplevelser och åsikter på individnivå så tar följande kapitel fasta 

på det gemensamma i respondenternas utsagor.   

Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna krävs i relation till 

sitt arbete? 
Samtliga respondenter tar upp kompetenser kopplade till litteraturförmedling som viktiga i sitt 

arbete. Det handlar bland flera om kunskaper om användargrupper och deras behov, 

bemötande, pedagogisk och social förmåga samt kännedom och kunskap om olika medier. 

Flera av dessa kompetenser återkommer även i kombination till undervisning och till andra 

uppgifter. En bibliotekarie har ett brett arbetsfält vilket ger att respondenterna uppger att ett 

fortsatt lärande är nödvändigt för att hålla sig uppdaterad, fylla egna kunskapsluckor samt 

svara för behov från användare och arbetsplats. När det kommer till informationshantering 

och sökstrategier upplever respondenterna att den kunskapen de har om detta är värdefull i 

arbetet. Återkommande är bibliotekarieyrkets sociala bitar där flera respondenter menar att 

utbildningen varit vag. Bemötande, etik och andra sociala förhållningssätt krävs i arbetet men 

saknas av respondenterna från den egna utbildningen.  

 

Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna att de har med sig 

från sin utbildning?  
Påtagligt är den stora spridningen bland de kompetenser som svarar på denna fråga. Väntat 

hade varit att respondenterna varit relativt lika svarsmässigt då urvalsgruppen innehåller 

bibliotekarier från endast två klasser och respondenternas utbildningar varit mycket lika 

inbördes. Det är sannolikt att detta har sin orsak i respondenternas nuvarande arbetssituation 

och att olika arbetsplatser kräver olika kompetenser. Nästan samtliga respondenter tar upp 

sökstrategier och informationshantering som ett kunskapsområde de behärskar mycket bra 

och som de nyttjar i sitt arbete. Något färre, men fler än hälften av respondenterna tar upp 

databasutformning samt klassificering och kataloghantering som kompetenser de utvecklat 

under sin utbildning men vilka de inte har använt alls eller i mycket liten utsträckning i sitt 

arbete. Även kompetenser rörande programmering och vetenskapsteori används sällan eller 

aldrig enligt respondenterna men nämns av flera personer under intervjuerna. 

 

Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna att de saknar i 

relation till sitt arbete? 
När respondenterna talar om vad de saknar från sin utbildning rör detta ofta samtal och 

kunskaper kring mötet med användarna. Flertalet av respondenterna nämner behovet av 

pedagogisk förmåga i arbetet vilket bara har ingått i en av respondenternas utbildning. Andra 

kompetenser som nämns är till exempel kunskap om användargrupper, bemötande och etik. 

Samtliga respondenter uppfattar bibliotekarieyrket som ett socialt yrke där mötet med 

användarna och undervisning är en stor del. Flera respondenter upplever att de känner sig 

osäkra när det gäller att förmedla litteratur. I samband med detta talar respondenterna bland 

annat om litteraturkännedom och att kunna den egna samlingen men också om pedagogisk 

förmåga och att känna till användarnas behov och dessas efterfrågan. Flera respondenter 



33 
 

upplever också att de saknar direkt praktiska färdigheter som att kunna navigera i 

bibliotekssystemen. 

Hur upplever de nyanställda bibliotekarierna den egna kompetensen i mötet 

med yrkeslivet? 
Flertalet respondenter kände sig osäkra på den egna kompetensen när de kom ut i arbetslivet 

och upplevde att de saknade en del kunskaper vilka tidigare nämnts i detta kapitel. Flera 

respondenter efterlyser mer praktik. De menar att praktik är viktigt för att förankra teoretiska 

kunskaper för att bättre förstå dessas relevans. Samtliga respondenter har under sin utbildning 

haft någon extraanställning inom biblioteksverksamhet, deltagit i mentorsprojekt eller haft 

viss praktik genom utbildningen, vilket möjligtvis kunnat mildra övergången från utbildning 

till yrkesliv. Flera respondenter påpekar också att praktiken eller extraarbetet har haft stor 

betydelse för att koppla ihop teori och praktik och att de upplever att den tidigare erfarenheten 

har varit en bidragande orsak till deras nuvarande anställning. En praktisk förankring har 

alltså ökat de studerandes anställningsbarhet.  

