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Abstract  
Växjö is a medium-sized town situated in the centre of the county Småland in Sweden with a 

good infrastructure and logistics and with a university that encourages cooperation with 

private and public companies. It is in this town that our case study of Småland Airport will 

take place. The aim of this study is to examine in which way the program of Library and 

Information Science at the Linnaeus University in Växjö offers knowledge that can be 

relevant for the staff at the airport in Växjö - Småland Airport. Using Wilsons model as our 

theoretical framework we examine how these two align with each other and by using a matrix 

that we ourselves elaborated in our analysis, we provide a clear picture of how the 

comparability two places comparability is represented. The result shows that there are 

compatible aspects to the Småland Aiports needs and what the program of Library and 

Information Science has to offer. We conclude that areas such as knowledge management, 

document management and good reception are similar. 
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1. Inledning  
Växjö är en medelstor stad i Smålands län och deras flygplats, Småland Airport, anses som 

bland de modernaste i Sverige. Under 2013 räknade man på att 181 336 passagerare hade 

använt sig av flygplatsen (Flygplatsen). Det finns studier som visar på att flygplatser överlag 

börjar ses som en större del i infrastrukturen och att de utöver detta har fått en annan roll än 

tidigare. Exempelvis får de större betydelse då det kommer till bland annat handel och 

urbanisering (Van Wijk, Brattinga & A. Bontje, 2011 s.261). Tittar man på Småland Airport, 

som är en förhållandevis liten flygplats sett i relation till övriga i landet, kan man uttyda hur 

kommun och landsting har upptäckt sambandet mellan bra infrastruktur och bra logistik. En 

anledning till detta kan vara att Växjö är placerat mitt i södra Sverige, och därav ligger bra till 

för just lager och logistik. Man lägger särskilt fokus på att utveckla och förbättra områden 

relaterade till detta (Logistik). I detta förbättringsarbete ser vi kopplingar till Växjös 

universitet, speciellt inom Information Management. Linnéuniversitetet är en stor tillgång för 

Växjö och dess utveckling. Flera av Linnéuniversitetets olika program arbetar med att skapa 

relationer till företag och till kommunen genom bland annat använda sig av 

verksamhetsförlagda utbildningar. Vi har här sett ett intresse för Småland Airport då de som 

är anställda där informerar om studenter från bland annat Enterprising & Business 

Development på Linnéuniversitetet som har ett samarbete med flygplatsen. Ett samarbete som 

är gynnsamt för såväl studenterna som för flygplatsen. (Mia, personlig kommunikation, 

20140423) Därför kan det vara intressant om flygplatsen kan ha gynnsamma samarbete med 

andra utbildningar på Linnéuniversitetet. Nu när vi skriver en kandidatuppsats i biblioteks- 

och informationsvetenskap så tyckte vi det var perfekt att välja vår utbildning att undersöka. 

Talar man om Information Management inom biblioteks- och informationsvetenskap så är det 

ofta utifrån ett biblioteksperspektiv. Vi vill i detta arbete sära på begreppen bibliotek och 

bibliotekarie, och lyfta fram bibliotekarien som ett yrke. Fallet Småland Airport är nu öppnat, 

och vi banar väg för flygplatsbibliotekarien! 

 

1.1 Problemdiskussion 

Biblioteks- och informationsvetenskap är av tvärvetenskaplig karaktär vilket gör att dess 

studenter får en bred kunskap som kan vara till gagn för andra yrken än de relaterade till de 

traditionella biblioteken. Mycket av det kurserna innehåller kan kopplas till företag. Exempel 

på detta är Information Management. Programmet har dessutom 60 poäng som valbara 

studier, vilka skapar stor valfrihet samt möjligheter att välja vilka områden man vill inrikta sig 

på. Detta gör det möjligt att undersöka många olika fält och yrken som skulle kunna ha ett 

samarbete med programmet, vilket ger en klarare bild på vad en examen i biblioteks- och 

informationsvetenskap kan rönna ut i. Men i och med att detta är en fallstudie har vi valt 

Småland Airport. Idag har Småland Airport inga relationer till programmet biblioteks- & 

informationsvetenskap. Det finns inget samarbete. Vi menar att det finns ett behov av att 

närma sig utveckling utifrån olika perspektiv och menar fortsättningsvis att det finns utrymme 

att undersöka ett vidare samarbete mellan detta program och flygplatsen. Med hänvisning till 

oss själva som läser till biblioteks- & informationsvetare anser vi att det finns möjlighet att 

undersöka kompetensen på Småland Aiport för att ta reda på hur vår utbildning kan vara 

relevant inom den sektorn. En insikt i exempelvis en flygplats struktur och behov menar vi 

kan vidga synen på programmet och öppna upp för samarbetet som annars lätt förbises. 

 

1.2 Syfte  
Syftet är att undersöka på vilket sätt programmet biblioteks- och informationsvetenskap på 

Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder kunskaper som är relevanta för personal vid flygplatsen i 

Växjö - Småland Airport. 
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1.3 Frågeställningar  
För att svara på syftet ämnar vi besvara följande frågor. 

 Vad erbjuder biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Växjö för kompetens? 

 Vad för kompetens behöver personalen på Småland Airport i Växjö, utifrån deras 

uppfattning samt rådande dokument? 

 Hur väl går flygplatsens behov ihop med den utbildningskompetens som studenter på 

Biblioteks- och informationsutbildningen på Linnéuniversitetet ämnas ha? 

1.4 Avgränsning 

Vi har bestämt oss, utifrån att innehållet i universitetsprogram förändrats med tiden, att vi 

fokusera på det biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet i Linnéuniversitetet i 

Växjö på campus som startade hösten 2011 och som avslutas våren 2014. För att vara aktuell i 

vår undersökning begränsar vi också fallstudien av Småland Airport till våren 2014. Med vår 

egen begränsade arbetstid, 10 veckor, i beräkning bestämde vi oss för att göra en fallstudie på 

Småland Airport och där endast undersöka hur de hanterar information, vilken kompetens 

som behandlar den och hur de kommunicerar. När vi beskriver kompetensen på flygplatsen 

kommer vi att göra vissa ytterligare avgränsningar. Vi kommer bara att se till de 

administrativa positionerna på flygplatsen och vi kommer fokusera på Information 

Management. Detta fokus kommer även tillämpas på biblioteksutbildningen. Vi kommer se 

till vilka delar av programmet som är mest relevanta med Information Management som 

riktmärke.  
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2. Bakgrund  
Under rubriken bakgrund kommer vi att ta upp tidigare forskning inom information 

mangament och flygplatser. Men det finns näst inpå ingen tidigare forskning om flygplatser ur 

ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv vilket är relevant för oss. Vi kommer 

även ta upp den teori vi kommer att använda oss av i uppsatsen och tre begreppsdefinitioner 

som vi tycker är viktiga för vår uppsats. 

 

2.1 Tidigare Forskning 

2.1.1 Information management - nytt och föränderligt 
Information Management är ett brett ämne som har relationer till ämnen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap såväl som utanför. Då det handlar om att se informationsflödet och 

strukturera det, ge det ett värde, kan det appliceras på många olika området. Då det kommer 

till dess relation till biblioteks- och informationsvetenskap handlar det främst om att 

effektivisera information. Information Management kan även ställas i relation till Information 

Retrieval. Osäkerheten som får tas i beaktning vid hantering av information är något som 

intresserar både forskare inom Information Retrieval och Information Management. Hur 

människor reagerar vid hantering av information blir aktuellt inom Information Management 

då man försöker att effektivisera processerna (Brashers & Hogan, 2013). 

 

Information Management är ett relativt nytt begrepp, det började inte ses ur ett process 

perspektiv förens början av 1990-talet (Deltor, 2010, s. 104). De som först myntade begreppet 

var två böcker Managing Information Strategically skriven av James V. McGee och Laurence 

Prusak (1993) boken påpekar bland annat att för att kunna lyckas i den nya informations 

ekonomi i företagsvärlden måste företagen erfordra en bättre hantering av information, därav 

sattes Information Management i fokus. Den andra boken var Process innovation: 

Reengineering work through information technology skriven av Thomas H. Davenport (1993) 

i vilken han förklarar att nyckeln till förändring är process innovation, vilket slår ihop 

information technology och human resource management för att förbättra företaget. 

”Advocates of this approach stress that a process model of Information Management should 

encompass all or some parts of the information value-chain or lifecycle” (Deltor, 2010, s. 

104). 

 

Därefter har många olika diskurser kommit upp genom att man försöker komma med 

lösningar till problem som kan underlätta jobbet för information managers. Det kan vara 

väldigt svårt att dra en linje mellan vad som är Information Management och vad som är 

Knowledge Management och vissa säger till och med att de är samma sak, forskare som 

Rowley (1998), Kirk (1999) och Davenport & Prusak (2000) har teorier om det här 

problemet. Problemet om vad Information Managements processer innehåller har blivit en rätt 

så stor diskurs. Både C.W. Choo (2002) och T.D. Wilson (2003) skrev var sin bok som gav 

deras syn på vilka stadier processen i Information Management innehåller. Men många andra 

tycker att det mest kritiska problemet som information managers möter är ”eliciting 

information requirements and matching those information needs in the design and delivery of 

information systems to promote effective and efficient information use” (Deltor, 2010, s. 

104), bland annat tar Choo (2002), Deltor (2004) och Karim & Hussein (2008) upp den 

diskursen. 

 

Sedan finns det många andra artiklar som tar upp olika teorier om Information Management 

som är mycket intressanta för bland annat informations systems designers och informations 

teknologiska specialister för företag. Exempelvis Bruns et al. (1993) som visar på hur 
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nödvändigt det är att studera hur information på bästa sätt används och Kirk (1999) som bland 

annat belyser hur managers kan jobba. 

 

2.1.2 Flygplatser som forskningsområde 
Mycket forskning har skett om flygplatser. Man ser ett ökat behov av utvärderingar och 

kvalitétsarbeten (Chien-Chang, 2012, s.246). Management inom flygplatser har dock heller 

inte förringats. Forskning från 2000 visar exempel på teknologiska hjälpmedel som skapats 

för att underlätta för flygplatser och flygbolag då dem kommer till servicen till resenärer med 

hjälp av simulation. Det här systemet, kallat IBM journey management library, arbetade 

utifrån olika variabaler med att ta fram olika scenarion innan man hunnit investera i ny 

informationsteknologi och på så sätt få fram de ultimata lösningarna (Snowdon & MacNair, 

2000, s.449). 

 

Flygplatser har även används då man studerat kommunikation i krissituationer. Joela et.al., 

har använt sig av två simulerade situationer för att studera lågbudget-teknik såsom bland 

annat komradio och mobiltelefoni för att ta reda på dess effektivitet. De menar att det i “[...] 

mass-casualty situations, communications and information management to improve 

situational awareness is a major challenge for responders” (2012, s.81). I sin studie gör de 

även konstruktioner av hur data flödar i de komponenter relevanta vid en krissituation (Ibid). 

Det finns många undersökningar kring information och informationsflödet på flygplatser sett 

ur ett internationellt perspektiv. Ett återkommande inslag i denna forskning är att man sett 

kopplingen mellan effektiv hantering av information och bättre resultat. 