 

Den samstämmighet som råder bland respondenterna, främst kring önskan om mer pedagogik 

och andra kunskaper som rör mötet med användarna men också deras kritiska inställning till 

nödvändigheten av att lära sig programmera och bygga databaser, visar på ett glapp mellan 

akademi och yrkesliv. Utbildningen verkar fokusera på kunskaper som har med samlingarna 

och informationshantering att göra, då de flesta respondenter känner sig säkra på 

klassificering, kataloghantering och informationssökning. Däremot glöms kontakten och 

relationen med användarna oftast bort i utbildningen vilken respondenterna upplever är viktigt 

i yrkeslivet. Linnéuniversitetet går dock ifrån detta något då det i denna utbildning ingår 

pedagogik, trots detta önskar respondenter från denna utbildning ändå fler kurser som rör 

mötet med användarna. 

Glappet verkar dock inte enbart bestå i att utbildning och yrkesliv inte samspelar utan också i 

att yrkessektorn verkar vara osäker på vilka kompetenser som de egentligen vill ha och vilka 

kunskaper som bibliotekarieyrket verkligen kräver. Flera respondenter upplever att deras 

kunskaper inte utnyttjas till fullo på deras arbetsplats och att biblioteken inte vet vilka 

kompetenser som de nyanställda faktiskt besitter. Några respondenter upplever att de själva 

får marknadsföra sina kunskaper gentemot sina kollegor och chefer. En respondent menar att 

det pratas mycket om IT-kunskaper inom bibliotekssektorn utan att man egentligen vet vad de 

ska användas till vilket också stämmer överens med ett flertalets respondenters upplevelse av 

att deras kunskaper om databaser och programmering inte används.  
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8. Diskussion 
Under arbetet med uppsatsen har vi uppmärksammat vissa områden som intressanta att 

diskutera ytterligare. Detta kapitel inleds med en metoddiskussion och fortsätter sedan med 

diskussion om utbildning och transferproblematik. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning.  

Det problematiska med att placera in verkligheten i en modell har blivit tydligt under arbetet 

med resultatredovisning och analys. En modell visar en förenkling av verkligheten men 

hjälper samtidigt till att tydliggöra samband mellan olika variabler. Ellströms modell visar på 

relationerna mellan kompetens och kvalifikation och är ursprungligen utvecklad för att även 

innehålla data från en arbetsgivares sida vad gäller ”kvalifikationsdelen”. I denna studie har 

istället i dessa delar placerats respondenternas upplevelse av kvalifikationskraven på den egna 

arbetsplatsen. Detta har resulterat i att våra forskningsfrågor kunnat besvaras genom att 

empirin tolkats genom den då transferproblematik har upptäckts i relationerna mellan 

variablerna. En nackdel är att det i modellen är svårt att placera sådant som hamnar utanför 

kompetensbegreppet som till exempel när respondenterna talar allmänt om praktik eller när 

respondenternas utsagor tyder på att något innehåller eller är tyst kunskap.  
 

Det har framför allt varit svårt att utifrån intervjusvaren tolka vilka färdigheter som 

respondenterna anser vara av formell respektive faktisk karaktär. Formell och faktisk 

kompetens överlappar varandra då det som ingår i den formella kompetensen alltid är en del 

av den faktiska kompetensen. De två kvalifikationsbegreppen i Ellströms modell, efterfrågad 

kompetens och den kompetens som yrket kräver, har inte heller varit oproblematiska då vi 

bara har att luta oss mot de nyanställdas upplevelse och inte intervjuat någon arbetsgivare. Det 

är dock helt i linje med uppsatsens syfte att enbart se på de nyanställdas upplevelser.  
 

Samtliga våra respondenter tar liksom Svensk Biblioteksförening (2008) upp sociala och 

pedagogiska kompetenser och menar att dessa båda är centrala i deras yrke. Biblioteket är ofta 

sammankopplat med utbildningsinstitutioner och har ett folkbildande uppdrag, att 

utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i de flesta fall lägger lite fokus på 

pedagogik eller andra kompetenser som rör mötet med användarna är anmärkningsvärt.  Detta 

kan tänkas bero på att utbildningen, vilket Helms Jørgensen (2004) också uttrycker, är mer 

inriktad mot interna examinationer än att utbilda studenter för yrkeslivet. Utbildningen 

utformas inom akademin och färgas följaktligen av dess intressen. Biblioteks- och 

informationsvetenskap är ett ungt ämne som kan tänkas ha ett behov att hävda sin legitimitet. 

Kanske får detta till följd att utbildningen hellre satsar på högstatusämnen inom till exempel 

teknik och IT istället för pedagogik eller kulturrelaterade ämnen som litteraturvetenskap.  

 

IT har i dag en stor roll på det flesta arbetsplatser och inte minst inom bibliotekssektorn. Det 

förefaller dock, enligt våra respondenter, finnas osäkerhet rörande vilka IT kunskaper en 

bibliotekarie bör besitta. Respondenterna upplever att de inte har användning för djupare 

kunskaper som till exempel programmering men antyder ändå att viss datavana givetvis 

behövs. Likaså upplever ett flertal respondenter att det fokuserats för mycket på 

katalogisering och klassificering som ofta sköts centralt av ett fåtal personer. Även om 

respondenterna själva inte programmerar eller katalogiserar kan det tänkas att deras kunskaper 

inom dessa områden ändå har betydelse för deras yrkesutövande då det bidrar till en ökad 

förståelse för olika systems och katalogers uppbyggnad.   

 

Flera respondenter nämner också uppsatsrelaterade kurser som direkt irrelevanta för deras 

nuvarande arbetssituation och ingen har talat om kurser om metod, statistik osv. i annat än att 
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de inte används idag. Möjligt är att respondenterna resonerat annorlunda om man från 

utbildningens sida varit mer tydlig med att även de uppsatsrelaterade kurserna ger kunskaper 

som är fruktbara i arbetslivet såsom analytisk förmåga, kunskap att utvärdera verksamheter 

och statistik. Några respondenter nämner även att de anser att det är viktigt att kunna 

utvärdera biblioteksverksamheten utan att i detta relatera till den undervisning som de 

genomgått. Det hade möjligen även varit lättare att marknadsföra dessa kunskaper om de från 

utbildningens sida lyfts som viktiga även på sikt. En utökad kommunikation mellan 

utbildning och yrkessektor kunde resultera i att de kompetenser som de nyexaminerade 

bibliotekarierna har med sig framstod tydligare både för de nyexaminerade själva och för 

biblioteken. Därmed kunde en diskussion om vilka behov som dessa kompetenser svarar mot 

och ska användas till väckas. 

 

Att man som våra respondenter känner sig osäker och till viss del upplever att de saknas 

kunskaper i mötet med yrkeslivet är kanske oundvikligt och föga egendomligt. Viss osäkerhet 

kommer alltid att infinna sig när man ställs inför nya uppgifter och hamnar i en ny situation. 

Även om Bolognadeklarationen utgår från att högre utbildning bör förbereda studenter för 

såväl fortsatta studier som för arbetslivet (Utbildningsdepartementet 2005, s. 99) så kan man 

fråga sig i vilken grad detta bör göras. Som en av våra respondenter också påpekar så är det 

inte möjligt att genom en utbildning lära sig hur det dagliga bibliotekariearbetet går till. 

Tillvägagångssätt och arbetsuppgifter skiljer också mellan biblioteken och således också 

kunskapskraven på de anställda. Att en utbildning kunskapsmässigt skulle kunna matcha varje 

enskilt biblioteks behov är inte rimligt.  

 

Det empiriska materialet i denna uppsats pekar på en utbildning som inte lyckas förklara 

varför den är utformad som den är och på en yrkessektor som inte vet hur den ska förhålla sig 

till utbildningens teoretiska sammansättning; en yrkessektor som både efterfrågar 

initiativförmåga och förändring från sina nyanställda men samtidigt låter antyda att dessas 

utbildning till viss del inte är relevant på arbetsplatsen. Inte underligt då att det mellan dessa 

institutioner står studenter och nyexaminerade som tvivlar på den egna kompetensens 

bärkraft. Det är inte ett överilat antagande att samtliga tre inblandade parter; akademi, 

bibliotek och studenter skulle gynnas av ett större och mer öppet samarbete. I Riksrevisionens 

rapport Studenternas anställningsbarhet- regeringens och högskolans insatser (2009, s. 15) 

föreslås en mer arbetslivsanknuten högskola i form av bland annat projekt, studiebesök och 

gästföreläsningar. Det kan tänkas att den tvedräkt som respondenterna upplever finns mellan 

akademi och bibliotek kunde förmildras med mer arbetslivsanknytning för studenterna. Ett 

samarbete skulle kunna överbrygga osäkerheten mellan de tre parterna om studenterna fick 

möjlighet att praktikförankra sina teoretiska kunskaper precis som respondenterna efterfrågar. 