 

Det finns även studier som tar upp samarbetet mellan bibliotek och flygplatser, men i dessa 

ligger fokus för det mesta på användarna. Man talar exempelvis om böcker och hur man kan 

få fram bibliotek på alternativa platser (Chant, 2013) och hur e-böcker kan tillgängliggöras på 

flygplatser (Kelley, 2011). 

 

2.2 Teori  
Ekonomin och teknologin har haft ett väldigt stort inflytande över individer, organisationer 

och samhället. Många olika teorier och metoder utvecklas för att hjälpa människor att kunna 

hantera vår nya föränderliga informationsmiljö, både socialt och tekniskt. Det är här 

Information Management kommer in.  

 
The goal of information management is to help people and organizations 

access, process and use information efficiently and effectively. Doing so helps 

organizations operate more competitively and strategically, and helps people 

better accomplish their tasks and become better informed. (Deltor, 2010, s. 103) 
 

Information Management är viktigt då det tillåter organisationer att nå strategiska mål och att 

fatta väl igenom tänkta beslut. Det tillåter bibliotek och andra informationsorganisationer att 

hantera information effektivt och snyggt och det hjälper människor att ta hand om sin egna 

personliga informations samlingar (Deltor, 2010, s. 107).  
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Det finns många teorier och många modeller inom Information Management vilket gör det 

svårt att välja. Vår teoretiska utgångspunkt kommer emellertid utgå ifrån T.D. Wilsons (2003) 

modell som beskriver informationens livscykel. Vi ämnar använda denna modell till hjälp i 

fallet och använda oss av den för att beskriva flygplatsen såväl som utbildningen för 

bibliotek- och informationsvetare. I vår resultatdel kommer vi applicera modellen på 

flygplatsen och universitetet för att på så sätt förklara informations livscykel. Wilson menar 

också att “The life cycle will vary 

from organization to organization 

depending on the nature of the 

information, the means used to 

organize it, the extent of use and 

the controls put upon use.” (2003. 

s.267). Genom att använda denna 

modell för programmet för 

bibliotek- och informationsvetare 

såväl som till Småland Airport, 

fångar vi upp informationsflödet 

och kan därav få ett resultat som 

ger oss svar på vilken kompetens 

som finns. Därav fångar vi upp våra 

frågeställningar och kan gå vidare 

med empirin i vår jämförande 

analys.                                                   (Figur 1: Modell över informationsflödet, T.D Wilson, 2003, s.163) 

 

2.3 Begreppsdefinitioner 

Då vi använder oss av en del begrepp som kan tolkas olika beroende på kontexten har vi valt 

att definiera dem, detta för att skapa en tydligare bild av vad vi syftar på i vår uppsats.  

 

2.3.1 Kompetens 
Med kompetens menar vi att någon har möjlighet, förmågan och/eller viljan att utföra en 

uppgift med hjälp av sina kunskaper, erfarenheter, attityder samt färdigheter och av det skapa 

någon form av resultat. Kompetensen beror alltså på utbildning, erfarenheter, engagemang, 

intresse, arbetsuppgifter, färdigheter, de praktiska förutsättningarna samt omgivning. Vi vill 

undersöka kompetensbehovet och kommer använda oss av en matris för att jämföra 

biblioteks- och informationsprogrammet med Småland Airport. Kompetens begreppet är 

viktigt i sammanhanget då det är en gemensam faktor för de båda platserna och därav 

möjliggör en jämförelse. 

 

2.3.2 Information 
Det finns ingen exakt eller enhetligt definition av begreppet information än. Information 

definieras annorlunda i olika kontexter, vilket är dels beroende på att information kommer i 

många former som till exempelvis data, dokument i både pappersform och elektroniskt, ljud, 

video, människor, smak, känsel och många andra former. Både inom och utanför Information 

Science domän har man försökt komma fram till en enhetlig definition men ingen, inte ens 

Information Science har undersökt informationens underliggande antagande, utan de tar 

begreppet för givet (McKinney & Yoos, 2010, s. 330). 

 

Något som gör de ytterligare svårare att definiera information är dess länk till 

kunskapsbegreppet. Mar ena  wigo  (201 , s. 8  ) skriver ”The terms information and 
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knowledge are universal, difficult to define and often used to describe each other.”  wigo  

(2013, s. 835) forsätter med att beskriva hur olika forskare ser på länken mellan begreppen, 

vissa forskare anser information är en del av kunskap och andra att information och kunskap 

är samma sak. Det finns även en data-information-kunskap-visdom (DIKW) hierarki som 

visar hur information definieras i benämningen data, kunskap i information och visdom i 

kunskap, men det finns ingen beskrivning på processen där data eller information blir kunskap 

eller visdom ( wigo , 201 , s. 8  ). 

 

Walid Afifi & Judith Weiner (2004, ss. 169-170) definierar information med hjälp av två 

olika forskares definitioner, de citerade och höll med Case om att vi ska “treat ‘information’ 

as a primitive term, as a phenomenon that we all recognize when we see it in its various 

forms” (2002, s.  9) men för att precisera begreppet anammar de även Brashers et al.’s 

definition av information: “Information can be defined as stimuli from a person’s 

environment that contribute to his or her knowledge or belief” (2002, s. 2 9) och det är även 

dessa definitioner som vi väljer att utgå ifrån. 

 

2.3.3 Information Management 
Information Management kan vara svårt att definiera, eftersom det innehåller diverse områden 

som har olika meningar och är öppna för varierade tolkningar (Deltor, 2010, p. 103). 

Anastasis Petrou (2006, s 607) citerar T.D. Wilsons (200 ) definition ”Information 

Management is the management of the life cycle to the point of delivery to the information 

user”. Fortsättningsvis innehåller Information Management mer än så och Wilson visar upp en 

modell om hur informationens livscykel ser ut (Figur 1: Modell över informationsflödet, T.D 

Wilson, 2003, s.163) där han menar att de sex stadierna acquisition, organization, storage, 

retrieval, access och lending, och dissemination är information managements innehåll och att 

de bitarna som faller utanför detta borde räknas som information use (Petrou, 2006, s. 607). 

 Dock menar Wilson att dessa bitar som är utöver den kända livscykeln tillhörandes 

Information management också ska inkluderas och att “information has been extended to 

embrace an area outside the control of information management [...]” (Macevi i t    Wilson, 

2005, s163). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Louise Åberg & Veronica Holmgren 

 

 

11 

 

3. Metod 
Här vill vi ta upp den metod vi har valt, hur vi har valt den och på vilket sätt vi sedan har gått 

vidare med genomförande och analys. 

 

3.1 Val av metod 

Vi har valt att utföra en fallstudie av Småland Airport med fokus på information management 

och tänker jämföra den kompetensen med kompetensen som Linnéuniversitetets utbildning i 

biblioteks- och informationsvetenskap ger i information management. Därav ser vi Småland 

Airport som själva fallet och med universitetet som stöd för att undersöka fallet. “Fallstudier 

är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och förlitar sig i hög grad till induktiva 

resonemang när man hanterar mångfasetterade informationskällor” (Merriam, 1994, s. 29). Vi 

kommer att göra en mer deskriptiv forskning för att vi strävar efter att beskriva och förklara 

fallet (Ibid, s. 22). Fördelarna med att välja den här metoden är många. Vi kan kombinera 

olika instrument för att få in datainsamlingen, vi kan direkt undersöka fallet och få 

information och upplysningar som ger oss kunskap och vi som forskare har kontrollen (Ibid, 

s. 46). Nackdelarna är forskarna måste vara tränade i observation och intervjuer för att man 

ska få in all information. Sedan finns det inga klara riktlinjer för hur utformningen av en 

slutrapport ska se ut. Under en stor del av forskningsarbetet är forskaren beroende av sin egen 

förmåga och sin intuitiva känsla (Ibid, s. 47). Vi kommer däremot inte att utföra någon 

observation eftersom vi inte har den träningen eller den tiden att lägga ner på det.   

 

3.2 Urval  
Vi har valt att göra vår fallstudie på flygplatsen Småland Airport i Växjö. Vi valde flygplatsen 

för att den ligger i samma stad som Linnéuniversitetet och för att vi anser att information är en 

väsentlig del för båda dessa parter. På flygplatser färdas information snabbt och 

kommunikation sker med ett högt tempo, vilket gör det intressant att undersöka. Våra 

kvalitativa intervjuer genomförs med tre personer på flygplatsen som vi valde ut genom 

kontaktreferenserna på hemsidan. Vi ämnade intervjua tre personer i ledande befattning på 

flygplatsen och i enlighet med avgränsningen valde vi personer ur den administrativa sektorn. 

Vi menar även att dessa personer hade störst chans att besitta en överblickande kunskap om 

informationen på flygplatsen samt verksamheten i stort och därav hade kunskaper att ge svar 

på våra frågeställningar. Av de tre som vi kontaktade via mail hade en av dem inte möjlighet 

att delta på grund av tidspress. En av de vi kontaktade, förslog därför en annan person som 

denne trodde kunde vara relevant för vårt område och som vi valde istället. 

 

Vi valde den nuvarande utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap för att vi har en 

bra förståelse då vi själva går på programmet. Vi är så pass insatta och inblandade att det kan 

ses som en nackdel, då den kan hävdas att vår förförståelse riskerar att färga vår studie och att 

vi kan få ett vinklat resultat på grund av en opartisk tolkning. Dock ser vi vår förståelse och 

insyn som en styrka och ett redskap som hjälper oss att få bättre förståelse av utbildningen 

och av flygplatsen utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, något som 

är fördelaktigt vid beskrivningen av vårt fall Småland Airport. 

 

3.3 Datainsamling 

Vi har gjort en kvalitativ fallstudie och datainsamlingen gjordes med hjälp av två olika 

metoder; dokument och intervjuer. Vi använde oss huvudsakligen av intervjuerna som 

datainsamlingsmetod då de gav mer information. Under intervjuerna fick vi även 

tillhandahållet relevanta dokument för vår studie. Vi har valt en kvalitativ undersökning med 

kvalitativa källor. Merriam nämner även detta och skriver även att “surveyundersökningar kan 
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utnyttjas för att ge stöd åt de resultat man fått från kvalitativa data.” (1994, s.84). Vi har 

emellertid valt att enbart hålla oss till de kvalitativa källorna. 

 

3.3.1 Dokument 
För att få tag i relevanta dokument om Småland Airport valde vi att be en av de personer som 

vi intervjuade om hjälp då denne var insatt i vilka dokument som fanns i organisationen 

Under intervjuens gång framgick det för intervjupersonen vilka dokument som kunde var 

relevanta för oss, och av dessa gjorde vi själva en bedömning av vad som passade in i vårt 

arbete. Intervjupersonen skickade över dokument via mail. Några av dokumenten handlade 

om hur organisationen ser ut och ett dokument var en rollbeskrivning på yrkena på 

flygplatsen. Utbildningsplanen är det dokument som innehåller programbeskrivningen av 

biblioteks- och informationsvetenskap hittade vi på Linnéuniversitetets hemsida. Med hjälp av 

detta dokument ska vi analysera vad för kompetens utbildningen kan leda till. 

 

3.3.2 Intervju 
Då det kommer till intervjuerna har vi valt använda oss av en kvalitativ metod då vi menar att 

det ger oss en god insikt i situationen på flygplatsen. I motsats till en kvantitativ intervju som 

är mer inriktat på att mäta vad en viss del av populationen anser om vissa frågor (Trost, 2012). 

Vi har valt att göra en delvis strukturerad intervju där vi inte har så många frågor och där 

formuleringen och ordningsföljden inte bestäms i förväg. Trost uttrycker sig så här gällande 

kvalitativa intervjuer: “Då man gör kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär med i 

förväg formulerade frågor. [...] Istället skall man göra upp en lista över frågeområden. Listan 

bör enligt min mening vara ganska kort och ta upp stora delområden” (2010, s. 71). Det här 

har styrt vår utformning av intervjuerna inför utförandet. Vi valde områdena kompetens och 

information och under de rubrikerna hade vi 4-5 frågor som vi ville ha svar på, se bilaga 1. 

Merriam ger tips på vad man ska tänka på vid en intervju och med detta som stöd utarbetade 

vi vår intervjuguide (1994, s. 94). Vi ville undvika att ställa ledande frågor och frågor som var 

alltför enkla att svara på. Frågor som kunde besvaras med endast ja eller nej var frågor vi 

försakade. Vårt mål var att få igång intervjupersonen med våra frågor så att denne kunde 

utveckla sina egna tankar. “Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla 

och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 

2010, s 25). För att uppnå det här kunde man ställa frågor som stimulerar informativa svar. 

Detta sätt att intervjua gav oss relevanta svar och gjorde kvalitativa intervjuer till ett lämpligt 

verktyg i vår fallstudie. Det skapade oss en bild av fallet utifrån de anställdas perspektiv. Då 

de kommer till de anställda har vi valt att anonymisera dem i den grad det är möjligt och 

därav använda oss av pseudonymer. 

 

3.4 Genomförande och analys 

Här kommer vi att beskriva hur vi utförde intervjuerna och analysen av dokumenten. Vi 

kommer även ta upp hur vi valde att analysera eller använda oss av de olika instrumenten. 

Själva analysen av datainsamlingen kommer ske genom att jämföra intervjuerna, dels med 

varandra och dels med rollbeskrivningar och utbildningsplaner. När vi analyserar materialet 

kommer vi att titta på det med fokus på frågeställningarna. 

 

3.4.1 Dokument 
Vi utgick från olika dokument som vi analyserade. Först läste vi igenom programplanen för 

biblioteks- och informationsvetenskap och vi frågade oss vad som stod skrivet, vad 

programmet innehåller och vad för kompetens utbildningen mynnar ut i. Det andra 

dokumentet vi la fokus på var rollbeskrivningarna på Småland Airport, där vi undersökte 
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vilka kompetenser som behövs på flygplatsen. Även här reflekterade vi kring det som 

stodskrivet, vad innehållet verkligen var samt vad för kompetens som krävs för att uppfylla 

rollerna. Vi tog med i beräkningarna att de flesta dokument har “[t]illkommit av skäl som inte 

har med forskningen att göra” (Merriam, 1994, s. 129) och därför är dokumenten “[i]cke 

reaktiva och har en empirisk grund i den kontext som studeras” (Ibid). I analysen sedan har vi 

valt att jämföra analysen av programplanen för biblioteks- och informationsvetenskap på 

Linnéuniversitetet i Växjö med analysen av rollbeskrivningar för yrken på flygplatsen för att 

se om några av dessa kompetenser har något gemensamt. Vi har även använt det här 

materialet till genomförandet av fallstudien på flygplatsen då vi tagit reda på om vår 

utbildning är relevant. 

 

3.4.2 Intervjuer 
Vi genomförde tre planerade intervjuer. Dessa intervjuer genomfördes en åt gången i deras 

respektive kontor. Två av dessa intervjuer genomfördes med stängd dörr men inte den sista. 

Upptagningen av materialet gjordes med hjälp av en diktafon och en mobil, så vi var säkra på 

att vi inte skulle missa något. Ingenting antecknades och vi frågade varje person om tillåtelse 

innan inspelningen startades. Eftersom vi inte gjorde några anteckningar kunde vi lägga fokus 

på att lyssna och ställa lämpliga följdfrågor. Vi hade några frågor som var förbestämda, men 

eftersom vi valde en mer ostrukturerad intervjustil siktade vi mer på att få ett samtalsflöde och 

ställa frågor som stimulerade svar. Därefter bearbetade vi intervjuerna genom att transkribera 

inspelningarna - från intervju till text. 

 

3.5 Reliabilitet, Validitet och Etik 
Merriam tar upp reliabilitet, validitet och etik och “[e]ftersom kvalitativ forskning vilar på 

andra grundantaganden och rymmer en annorlunda världsbild än den traditionella 

forskningen, är de flesta överens om att man måste använda speciella kriterier när man 

värderar och bedömer kvalitativ forskning” (Merriam, 1994 s.192). Den inre validiteten får vi 

fram genom att använda oss av olika informationskällor såsom tre intervjuobjekt och 

dokument för att bekräfta våra frågeställningar. Nackdelen med detta var att vi i vissa fall 

märkte hur intervjupersonernas svar skilde sig från vad som stod i dokumenten, något som 

gjorde det problematiskt att avgöra reliabiliteten. En annan nackdel är att de var få intervjuer. 

Något som påverkar reliabiliteten positivt är att vi är två stycken som skriver, så vi skriver 

med dubbel styrka. Då det kommer till validitet och generalisering vill vi mena att detta inte 

är syftet. Vi har valt fallstudiemetoden “för att [vi] vill gå på djupet med en bestämd 

situation” (ibid s.184) och få en förståelse av fallet Småland Aitport. 

 

Beträffande etik ingår det i vårt syfte att kritiskt granska vår egen utbildning, vilket gör att 

måste vi vara särskilt uppmärksamma på att göra etiska övervägande vad gällande vår egen 

inblandning. Vi måste vara särskilt medvetna om att hålla en kritisk distans då vi inhämtar 

samt granskar och analyserar resultatet. Eftersom det här är en fallstudie så är det självklart att 

vi använder namnet på flygplatsen, men alla som vi intervjuar är anonyma på det sättet att vi 

inte kommer skriva ut namn eller titel. Det enda vi avslöjar är att de sitter i en beslutsfattande 

position, då vi anser att detta är betydande för undersökningens resultat. Dock kan graden av 

anonymitet problematiseras, då flygplatsen inte har många anställda på den administrativa 

avdelningen. I vårt etiska övervägande finns också det faktum att vi inte upplever att frågorna 

berör några känsliga ämnen. Personerna godkände att bli intervjuade och vi tvingade dem inte 

till att svara på någon fråga de inte ville svara på. 
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4. Resultatet av fallundersökningen  
I det här kapitlet kommer vi att kort presentera programmet biblioteks- och 

informationsvetenskap. Därefter kommer vi att presentera och fokusera vårt fall, Småland 

Airport. Vi kommer kortfattat beskriva deras historia för att sedan återknyta till deras 

kompetens och informationshantering utifrån vår teoretiska modell. 
 

4.1 Universitetet i Växjö 
Växjö universitet och Högskolan i Kalmar slogs ihop 2010 och bildade Linnéuniversitetet. 

Universitetet har ett campus i Växjö och ett i Kalmar. Utöver detta har de även vissa 

utbildningar i andra orter, exempelvis Nybro. Linnéuniversitetet har fem fakulteter, 

Ekonomihögskolan, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Fakulteten för 

samhällsvetenskap, Fakulteten för teknik samt Fakulteten för konst och humaniora. 

Universitetet har 150 olika utbildningsprogram samt 2000 fristående kurser. Det studerar 

cirka 40000 studenter där och de har 2000 personer anställda. Både studenter och forskare har 

möjligheter att få ett nätverk som spänner sig över hela jorden då båda universitetsmiljöerna 

är internationella och har många och bra kontakter med andra länder. Forskningen som 

bedrivs på universitetet har en hög kvalitet och är erkänd både i och utanför Sverige. (Om 

lnu).  

 

Fakultetsnämnden för konst och humaniora ansvarar för sju institutioner. En av dem är 

institutionen för kulturvetenskaper. Denna institution ansvarar för åtta ämnen, varav en av 

ämnena är Biblioteks- och informationsvetenskap. Grundutbildningen Biblioteks- och 

informationsvetenskap kom till Linnéuniversitetet i Växjö 2003. Det var två saker som skiljde 

den här utbildningen från andra biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar i 

landet då den tillkom. För det första varar utbildningen tre år istället för två. För det andra var 

den inriktad på pedagogik och inte arkivkunskap, vilket utbildningen än idag är den enda i 

landet som erbjuder. Utbildningen visar vilka möjligheter en bibliotekarie kan ha idag. 

  
Att vara bibliotekarie idag innebär inte bara att kunna vägleda besökare i det snabbt 

växande elektroniska informations- och dokumentflödet, utan också att till exempel 

kunna ingå som en del i ett lärar- eller handledarlag vid en skola eller ett företag. 
(Bli vägledare i informationsfrågor) 

 

4.2 Flygplatsen i Växjö 
Tankarna om en flygplats i Växjö började på 1940-talet men på grund av en svag tillväxt av 

flygtrafiken fick beslutet dröja ett tag. Men år 1961 bestämde ”19 7 års Flygplatskommittén” 

äntligen att det skulle byggas en ny länsflygplats, lite utanför Växjö, i Öjaby. Beslutet kunde 

tas för att länets näringsliv expanderade samt ökade sysselsättningen i tjänstesektorn mycket 

under 1960-talet och början av 1970-talet. Innan hade militärflygfältet i Uråsa, 25 km söder 

om Växjö, använts som flygplats men den var för liten, för långt borta samt inte tillräckligt 

säker för de civila. Snabba kontaktbehov till Stockholm och Köpenhamn under 1960-talet 

blev bara större. Företagen i Växjö, både stora som små, hade ett behov av goda 

transportmöjligheter med flyg. Likaså var offentliga förvaltningar och institutioner, som 

Högskolan i Växjö, beroende av flygplatsen. Den 13 september 1975 invigdes äntligen Växjö 

Flygplats i Öjaby, ca 8 km från stadens centrum. (Växjö flygplats betydelse för den regionala 

utvecklingen). År 2004 bytte Växjö Flygplats till det nuvarande namnet Småland Airport 

(Smaland Airport). Småland Airport ägs till 55 % av landstinget i Kronobergs län, 42 % av 

Växjö kommun samt   % av Alvesta kommun. Flygplatsens vision är ”Med kunskap, glädje 

och engagemang skapar vi Smålands ledande flygplats- en startplats för möjligheter”(Drift   

Ägare). Flygplatsen är en nödvändig del av infrastrukturen och regionenes utveckling är 
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beroende av den samt höjer den även regionens attraktionskraft. Flygplatsen skapar inte bara 

en möjlighet för smålänningar att uppleva andra länder utan att även människor från andra 

delar av Sverige och andra länder kan uppleva Småland (Drift & Ägare). Flygplatsen har idag 

bra kommunikation med Växjö Resecentrum och går att nå lätt med både taxi och buss. På 

flygplatsen har man även möjlighet att hyra en bil. 
 