Detta menar vi, öppnar även för att biblioteken genom studenterna kunde teoriförankra sin 

praktik och se den i ett delvis nytt ljus – där studenternas kunskaper kanske upplevs vara mer 

verklighetsförankrade än vad de i nuläget ibland framstår som. Anställningsbarhet är inte 

konstant och står liksom transferproblematiken i ständig förändring allt eftersom 

förutsättningarna inom både utbildning och yrkessektor ändras och påverkar varandra. I takt 

med att informationstillgången och hanteringen av denna förändras krävs det att 

bibliotekarieutbildningarna förbereder studenterna på arbetsförhållandena så som de ser ut 

idag. Detta kräver att man inom hela bibliotekssektorn är flexibel och kan anpassa sig till de 

faktiska förhållanden som en föränderlig omvärld bidrar till (Hamblin och Stephens 2007, s. 

1). De traditionella bibliotekariefärdigheterna måste ständigt anpassas och följas upp för att 

vara fortsatt aktuella på en föränderlig arbetsmarknad, därför är insikten om och målet att nå 

anställningsbarhet för studenterna mycket viktig för akademi och för yrkessektor. 



36 
 

8.1 Förslag till vidare forskning 
När arbetet med att kontakta potentiella respondenter inleddes var målet att intervjua lika 

många respondenter med examen från Borås högskola som från Linnéuniversitetet. Det visade 

sig dock vara svårt att få tag i personer med examen från Linnéuniversitetet som uppfyllde 

kravet på att ha haft anställning som bibliotekarie under minst fem månader. Vi upplevde att 

det var betydligt lättare att få finna respondenter från Borås. Kan det vara så att 

anställningsbarheten bland bibliotekarier från de två lärosätena varierar och vad kan det i så 

fall bero på? Detta kan tänkas vara en intressant aspekt för vidare forskning att undersöka 

närmare. 
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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka ny anställda bibliotekariers upplevelse av den egna 

kompetensen i möte med yrkeslivet. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar:  

– Hur upplever de nyanställda bibliotekarierna den egna kompetensen i mötet med yrkeslivet? 

– Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna krävs i relation till sitt arbete? 

– Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna att de har med sig från sin 

utbildning?  

– Vilka kompetenser upplever de nyanställda bibliotekarierna att de saknar i relation till sitt 

arbete? 

 

Uppsatsen inleds med att ge en bakgrund som bäddar för teori och empiri genom att behandla 

uppsatsens grundläggande begrepp transferproblematik och anställningsbarhet. 

Transferproblematik rör relationen mellan utbildning och yrkesliv och anställningsbarhet 

handlar om en individs lämplighet inför ett arbete. Här presenteras även tidigare forskning 

med koppling till biblioteks- och informationsvetenskap samt en kort översikt av 

bibliotekariens arbetsuppgifter. På detta följer sedan uppsatsens teoretiska ramverk som inleds 

med en tematisk ordnad begreppsgenomgång som ytterligare samlar och förtätar fältet kring 

anställningsbarhet och transferproblematik. När man talar om anställningsbarhet talar man om 

hur kompetensen hos en individ svarar mot de krav och den efterfrågan som finns från en 

arbetsgivare. Kompetens är ett kontextberoende begrepp vars innebörd endast kan ses i 

relation till en uppgift och är därför svårt att tala om i generella termer. Kompetens är kopplat 

till kunskap varför en stor del av uppsatsens teoridel består av kunskapsteori. Även 

transferproblematiken ligger nära kunskapsteorin i det att den rör svårigheten i att flytta 

kunskap till en ny kontext. I anslutning till det teoretiska ramverket presenteras även den 

relationsmodell innehållande variablerna formell kompetens, faktisk kompetens, kompetens 

som krävs (för bibliotekariearbete) och efterfrågad kompetens vilken uppsatsens resultat och 

analys utgår ifrån. 