 
(Figur 2: Översyn av den verksamhet som bedrivs inom Småland Airport) 

Då det kommer till organanisationen är det VD:n som har det övergripande ansvaret och 

denne svarar till Transportstyrelsen. Se figur 2: Översyn av den verksamhet som bedrivs inom 

Småland Airport, för mer ingående information om organisationsstrukturen. 

 

På Småland Airport finns det både reguljärflyg och charterflyg. Det finns fyra researrangörer 

och alla reser inom Sverige eller inom Europa. Nextjet flyger till Stockholm/Arlanda samt till 

Oslo/Oslo Lufthavn året runt. Flysamland.com flyger till Stockholm/Bromma året om samt 

till Gotland/Visby under juli 2014. Ryanair flyger till Spanien/Alicante mellan 4 april och 24 

oktober 2014. Den sista är Estonian Air som flyger året om till Amsterdam/Schiphol. Det 

finns tre researrangörer inom chaterflyg; Ving, Fritidsresor och Apollo. Ving ordnar resor till 

Cypern/Larnaca, Grekland/Kreta, Kroatien/Split, Spanien/Mallorca, Turkiet/Antalya, 

Spanien/Gran Canaria, Spanien/Teneriffa samt Mexico/Cancun. Fritidsresor anordnar resor 

till Cypern/Larnaca, Grekland/Kreta, Grekland/Rhodos, Spanien/Mallorca, Spanien/Teneriffa, 

Spanien/Gran Canaria samt Turkiet/Antalya. Apollo har resor till Kroatien/Split och 

Turkiet/Antalya. (Destinationer). 2013 hade Småland Airport 181 336 passagerare och i år 

räknar de med en ökning till 190 000 passagerare (Julia, personlig kommunikation, 

20140420).      
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I vårt fall kommer vi bland annat att intervjua tre personer på flygplatsen. Dessa har vi 

anonymiserat, i den mån det är möjligt på en så pass liten flygplats, och valt att kalla dem: 

Julia, Mia och Johan. Julia och Johan har arbetat på olika positioner inom flygbranschen 

under många år och är väl bevandrade i denna kontext. Deras grundutbildning är motsvarande 

gymnasiet med vidare utbildningar inom företaget. Mia har en Magisterexamen och är yngre 

än Julia och Johan. 

 

4.3 Kompetensen hos biblioteks- & informationsvetare  
Biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet är en treårig universitetsutbildning som 

rönnar ut i en kandidat examen, som innehåller 180 högskole poäng (hp). Utbildningens syfte 

är att studenten ska få kunskap, både teoretiska och praktiska, i biblioteks- och 

informationsvetenskap med fokus på kunskapsprocesser och pedagogik. Programmet 

innehåller i fyra kunskapsområden. Det ena området berör biblioteken och dess användare i 

olika kontexter samt professionella och sociokulturella roller. Här analyserar man även 

strukturer med relevans för bibliotek och organiserad informationstjänst samt ingår det tre 

veckors praktik. Bibliotekspedagogik är ett annat område där man analyserar användarnas 

kunskaps- och informationsbeteende utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Området 

kunskapsorganisation med inriktning informationsarkitektur berör systemen och processerna 

som hanterar kunskap, information och dokument. Ytterligare ett område är vetenskaplig 

metod som fokuserar på relevanta teorier och undersökningsmetoder för forskning inom 

biblioteks- och informationsvetenskap. Efter utbildningen är man behörig för att arbeta inom 

alla olika sorters bibliotek inom informationsförmedlingssektorn och inom olika sorters av 

utbildningsinstitutioner och utbildningsorganisationer. Programmet innehåller fyra terminer 

som i förväg har bestämda kurser och två terminer där studenten själv får välja var och vad 

han eller hon vill läsa i koppling till Biblioteks- och informationsvetenskap (Utbildningsplan). 

I bilaga 2 har vi skrivit upp och gått igenom alla kurser och vad de olika kurserna rönnar ut i 

för kompetens, detta har vi kommit fram till med hjälp av utbildningsplanen och 

kursbeskrivningarna. Så i och med dessa kurser (Bilaga 2) erbjuder programmet en bred 

kompetens som i och med de valfria terminera även kan bli individuell och speciell.  

Här tänker vi bara nämna de områden i programmet som vi kan koppla till Information 

Management. Vi tänker använda oss av T.D. Wilsons modell (2003) för att beskriva vart i 

informationens livscykel kompetensen passar in. 

 

4.2.1 Informationens livscykel 
Här kommer vi att föra in biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen i T.D. Wilsons 

modell (2003), som beskriver informationens livscykel, så gott det går. Men eftersom detta är 

en utbildning vi undersöker och inte en organisation så blir det några små ändringar i 

modellen. På grund av detta är en utbildning och ingen organisation har vi tagit bort Access, 

lending samt Application. Acquisition och Retrieval är i utbildningskontexten samma sak 

därför har vi slått ihop dessa rubriker. 

 

Creation 
Biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen innehåller en hel del om hur man forskar 

och genom forskning skapar man ny information. Aktuella forskningsproblem är en kurs som 

tar upp vilka forskningsområdena är inom biblioteks- och informationsvetenskap, vilka 

problem eller diskussioner områdena har och hur det sett ut genom tiderna. Kursen tar även 

upp relationen mellan teori, metod och resultat i vetenskapliga undersökningar. (Se bilaga 2). 

Detta för att ge verktyg till studenterna så att de sedan ska kunna forska självständigt och 

generera egen information. Kursen Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod II 

fokuserar också på vetenskaplig metod, (se bilaga 2). 
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Acquisition och Retrieval 
Förvärvande av information är något som biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen 

tar upp mycket om eftersom bibliotekets resurser bygger på information samt att göra den 

informationen tillgänglig för användare. Kunskapsorganisation III fokuserade mycket på 

informationsåtervinning samt dokumentåtervinning och gått igenom olika sök modeller samt 

metoder, (se bilaga 2). 

 

Det är inte bara att ta fram information utan även att kunna granska den källkritiskt så man får 

trovärdig information samt se till att man får all den information som är relevant. Exempelvis 

kan man få miljoner träffar på google när man söker på något, men endast 32 av dem är 

relevanta och 125 dokument som vore relevanta är inte med i träfflistan. Det gäller att hitta de 

rätta sökorden och vara medveten om att det finns en problematik i att hitta all relevant 

information så att man på bästa sätt kan motverka det, exempelvis genom att använda fler än 

en sökmotor.   

 

Sedan finns det även den informationen man inhämtar när men till exempel ska forska. 

Kursen Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod I för studenten in på forsknings 

metoder och kursen tar upp vilka olika samhällsvetenskapliga undersökningsmetoder av 

relevans för ämnet biblioteks och informationsvetenskap som finns, till vilken typ av 

undersökning de är mest passande till samt hur man använder dem på bästa sätt. Under kursen 

får studenten möjlighet till att pröva på kvalitativ, kvantitativ samt statistisk 

forskningsmetodik. Kvalitativ metod kan exempelvis vara enkätundersökningar och kvalitativ 

metod kan till exempel vara intervjuer. (Se bilaga 2). 

 

Organization 
Bibliotek- och informationsvetare lär sig att organisera information med hjälp av olika 

klassifikationssystem och databaser i Kunskapsorganiserings kurserna. De olika 

klassifikationssystemen kan exempelvis vara Dewey-systemen eller SAB-systemet. Dessa 

hjälper till att organisera böcker, artiklar och övrig information. Alla dessa dokument får egna 

ämnesord som gör de sökbara och lätt tillgängliga. Kunskapsorganisation II går in mer 

fördjupat på organisering av information samt hur man designar och utformar databaser. Även 

dokumentrepresentation, med fokus på tillskrivning av metadata samt social taggning. (Se 

bilaga 2). 

 

Storage 
Bibliotek- och informationsvetare lär sig som tidigare skrivet göra databaser där man förvarar 

information samt ta han om andra digitala tjänster som förvarar information. De lär sig även 

ta hand om det fysiska biblioteket som förvarar fysisk information. (Se bilaga 2) 

 

Dissemination 
Utbildningen tar även upp hur man sprider information så att andra ska veta var den finns 

tillgänglig. Bibliotek, brukare och samhälle II tar bland annat upp strategisk planering samt 

marknadsföring. Kursen visar hur planering, exempelvis med medieplanering eller 

marknadsföring, kan vara ett verktyg för en mer effektiv spridning och exponering av 

information. (Se bilaga 2). 

 

Use   

Biblioteks- och informationsvetenskapsvetare använder inte bara den här kompetensen till att 

arbeta med de områden kompetensen innefattar, utan de kan även använda den till att 
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undervisar andra hur man kan söka information samt vad som är bra att tänka på när man gör 

det. De har en pedagogisk roll. I de två kurserna Pedagogik och lärande I och II lär sig 

studenterna att använda och förmedla information. Även i kursen, Bibliotek, brukare och 

samhälle II, tas bibliotekarien som en aktiv roll i människors lärande upp och i Bibliotek, 

brukare och samhälle III tas även hur bibliotekarien kan utveckla användarens 

informationskompetens i olika informationspraktiker upp. (Se bilaga 2). 

 

Sharing 
Att dela med sig av information och se till att användaren hittar informationen är en viktig del 

i biblioteks- och informationsvetenskap. Detta görs fysiskt genom själva biblioteket och 

digitalt med hjälp av bland annat bibliotekskatalogen, hemsidan, databaser samt sociala 

medier. Kursen Kunskapsorganisation II informerar om digitala tjänster i biblioteks och 

informationsorganisationer, med fokus på sociala medier. De sociala medierna som används 

kan vara Facebook eller Twitter. (Se bilaga 2).   

 

4.4 Kompetensen på flygplatsen 

Småland Airport har 39 tillsvidareanställda samt ett tiotal timanställda som arbetar i restaurang 

och incheckning. Med övriga bolag på flygplatsen vilket inkluderar ACR1, FlySmaland, Securitas 

samt Braathens, är det ca 65 personer som arbetar på flygplatsen (Julia, personlig 

kommunikation). Vi frågade våra tre intervjupersoner om de var nöjda med sin egen 

kompetens samt om det var någon kompetens som de tycktes fattades på flygplasten i deras 

arbete. På det hela taget tycker de att Småland Airport täcker upp kompetensen som behövs. 

Sedan tycker de att det kan finnas ett litet behov att utveckla sin egen kompetens för att 

underlätta arbetsuppgifterna mer. Inkluderat i personalens sysslor är även flygsäkerheten och 

enligt Mia är alla kompetensutbildade för säkerhetsfrågor för att kunna hantera särskilda 

händelser (Personlig kommunikation). Trots att hela personalen kommer i kontakt med 

information kommer vi fokusera mer på de yrkesrollerna som är i den administrativa sektorn. 

Det finns tre begrepp som används i rollbeskrivningen. ’Ansvara för’ vilket används mest när 

man beskriver chefsfunktioner men ibland kan innebära att man ansvarar för den uppgift som 

står beskriven. Står det ’Svara för’ ska man kunna ”[…] ta initiativ, genomföra och följa upp 

beskrivna arbetsuppgifter” (Rollbeskrivning). Det sista begreppet är 

’Utföra/genomföra/handlägga’ vilket innebär att man ska lösa eller genomföra en 

arbetsuppgift och att då även kunna ta ställning samt ibland ta beslut. Ser man exempelvis på 

yrkesrollen för en administrativ assistent på Småland Airport kan man genom dokumentet för 

rollbeskrivningar se att denne svarar för diariet, har ansvar för kontorsförrådet, tar hand om 

praktikanter samt har en ”vaktmästarroll” vilket innebär att hålla ordning i hallen, utanför 

terminalen med avvikelserapportering. Diarium är ett register hos en organisation, där 

inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. Handlingar anses upprättade 

när de expedierats eller när ärendet de tillhör avslutas. I diariet på Småland Airport registreras 

handlingar (inkommande och utgående) från myndigheter, avtal med olika aktörer m.m. 

(Julia, personlig kommunikation, 20140520).  

 

Den verksamhetsansvariga har fått som delegation från VD:n för Småland Airport att 

operativt driva flygplatsen på ett sådant sätt att flygplatsens målsättningar förverkligas. Den 

verksamhetsansvariga ansvarar för att leda, styra samt utveckla flygplatsen och ansvarar även 

                                                      

 

 

 
1
 Flygledning 
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för samtliga processer inom QDHB
2
 (Rollbeskrivning). För ytterligare rollbeskrivningar 

hänvisar vi emellertid till bilaga 3. 

 

4.3.1 Informationens livscykel 
Här presenteras hur informationshanteringen ser ut på Småland Airport utifrån T.D. Wilsons 

modell (2003).  

 

Creation 
Skapandet av informationen på flygplatsen sker framför allt från enskilda individer på den 

administrativa avdelningen. Detta är medvetna processer från deras sida för att nå målen och 

få en högre prestanda på flygplatsen. Den administrativa avdelningen producerar ständigt nya 

dokument från grunden samt reviderar gamla dokument. Skapandeprocessen sker framför allt 

i form av dokument. Småland Airport lyder under transportstyrelsens regler och får därför 

mycket färdigställd information berättar Julia. Hon nämner emellertid också att det, enligt 

henne, finns ett behov av ytterligare dokument på flygplatsen. På den position hon arbetar ser 

hon exempelvis till att utöka de allmänna avtalen med lokala avtal som hon själv 

sammanställer (Julia, personlig kommunikation, 20140423) Julia förklarade att det för hennes 

del dels handlade om att kunna bygga upp dokument som kan användas i 

kvalitétledningssystemen. (Ibid). Bygga upp dokument ser hon som en del av sin yrkesroll.  

 

Ser man till de olika yrkesrollerna på företaget finns det ett dokument som beskriver vad 

dessa roller inkluderar. Detta dokument är i sig skapat på Småland Airport och är därför även 

i sig ett exempel på information framtagen på företaget. I detta kan man utläsa roller där det 

finns krav på att skapa information. I egenskap av rollen som kvalitetschef har exempelvis 

denne som uppgift att ta fram handlingsplaner, affärsplan (Rollbeskrivning). 

 

Acquistion 
För att beskriva förvärvande av information på flygplatsen har vi för enkelhetens skull valt att 

dela upp detta i information som finns i organisationen samt information som förvärvas 

utifrån. I dokumentet innehållande rollbeskrivningarna kan man läsa om förvärvandet av 

information och vilka krav som ställs rörande detta. Exempelvis ekonomichefens, 

expeditionschefen, kvalitetschefens och terminalchefens roll, där ett av kraven är att de ska: 

“Inhämta informera och rapportera resultat” (Rollbeskrivning).  

 

Då det kommer till anställdas förvärvande av information gentemot varandra är det enligt 

Julia meningen att man ska använda sig av intranätet samt av mailkommunikation. Hon säger 

att det står skrivet i avtalet att man som anställd har en skyldighet att kontrollera sin mail en 

gång varje dag och hon menar att detta följs. Likaså kan intranätet vara ett bra sätt att få 

information om vad som hänt om man exempelvis varit sjuk. Där står det lite korta notiser 

kring vad som hänt och vilka uppdateringar som skett på flygplatsen. Exempel på sådana här 

korta notiser var enligt Mia att de fått nya anställda eller att reglerna för parkeringsplatsen var 

ändrade och så vidare.  

 

Externt skaffar sig Småland Airport information från andra myndigheter. Order från 

Transportstyrelsen samt EU-direktiv hålls under ständig uppsikt. 

 

                                                      

 

 

 
2
 QDHB syftar till det systemet QOMS då det nyligen genomgått ett namnbyte. 
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Organization 
Det finns dokument på intranät, tillgängliga för alla, som beskriver hur organisationen i 

företaget ser ut. Detta inkluderar bland annat ett Organisationsschema för Småland Airport (se 

figur 2: Översyn av den verksamhet som bedrivs inom Småland Airport), hur det organiserat i 

terminalen och operativt. Det finns även generella anvisningar för att förvalta flygplatsens 

organisation samt tillägg i lokala dokument.  

 

Organisationen på Småland Airport beskrivs som bra utifrån de tre personerna som 

intervjuades. De berättade alla tre om organisationsstrukturen och hur deras roll såg ut samt 

vilket ansvar de såg sig ha. Julia berättade att Småland Airport är en Basic Airport. Med detta 

menade hon att flygplatsen försöker kombinera och integrera så många tjänster som möjligt 

för att på så sätt behålla alla tjänster inom företaget. De som arbetar i restaurangen har även 

ansvar för lokalvården, och alla är utbildade säkerhetsvakter om något skulle inträffa. (Julia, 

personlig kommunikation, 20140423). 

 

Storage 
Småland Airport använder sig av sitt eget intranät som huvudsaklig kommunikationskälla. 

Där kan man läsa gamla nyheter om vad som hänt på flygplatsen eftersom alla dessa korta 

notiser sparas (Julia, 20140423) I detta intranät finns även QOMS, Quality and Operations 

Management Systems for airports, och som är kvalitetledningssystem som används på 

Småland Airport. Där förvaras alla dokument som flygplatsen går under. 

 

Där förvaras även de anställdas utbildningar som finns nedskrivna. Julia menar att “[m]an 

måste säkerställa kompetensen alla anställda har, och vad de behöver.” Det finns en 

utbildningslogg där man kan se vilka kompetenser medarbetarna har. Detta är även viktigt att 

ha koll på för att veta när det är dags att göra eventuella repeterarutbildningar. (Personlig 

kommunikation, 20140423). 

 

Retrieval  
Då det kommer till att återfå information på Småland Airport är detta starkt kopplat till deras 

avvikelsehanteringsprogram. På den administrativa avdelningen är det viktigt att fel 

rapporteras in så de kan organisera upp vem som ska åtgärda felet samt att det blir 

dokumenterat i programmet så alla på flygplatsen är medvetna om det. Julia informerar oss 

om detta program och menar att det är det sättet som de kommunicerar till dem, framför allt 

då det kommer till dem som arbetar med driften (personlig kommunikation, 20130423). Hon 

betonar också att alla avvikelser ska rapporteras in och att alla ska följa detta. Mia berättar 

också om avvikelsehanteringsprogrammet och tillägger att det är något hon är beordrad att 

använda då det ska rapporteras in till Transportstyrelsen. Det är också ett system där hon kan 

få information skickad till sig om att en avvikelse har skett och att det är hon som har fått 

ansvaret att åtgärda detta problem. Mia menar emellertid också att hon ser detta system mer 

för de som jobbar ute på rampen och att hon, i hennes yrkesutövande, snarare går och fixar 

problemet direkt utan att rapportera in det. Då talar hon emellertid om små estetiska problem 

som att exempelvis en skylt hänger lite snett. Dessa problem brukar hon heller inte få i 

avvikelsehanteringsprogrammet utan istället att någon ringer eller går förbi hennes kontor och 

talar om att en skylt har hamnat på sned. I dokumentet för hantering av särskild händelse står 

även att; “Avvikelserapport skall skrivas in i Avikatorn vid brister i utrustning eller utförande, 

om styrande krav inte är uppfyllda samt då uppsatta mål enligt punkt 1 inte uppfylls”(Hantera 

särskild händelse, s.2).  

 

Småland Airport återfår även information från mer informella håll. Användarna är en tacksam 
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källa för att upptäcka problem i informationsflödet. För att nå dessa använder sig Småland 

Airport av en informationsdisk som tar emot åsikter/klagomål. (Mia, personlig 

kommunikation, 20140423) De har även sin hemsida med kontaktuppgifter till de i 

ledningsgruppen (Kontakt). De kan kontakta personal på Småland Airport via mail och 

telefon. Mia nämner detta och säger även att det nu för tiden är betydligt vanligare att 

människor skickar ett mail än att de ringer. Facebook används också som en 

kommunikationskälla mellan passagerare och personal. Då det kommer till passagerarnas 

förvärvande av information inhämtar de denna från olika källor. Innan de kommer till 

flygplatsen har de möjlighet att besöka flygplatsens hemsida och Facebook där det uppdateras 

om aktuella händelser på flygplatsen samt vilka resmål som finns att tillgå. (personlig 

kommunikation, 20140423). 

 

Access, lending 
Alla på flygplatsen kommer åt intranätet och kan även rapportera in fel i 

avvikelsehanteringssystemet. Med detta menas att även inhyrd personal har tillgång till 

systemet säger Julia (personlig kommunikation, 20140423). Tillgängligheten är av stor vikt då 

personalen annars är väldigt uppdelad. Mia nämner detta och tror det kan bero på att man 

tillhör tre olika fackförbund. Det är de som sköter restaurangen och lokalvården, killarna ute 

på rampen och de i korridoren säger hon. Just fraserna “killarna ute på rampen” och “vi i 

korridoren” var uttryck som återkom under intervjuerna. 

 

Dissemination  
Vid krishantering är det viktigt att informationen sprids till alla och att det sker snabbt. I 

dokumentet: “Hantera särskild händelse” beskrivs hur krishanteringsarbetet ska gå till samt att 

det skall loggföras. Det står även att dessa händelser ska rapporteras till: Berörda 

myndigheter, kommunen, övriga intressenter enligt lokalt dokument och transportstyrelsen. 

Utöver dessa parter ska det finnas en slutlig rapport på startsidan, “övriga dokument” 

(Hantera särskild händelse) Det finns alltså noga beskrivet hur spridningen går till. Det finns 

även ett dokument för organisation vid särskild händelse där det återges i vilken ordning 

information ska nå ut berättar Julia. Vid krissituationer handlar det främst om att först 

rapportera SOS och inte VD:n, även om denne naturligtvis hör till de första som blir 

uppdaterade (Personlig kommunikation, 20140423). 

 

Use  
Mia “tror också det är viktigt att den interna kommunikationen fungerar, för annars fungerar 

det inte utåt heller. På något sätt så speglar det liksom hur det är” (Personlig kommunikation, 

20140423). På Småland Airport finns det, som tidigare nämnts, ett intranät tillgängligt för alla 

som arbetar på flygplatsen. Detta inkluderar såväl personal på flygplatsen som flygbolag. 

 

 

Sharing  
Småland Airport väljer att dela sin information via sitt intranät. Utöver detta berättar både 

Mia, Julia och Bengt om de gemensamma frukoststunderna som sker varje fredag, då alla 

samlas och äter frukost tillammans. Vid dessa tillfällen brukar även Vd:n ge aktuell 

information till sina anställda (Personlig kommunikation, 20140423). Detta ger även anställda 

som inte brukar träffa varandra en möjlighet att utbyta information.  