 

Studiens empiriska material bygger på fem telefonintervjuer med nyanställda bibliotekarier 

med kandidatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap från våren 2010. Kravet på de 

intervjuade respondenterna var förutom examen en anställning på minst 50 % som pågått 

under minst fem månader. Intervjuerna som bandats och skrivits ut har analyserats genom 

meningskoncentration och tolkats genom att koncentrerade meningar placerats i den 

relationsmodell som presenteras i uppsatsens teoridel. Resultaten presenteras efter hur de 

placerats i modellen där det både framgår vad varje enskild respondent har sagt och hur de 

relaterar till varandra genom en kort sammanfattning av vad som uppfattats vara gemensamt 

för flertalet respondenter. Genom att jämföra respondenternas svar inom modellens ramar har 

ett antal glapp som kan kopplas till transferproblematik identifierats mellan de fyra 

variablerna. Bland annat motsvarar inte respondenternas upplevda kompetenser de 

kompetenser som de anser krävs för bibliotekarieyrket och upplever inte heller att deras 

formella kompetens efterfrågas och utnyttjas tillfullo. Detta kan till viss del bero på att 

bibliotekssektorn inte alla gånger vet vad utbildningen innehåller och vilka färdigheter den 

ger. Flera respondenter upplever att de kan påverka sin arbetssituation i relativt stor 

utsträckning och marknadsför sina kunskaper till kollegor och chefer. Respondenterna talar 

även om hur de i övergången mellan studier och yrkesliv känt sig osäkra på den formella 

kompetensen och dess relevans men att de med tiden blivit mer säkra när de lyckats koppla 

sin kunskap till en ny kontext. Närapå samtliga respondenter tror att mer praktik under 

utbildningen hade lett till mindre osäkerhet i det första mötet med yrkeslivet. 
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Bilaga 1 
Bakgrundsfrågor – utbildning 

 När började du din utbildning? När tog du examen? Vilken typ av examen har du? 

 Vilka valbara kurser läste du under din B&I utbildning? 

 Har du någon annan akademisk utbildning förutom B&I? 

 Hade din B&I utbildning några praktiska inslag? 

Bakgrundsfrågor – arbete 

 Hur länge har du arbetat på bibliotek? 

 Vilken typ av bibliotek har du arbetat på? 

 Vilken typ av tjänst har du haft? Heltid, deltid, timmar? 

 Har du arbetat/praktiserat på bibliotek innan du tog din examen? Vad innebar denna tjänst i så fall? 

 

 När du först började arbeta på biblioteket. Hur förbered kände du dig inför din arbetssituation?  

 Tycker du att de kunskaper du har med dig från B&I utbildningen varit relevant i ditt nuvarande 

yrke? 

 Vilka kompetenser av mer generell karaktär, som inte är specifika för bibliotekarieutbildningen men 

som du förvärvat genom högre utbildning, tror du att du haft nytta av i ditt arbete? Till exempel att 

uttrycka sig i tal och skrift, källkritik, samarbetsförmåga eller annat. 

 Kände du dig säker på din egen kompetens när du examinerades? Att de kunskaper du hade med dig 

från utbildningen skulle kunna användas i ditt yrke? Hur känner du nu? 

 Har du kunskaper med dig från din utbildning som du känner att du ännu inte fått användning för i 

ditt arbete? 

 Skulle du i efterhand velat ha annorlunda kunskaper med dig från utbildningen? 

 Finns det kunskaper som du tycker behövs för att utföra ditt arbete som du inte har med dig från 

B&I utan har lärt dig någon annanstans? På arbetsplatsen? Vidare utbildning? Tidigare erfarenheter? 

Eller annat? 

 Tycker du att du någon gång saknat nödvändiga kunskaper i relation till ditt arbete? Hur har du gjort 

då? 

 I vilka arbetssituationer känner du dig säker/osäker på din kompetens? Vad beror det på tror du? 

 Upplevde du att dina akademiska kunskaper stämde överens med det som förväntades av dig på 

arbetsplatsen när du började arbeta? I så fall hur? 

 Upplever du att den kompetensen som arbetsgivaren efterfrågar stämmer överens med de kunskaper 

som krävs i din arbetssituation?  

 Var det någon särskild erfarenhet eller kompetens (eller kombination) som bidrog till din nuvarande 

anställning? 