 

Externt berättar Julia att de har ett samarbete med tre andra flygplatser: Halmstad, Jönköping 

och Kristianstad. De utgör en gemensam revisionsgrupp vilket exempelvis gör så att Julia 

besöker dessa platser enligt ett schema för att revidera. Likaså kommer det folk från dessa 
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flygplatser för att revidera på Småland Airport. Detta menar hon hjälper dem att få ett bättre 

perspektiv på brister i bland annat information. Denna typ av samarbete har visat sig effektivt 

då man kunnat upptäcka fel som behövt åtgärdas. Julia tog en affisch som exempel och 

berättade att man förra gången hade påpekat att en av deras informationsaffischer behövde 

åtgärdas då den inte följde EU:s direktiv. De hade visserligen korrekt information, men den 

behövde vara i större text. Julia poängterar även att det som fungerar får en möjlighet att 

spridas till andra flygplatser med hjälp av detta samarbete Man märker vad som fungerar på 

en flygplats och kan göra detsamma på sin egen flygplats. När Julia skapar nya dokument för 

sin egen flygplats brukar hon titta på hur andra har lagt upp sina dokument och inspireras av 

det som de har lyckats bra med (Personlig kommunikation, 20140423). 

 

Application  
Med application syftar vi till tillämpningen och översikten av själva informationsflödet, vilket 

inkluderar en mer vid kontroll av det administrativa såsom lösenordskontroller för 

elektroniska filer och säkerheten (Macevi i t    Wilson, 2005, s.267). VD:n är den på 

flygplatsen som ansvarar för den översiktliga kontrollen på flygplatsen och i dennes 

rollbeskrivning står uttryckligen att han/hon ska “Leda styra och utveckla flygplatsen” och 

“Samtliga processer inom QDHB” (Rollbeskrivning). 
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5. Analys 

Här ämnar vi jämföra kompetensen på programmet för Biblioteks- & Informationsvetare med 

de kunskaper som finns på flygplatsen. Genom att göra en jämförande analys får vi fram 

vilken kompetens det biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet har, vilken 

kompetens personalen söker samt om flygplatsens behov sammanfaller med 

utbildningskompetensen på programmet och följder därav studiens frågeställningar. I vår 

analys kommer vi att skapa en egen kompetensmatris grundar sig på begreppet kompetens och 

jämföra utifrån den. 

 

5.1 Kompetensmatrisen 
 

        Kompetens 

Kompetens 
Biblioteks- & 

Informationsvetenskap 

Småland Airport Jämförelse 

Utbildning Lång 

Bred 

Översiktlig 

Kort 

Specificerad 

Mer ingående 

En rak motsats då den 

ena är en utbildning och 

den andra är en 

arbetsplats. 

Uppgift Kunskapsorganisation 

Pedagogiskroll 

Mötesplats 

Dokumenthantering 

Utbilda 

Vägkorsning 

Utveckla 

Ekonomi 

Marknadsföring 

Säkerhet 

Några områden som går 

ihop men även många 

som skiljer sig. 

Situation/Kontext Praktik 

Skolmiljö/lärande 

Valmöjligheter 

Plats för personlig 

utveckling 

Flygplats 

Säkerhetstänk 

 

Praktik på flygplats 

hade sammanfört 

kontexterna.  

Erfarenhet Praktik & utlandsstudier 

Forskning 

Olika skrivformer 

Arbetslivserfarenhet 

Flygplatsmiljö & 

funktion 

Båda två ger erfarenhet 

men den är av olikartad 

karaktär. 

Attityd Service/bemötande Service/bemötande Samma attityder.  

 

Utbildning 
Ser man till utbildningen för biblioteks- och informationsvetare pågår den i tre år. Detta är en 

relativt lång utbildning i jämförelse med de korta kurser som anställda på flygplatsen får inom 

jobbet. Tittar man till våra intervjuobjekt som exempel kan vi se att både Julia och Johan hade 

en äldre utbildning som idag motsvarar gymnasium med påbyggnader på senare år, medan 

Mia hade en Magisterexamen. Då både Julia och Johan är lite äldre kan man visserligen 

fundera över om detta är en generationsfråga. Det som är relevant i vår studie är emellertid 

hur det ser ut i nuläget, och det som visas är kunskapsnivån på flygplatsen under våren 2014. 

Jämför man utbildningarna mot varandra kan man dock se att de kortare utbildningarna är mer 

koncentrerade just på personens yrkesutövande i den kontexten, och därav kan vara mer 
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relevant. Julia berättar exempelvis att hon tidigare gått korta kurser inom exempelvis lön, 

ekonomi och bokföring. Hon, som arbetar mycket med dokument och skapandet av dessa, 

kunde inte ge något konkret svar på vilka utbildningar som kunde vara lämpliga för hennes 

position på företaget, men menade på att det säkerligen fanns många utbildningar som 

passade in. (Personlig kommunikation, 20140423). Johan talade också om dokumenthantering 

och menade att mycket av hans arbete cirkulerar kring att dokumentera. Han menar att även 

om han själv är medveten om att han gjort det så måste det ändå dokumenteras (Personlig 

kommunikation, 20140423). Jämför man behovet av att kunna skapa dokument på flygplatsen 

kan man se hur den sammanfaller med utbildningen för biblioteks och informationsvetenskap 

på vissa punkter. Tre kurser läses som handlar om kunskapsorganisation (Utbildningsplan). 

Ser man till kursen Kunskapsorganisation III så lärs det exempelvis ut att man ska kunna 

“redogöra för grundläggande principer för skapandet av modeller, metoder och mått för 

system för dokumentrepresentation och informationsåtervinning” (Kurs- och 

utbildningsplaner, 1BO315). Däremot så väger erfarenhet av hur en flygplats fungerar väldigt 

tungt här. 

 

Uppgift 
På Småland Airport finns många varierade arbetsuppgifter. Några arbetsuppgifter är 

exempelvis att: inhämta, informera samt rapportera resultat, förvalta samt utveckla 

verksamhetssystemet, utveckla affärsmöjligheter, drift, utrustning samt anläggning, bryta ned 

mål, ta fram handlingsplaner samt affärsplan, hantera systematiskt arbetsmiljöarbete samt 

airport regulation och diarium (rollbeskrivning). För att kunna utföra alla dessa 

arbetsuppgifter behövs kunskapen att inhämta, använda samt få ut information, vilket 

bibliotek- och informationsvetare har kompetens till. Det finns arbetsuppgifter där man måste 

utbilda för exempelvis administration, flygplatstjänst eller för kvalité och säkerhet. I dessa 

uppgifter kan det vara bra att ha gått kurser i pedagogik för att på ett pedagogiskt sätt kunna 

utbilda personalen. Då bibliotek-och informationsvetare har gått två kurser i pedagogik och 

lärande så har de dessa verktyg. Marknadsföring är en till arbetsuppgift på Småland Airport 

som bibliotek-och informationsvetare kan hjälpa till med, då man kan använda samma 

verktyg inom marknadsföring på en flygplats som på ett bibliotek. De vet hur man skyltar 

fysiskt i lokaler och vad man ska tänka på när man gör det samt besitter kunskaperna att 

informera med hjälp av exempelvis affischer. Då flygplatsen i Växjö använder sig av sociala 

medier i sin marknadsföring kan man koppla detta till bibliotek-och informationsvetares 

kunskaper att marknadsföra digitalt. De kan mycket väl uppdatera en hemsida samt göra den 

pedagogiskt informativ, och de är väldigt insatta i sociala medier som till exempel Facebook 

samt Twitter. Kunskaper som att kunna undersöka vad kunderna tycker och tänker (om 

exempelvis informationen de inhämtar, hur bra flödet är på flygplasten eller vad de tycker om 

servicen) för att exempelvis kunna utveckla affärer samt skapa nya kundrelationer med hjälpa 

av enkätundersökningar eller olika typer av intervjuer är något som bibliotek-och 

informationsvetare har. Detta kan vara en stor resurs för flygplatsen i och med att många 

arbetsuppgifter berör detta. 

 

Ett bibliotek strävar idag efter att vara en mötesplats för sina användare. För att kunna uppnå 

detta krävs en lång lista med kompetenser. Exempelvis ska man kunna marknadsföra sig, ha 

evenemang samt föreläsningar för att locka till sig användare, kunna tillgodogöra deras behov 

samt göra det så lätt för dem som möjligt att hitta det de vill ha och bibliotekarien ska även 

själv vara tillgodomötande. På en flygplats ska de inte bara få dig kunder utan även få bort 

dem, det är mer som en vägkorsning. Men trots att den ena är en mötesplats och den andra en 

vägkorsning så är likheterna i de vi nyss nämnt slående. Men de finns arbetsuppgifter på en 

flygplats som inte lärs ut på biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen. Exempelvis 
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är säkerhetstänkandet är ett återkommande inslag. “Flygsäkerheten skall alltid prioriteras” 

(Anvisning för krisledningsgrupp). Även om bibliotek-och informationsvetare kan skaffa 

information om detta så är det inte samma sak som att ha kunskap om det och en skärskild 

utbildning eller erfarenhet krävs. Det finns många arbetsuppgifter bibliotek-och 

informationsvetare inte klarar av om de är nyexaminerade utan någon erfarenhet eller annan 

utbildning om flygplatser och den finns inte en enda roll i rollbeskrivningen som dessa kan 

klarar av i denna situation. Men det finns stora möjligheter för utveckling med att ha en 

bibliotek-och informationsvetare på flygplatsen som resurs eller att skapa en ny 

informationsroll baserat på deras kompetens. 

 

Situation/Kontext 
Under utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap har man tre veckors VFU samt två 

valfria terminer som ger studenten valmöjligheter. De är i en lärande miljö som har stor plats 

för personlig utveckling. I en arbetsplats som Småland Airport så är det mer strukturerat Man 

har ett yrke inom vilkets ramar man måste hålla sig i. Kanske att man får gå på utbildningar 

och man kan ha möjligheter till att klättra upp för karriärstegen men det finns inte samma 

valmöjligheter som på ett universitet. Är man på en flygplats så ser situationen och 

möjligheterna helt enkelt annorlunda ut. Men eftersom utbildningen är då pass formlig kan 

mer praktik samt praktik på flygplasten sammanföra kontexterna och ett samarbete bildas. 

Något som de båda redan har gemensamt är den internationella biten, båda organisationerna 

har en stark koppling till resten av världen vilket kan skapa oändliga möjligheter. 

 

Erfarenhet 
Som tidigare nämnt kan de uttydas från de tre intervjupersonen att arbetslivserfarenhet är en 

viktig del. Mia tar upp detta och menar att hon inte legat så mycket efter i arbetet om hon 

hade haft en viss erfarenhet av flygplatser innan hon började jobba där. Hon säger även att 

många av kollegorna är helt outbildade, men att de väger upp genom att ha jobbat länge i 

flygbranschen och vet hur det fungerar. (Personlig kommunikation, 20140423). Jämför man 

detta med utbildningen för biblioteks- och informationsvetare finns det visserligen ingen kurs 

som tar upp flygplatser specifikt, men det finns och andra sidan möjlighet för biblioteks- och 

informationsvetare till verksamhetsförlagt utbildning då de kan tillgodose sig erfarenheter 

från andra kontexter än den traditionella biblioteksmiljön. De skulle även möjligen kunna, 

som tidigare nämnt, använda de valfria terminerna till att fokusera på kurser som är 

användbara på en flygplats. 

 

Attityd 
Som tidigare nämnt är utbildningen inriktad mot service och bemötande av användare och det 

är något som personalen på flygplatsen också är. Exempelvis så är mycket av informationen 

som skapas på Småland Airport ett resultat av en medvetenhet från de anställdas sida. De 

inhämtar information från varandra och från passagerare för att sedan försöka se vad som 

saknas och vad som kan förbättras. Skapandet av dokument sker inte bara för att 

Transportstyrelsen kräver detta utan för att det finns en vilja att utvecklas. Lokala dokument 

är ett exempel på detta. Det är något som inte behöver finnas på flygplatsen men som här 

framtaget för att förbättra organisationen Så attityden mot kunderna i en flygplats och 

användarna i ett bibliotek är väldigt viktig och även nödvändig om man vill ha tillbaka dem. 
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6. Diskussion och Slutsatser  
Här kommer vi att svara på våra forskningsfrågor och diskutera vårt resultat utifrån våra 

frågeställningar. Därefter avslutar vi med en kort reflektion kring våra egna insatser i studien. 

 

6.1 Fråga 1 
Biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen ger en bred kompetens som fokuserar 

främst på bibliotek, forskning samt informationshantering. Här är informationshantering en 

viktig del att fokusera på då det kommer till ett samarbete med Småland Airport, men med 

detta sagt vill vi heller inte förringa den kunskap som är riktad mot bibliotek men som även 

kan tillämpas på företag. Med detta menar vi att det finns ett användarperspektiv hos 

biblioteken som är jämförbart med det bemötande som krävs på flygplatser. 

 

6.2 Fråga 2 
Då det kommer till kompetensen på flygplatsen vill vi i vår diskussion uppmärksamma den 

skriftliga och muntliga kommunikationen som är de kanaler som används för informationen. 

Skriftlig information struktureras relativt bra med hjälp av system som QOMS där alla 

dokument finns. Det finns emellertid vissa frågetecken rörande när det muntliga ska övergå 

till det skriftliga. Avvikelserapporteringen är ett exempel på detta. Småfel rapporteras inte 

alltid in enligt Mia medans Julia hävdar att allt ska rapporteras in då det är ett säkerhetskrav 

(Personlig kommunikation, 20140423). Man kan fundera över när gränsen dras för vad som är 

ett litet fel och en säkerhetsrisk. Det finns ett informellt informationsflöde som gör 

Information Management svårhanterligt. Då vi kan se att hantering vid krissituation är 

noggrant dokumenterad och genomgången finns det vissa frågetecken rörande det mer 

“vardagliga” informationsflödet. Johan menade att intranätet inte utnyttjades till fullo och Mia 

styrkte denna tanke genom att säga att hon hellre fixade vissa problem direkt när de dök upp 

istället för att gå via avvikelsehanteringssystemet (Personlig kommunikation, 20140423). Vi 

menar här att kommunikationen på flygplatsen kan tendera att bli aningen oklar personal 

emellan. 

 

6.3 Fråga 3 
Vi vill mena att ett samarbete mellan bibliotek & informationsvetare och Småland Airport 

hade varit en viktig del i att expandera hur vi ser på bibliotekarieyrket. Behovet finns och vi 

har i vår analys kommit fram till att bibliotekarien hade kunnat tillgodose detta behov på 

många viktiga punkter. Genom att få göra en VFU på Småland Airport hade vi fått en större 

medvetenhet från båda parter om hur väl dessa kompetenser sammanfaller och hur man på 

bästa sätt kan utveckla detta redan innan studenterna tar examen. På detta sätt kan även 

studenterna göra medvetna val i sina valbara kurser kopplade till den kompetensen som passar 

in på Småland Airport. Detta menar vi även kan appliceras på andra ställen än Småland 

Airport, och till och med på andra ställen än flygplatser. Som utbildningen såg ut för de som 

började HT 11 hade man möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda utbildning på andra 

platser än bibliotek, men vi vill mena att detta kan framhävas mer. Precis som programmet har 

ett samarbete med Universitetsbiblioteket och Växjö Stadsbibliotek menar vi att det, på 

programmets initiativ, kan startas ett samarbete med andra företag. Småland Airport som ett 

lysande exempel i denna studie. Vi har öppnat upp för flygplatsbibliotekarien och har belyst 

möjligheterna som detta innebär. Avslutningsvis vill vi poängera att det i utbildningsplanen 

för biblioteks- och informationsvetare kan läsas att “Utbildningen förbereder den studerande 

för att arbeta i verksamheter inom alla typer av bibliotek, inom 

informationsförmedlingssektorn samt i olika typer av utbildningsinstitutioner och -
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organisationer.”(2010) och att vi i får studie har visat på att det finns goda möjligheter att lära 

av varandra. 

 

6.4 Teoridiskussion 
Avslutningsvis vill vi ta fram vår egen roll i vår studie. Då det kommer till teorin vill vi hävda 

att vårt val av Wilsons modell i arbetet gav oss en bra grund att bygga på, men att den visade 

sig svårare att tillämpa i vår jämförande analys. Vi tror att anledningen till detta var att hela 

modellen var tillämpningsbar på Småland Airport, men svårare att applicera på programmet 

för biblioteks- och informationsvetare. Detta löste vi genom att skapa en egen modell i vår 

jämförande analys utifrån begreppet kunskap. Detta gjorde att vi kunde använda vårt resultat 

på ett bättre sätt och få en tydligare bild av likheter och skillnader på Småland Airport i 

jämförelse med programmet för biblioteks- och informationsvetare. Anledningen till att vi 

valde Wilsons modell som teorietisk grund, och inte någon annan av de många olika modeller 

som vi tidigare nämnt finns inom Information Management, berodde främst på att vi tidigare 

genomfört ett arbete kring tidigare forskning inom Information Management. Vi gick då 

systematiskt igenom vad som skrivits inom ämnet och valde ut några modeller som vi fann 

intressanta. Vi fastnade för Wilsons tankar om att beskriva information genom en livscykel. 

Att se information som något som inte skapas för att sedan “dö” fann vi överensstämde med 

våra egna tankar.  Även om modellen inte går att tillämpa i sina alla steg för programmet 

biblioteks- och informationsvetenskap menar vi ändå att den bör vara kvar då den hjälper vår 

studie att bibehålla fokus på Information Management. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Då vi genomförde vår studie märkte vi att det hade kunnat göras ytterligare studier inom vissa 

områden som vi inte hann beröra på Småland Airport och som kan kopplas till en biblioteks- 

och informationsvetares yrkesutövning. Vi har i vår studie kunnat se att det rör sig om 

omfattande informationsprocesser på flygplatsen och att informationsflödet sker snabbt. En 

del informella kommunikationsprocesser är svåra att få fram på så lite material. Ser man till 

T.D. Wilsons modell kan vi tänka oss att det finns mer resultat att få fram. Ytterligare 

intervjuer samt observationer hade gett oss en tydligare bild av hur informationsflödet 

verkligen fungerar. Det finns ett behov av detta då vi i vår studie har kunnat uttyda vissa 

skillnader från de skriftliga dokumenten och vad som faktiskt förekommer på flygplatsen.  

 

Eftersom detta är en fallstudie så kan vi bara tala om detta fall, men det skulle vara intressant 

att genom vidare forskning se om samt hur bibliotek- och informationsvetare skulle kunna 

passa på andra organisationer, exempelvis IT-företag eller designföretag. Med detta menar vi 

att om fler studier görs inom exempelvis den bransch vi valt hade man kanske kunnat dra 

några generella slutsatser. Vi vill se mer fallstudier på andra typer av företag samt andra 

organisationer och se vilka vägar bibliotekarieryrket kan ta. Det finns mycket forskning kring 

bibliotekarie och flygplatser, men då utifrån en syn som inkluderar en mer traditionell 

bibliotekarie och vi hade velat se mer studier riktade mot bibliotekarien som information 

manager. Bibliotek- och informationsvetare är experter på att hitta, hantera och få ut 

information, något som idag är väldigt viktigt, men det finns många andra yrken som 

konkurrerar med denna roll vilket vi menar gör det mer viktigt och nödvändigt att synliggöra 

vår kompetens på arbetsmarknaden. 
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Sammanfattning 

Fallet som har beskrivits har gjorts på flygplatsen Småland Airport där det gjorts intervjuer 

och dokumentstudier, men Linnéuniversitetet i Växjö har även framhävts då den fungerat som 

hjälp i utvärderingen av kompetens på Småland Airport. Syftet med studien var att undersöka 

på vilket sätt programmet biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö 

erbjuder kunskaper som är relevanta för arbetare vid flygplatsen i Växjö - Småland Airport. I 

vårt arbete utgick vi från följande frågeställningar: 

 

 Vad erbjuder biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Växjö för kompetens? 

 Vad för kompetens söker personalen, utifrån deras uppfattning samt rådande 

dokument, på flygplatsen i Växjö av de arbetsökande inför en anställning? 

 Hur väl går flygplatsens behov ihop med den utbildningskompetens som studenter på 

Biblioteks- och informationsutbildningen på Linnéuniversitetet ämnas ha? 

 

Vi kom fram till att den kunskap som finns på flygplatsen sammanfaller med den hos en 

student från programmet för biblioteks- och informationsvetenskap på vissa punkter. 

Samtidigt väger arbetslivserfareneheten tungt hos de anställda på flygplatsen. De som har 

erfarenhet av arbete inom flygbranschen säger att det är behövligt och de som kommer in från 

den akademiska världen säger att det hade varit fördelaktigt att ha. Jämför man emellertid 

dessa två platser ser man att områden som kunskapshantering, dokumenthantering och 

bemötande är likartade. 
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http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail?vid=7&sid=57a830b3-6e46-47c1-9a52-d5b3fbb52852%40sessionmgr4002&hid=4210&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=buh&AN=3178414
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail?vid=7&sid=57a830b3-6e46-47c1-9a52-d5b3fbb52852%40sessionmgr4002&hid=4210&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=buh&AN=3178414
http://www.supersavertravel.se/flygplatser/vaxjo-smaland-airport
http://www.vaxjo.se/-/Naringsliv/Driva--utveckla/Logistik/Flygplatsen/
http://www.vxo-airport.se/drift_agare_sv.shtml
http://www.vxo-airport.se/resor_destinationer_sv.shtml
http://www.vaxjo.se/-/Naringsliv/Driva--utveckla/Logistik/
http://en.citizendium.org/wiki/Information_management
http://en.citizendium.org/wiki/Information_management
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Figur 2: Översyn av den verksamhet som bedrivs inom Småland Airport. [erhållet via bifogad 

fil i e-postmeddelande från Julia] 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Personliga Intervjuer 

“Då man gör kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär med i förväg formulerade 

frågor. [...] Istället skall man göra upp en lista över frågeområden. Listan bör enligt min 

mening vara ganska kort och ta upp stora delområden” (Trost, 2010, s. 71).  

 

Vi har valt två teman för vår intervjuguide och endast skrivit upp de frågor som är nödvändiga 

för att få med de viktigaste. Men vi tänker oss emellertid intervjun mer samtalsliknade och där 

frågorna kommer naturligt. Vi ska intervjua tre personer på Småland Airport.  

 

Tema 1: Kompetens 

 Vilken utbildning har du? 

 Är er utbildning den enda som ni tror är möjlig för de arbetsuppgifter ni har, eller tror 

ni det finns andra utbildningar som kan vara lämpliga? 

 Tycker du att det saknas någon kompetens i det här företaget? 

 Känner du att du saknar någon kompetens i ditt yrkesutövande? 

 

Tema 2: Information 

 Har ni någon kommunikation mellan företagen på flygplatsen? 

 Hur ser informationsflödet ut mellan företagen?  

 Ser ni att kommunikationen brister någonstans och i så fall på vilket sätt? 

 Vad är information för dig/Hur ser du på begreppet information? 

 Hur flödar informationen inom företaget och ut till kunderna? 
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Bilaga 2 

Här redovisar vi alla kurser på utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap samt kort 

nämner innehållet samt kompetensen. Denna information hämtar vi från utbildningsplanen 

samt de individuella kursplanerna.  

 

Bibliotek, brukare och samhälle I Grundläggande begrepp (1BO105), 15 hp. 

Detta är en grundläggande kurs som överblickar ämnet bibliotek-och informationsvetenskap 

och tar upp ämnets grundbegrepp samt de största områdena inom organisationen och dess 

användning. Målet med denna kurs var att studenten skulle se vart biblioteket har stått i 

historian tills idag ur ett samhällsperspektiv, internationellt perspektiv samt ur en politisk 

vinkel. Samt att se hur biblioteksyrket har förändrats och utvecklas genom tiderna. En annan 

viktig del i kursen var att kunna identifiera vem användaren är utifrån olika sociokulturella 

strukturer och hur användaren använder samt förhåller sig till olika typer av bibliotek. I 

kursen ingick även en vecka av verksamhetsförankrad utbildning (VFU) på valfri organisation 

som tillhör ämnet. Då fick studenten tillfälle att välja fritt vilken relevant organisation han 

eller hon ville uppleva närmare. Och då även pröva och se hur innehållet i sina studier mötte 

upp med verkligheten på arbetsplatsen.  

 

Kunskapsorganisation I Dokumentrepresentation och Ämnesanalys (1BO110), 7,5 hp. 
Kursens mål var att ge en övergripande förståelse för kunskapsorganisation inom biblioteks- 

och informationsvetenskap och dess grundläggande begrepp samt centrala 

tillämpningsområden. Kunskapsorganisation var uppdelat i tre delområden: 

dokumentrepresentation, ämnesanalys samt informationsåtervinning, i vilka man lär sig de 

grundläggande principerna för. Den tog även upp och lärde ut de två olika 

klassifikationssystem biblioteken använder, Dewey samt SAB-systemet (Sveriges Allmänna 

Biblioteksförening).   

 

Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod I (1BO115), 7,5 hp 
Kursen förde studenten in på forsknings metoder och tog upp vilka olika 

samhällsvetenskapliga  

undersökningsmetoder av relevans för ämnet biblioteks och informationsvetenskap som finns, 

till vilken typ av undersökning de är mest passande till samt hur man använder dem på bästa 

sätt. Under kursen fick studenten möjlighet till att pröva på kvalitativ, kvantitativ samt 

statistisk forskningsmetodik. Kursen fokuserade även på forskningsetiska problem samt 

grundläggande kunskaper inom akademisk rapportskrivning. 

 

Bibliotek, brukare och samhälle II Strategisk planering (1BO205), 7,5 hp. 
Kursen fokuserade på tre teman som studenten skulle förstå: strategisk planering, 

marknadsföring samt informationskompetens. Kursen tog upp bibliotekarien som en aktiv roll 

i människors lärande och hur planering, exempelvis med medieplanering eller 

marknadsföring, kan vara ett verktyg för en mer effektiv måluppfyllelse för biblioteken. 

Under kursen användes problembaserat lärande (PBL) vilket innebär att studenterna jobbade i 

grupper och tillsammans fick de ett problem att lösa och då fick studenterna själva upptäcka 

kunskapen samt närma sig problemet. Uppgiften de fick var att framställa en 

marknadsföringsplan och en plan för medieplanering på ett bibliotek. Samt ingick en vecka 

VFU i kursen. 

 

Kunskapsorganisation II Digitala bibliotek (1BO215), 7,5 hp. 
Kursen informerade om digitala tjänster i biblioteks och informationsorganisationer, med 

fokus på sociala medier, och gick in mer fördjupat på organisering av information samt hur 
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man designar och utformar databaser. Även dokumentrepresentation, med fokus på 

tillskrivning av metadata samt social taggning, tog upp i kursen. I kursen fick studenterna 

göra datalaborationer och bland annat lära sig om de grundläggande elementen i XML-

syntaxen. 

 

Pedagogik och lärande I (1BO220), 15 hp. 
Kursen gick in på lärande utifrån individuella, samhälleliga och sociala perspektiv. Samt gav 

kursen en inblick på relationerna mellan kunskapssyn och lärande. ”Under kursen identifieras 

och beskrivs pedagogiska situationer i relation till bibliotekssektorn samt diskuteras hur dessa 

kan hanteras med utgångspunkt i pedagogisk teoribildning” (Kurs- och utbildningsplaner, 

1BO220). I kursen fick studenterna undersöka sin egen pedagogiska grundsyn samt få insyn i 

hur bibliotekarien kan bli en pedagogisk resurs.  

 

Bibliotek, brukare och samhälle III Informationskompetens (1BO305), 7.5 hp. 
Kursen gav en inblick på hur biblioteken samt bibliotekariens roll kommer att utvecklas till i 

framtidens internationella informationssamhälle. Kursen tog även upp hur bibliotekarien kan 

utveckla användarens informationskompetens i olika informationspraktiker. Som i de andra 

bibliotek, brukare och samhälles kurserna hade denna också en vecka VFU. Studenterna fick 

även arbeta inom grupper i PBL, i denna kurs var uppgiften att utveckla en handlingsplan med 

fokus på kompetensutveckling om bland annat informationskompetens i olika 

användarkontexter.    

 

Pedagogik och lärande II (1BO310), 7.5 hp. 
Den här kursen byggde mycket på föregående pedagogik och lärande kurs då studenterna fick 

utveckla och teoretiskt förankra sin pedagogiska grundsyn samt introduceras didaktik 

begreppet som läran om undervisning. Studenterna fick även planera och genomföra ett eget 

undervisningstillfälle utifrån sitt personliga perspektiv på lärande samt utifrån ett didaktiskt 

perspektiv. 

 

Kunskapsorganisation III Information Retrieval (1BO315), 7.5 hp. 
Kursen fokuserade mycket på informationsåtervinning samt dokumentåtervinning och gick 

igenom olika sökmodeller samt metoder. Studenterna fick även lära sig hur olika 

informationssystem ser ut, är uppbyggda, hur de fungerar, samt fungerat genom tiderna, och 

hur man mäter om de är bra eller inte. Under kursens gång togs centrala begrepp såsom 

relevans, feedback samt artificiell intelligens upp. 

 

Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod II (1BO320), 7.5 hp. 
Kursen fokuserade på biblioteks- och informationsvetenskap som ett tvärvetenskapligt 

forskningsområde, med särskilt fokus på vetenskapligmetod. Kurser tog bland annat upp 

utvecklingen och position av biblioteks- och informationsvetenskap som forskningsområde 

samt utvecklingen av forskningsmetod inom detta område.   

 

Termin 4 och 5 
I termin fyra och fem fick studenterna själv välja ett ämne. Det finns regeln att i termin fyra 

måste kursen omfatta 30 hp eller så har man två kurser i olika ämnen som omfattar 15 hp var, 

medens i termin fem måste kursen omfatta 30 hp. Under de här terminerna kunde studenterna 

välja att antingen fortsätta med ämnen inom biblioteks- och informationsvetenskap och man 

erbjuds då “en biblioteks- och informationsvetenskapligt inriktad projektkurs med valbara 

inriktningar mot kunskapsområden som behandlas inom programmet” (Utbildningsplanen) 

eller så kunde studenterna välja kurser i andra ämnen där de har behörighet. Ett tredje 
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alternativ var att välja ett annat universitet som Linnéuniversitetet har avtal med, till exempel i 

andra länder som utbytesstudent. Ville man studera utomlands måste man få klartecken på 

kurserna man väljer från den programansvariga och studievägledaren.  

 

Aktuella forskningsproblem (2BO330), 7.5 hp. 
Kursen tog upp olika områden, exempelvis kunskapsorganisation, biblioteksforskning samt 

Information Management, inom forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap samt 

diskuterade dem viktigaste forskningsfrågorna. Kursen tog även upp relationen mellan teori, 

metod och resultat i vetenskapliga undersökningar. Studenterna fick välja ett område inom 

biblioteks- och informationsvetenskap att fördjupa sig inom samt skriva en forskningsöversikt 

inom det valda ämnet.  

 

Vetenskaplig kommunikation och bibliometri (2BO325), 7.5 hp 
Kursen gick in på vad bibliometri är, ur ett teologiskt perspektiv samt som ett vetenskapligt 

och mätande instrument. Samt diskuterade innehållet i kursen metodologi och grundläggande 

modeller. Studenterna fick i datalaborationer använda bibliometri som ett praktiskt instrument 

som mäter bland annat genomslagskraften av vetenskapliga artiklar samt lära sig att utläsa 

bibliometriska data.     

 

Kandidatuppsatskurs i biblioteks- och informationsvetenskap (2BO01E), 15 hp. 
Kursen, även kallad c-uppsats, var utbildningens avslutande examensarbete. Studenterna 

planerade och producerade en vetenskaplig uppsats under handledning. Uppsatsen skulle 

behandla ett självständigt valt syfte som hade relevans för bibliotek-och 

informationsvetenskap. ”Stor vikt läggs vid studentens förmåga att självständigt formulera 

frågeställningar, föra ett sammanhängande resonemang samt tillämpa vetenskapliga metoder 

och teorier” (kurs och utbildningsplaner, 1BO01 ). 
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Bilaga 3 
De fullständiga rollbeskrivningarna om de som vi tar upp i fallundersökningen. Detta är taget 

från dokumentet Rollbeskrivningar. 

 

Definitioner 
Ansvara för: Begreppet används i den allmänna beskrivningen av chefsfunktioner. I vissa fall 

kan begreppet användas för att ansvara för beskriven uppgift. 

Svara för: Innebär att ta initiativ, genomföra och följa upp beskrivna arbetsuppgifter. 

Utföra / genomföra / handlägga: Innebär att arbetsuppgiften löses eller genomförs. Vidare 

ingår ställningstagande och i vissa fall beslut. 

 

All personal 
Utföra 

− Bevaka flygplats 

− Hantera hot mot luftfartsskydd 

− Utföra systematiskt brandskyddsarbete 

− Hantera särskild händelse 

− Hantera avvikelser 

 

Administrativ assistent 
Svara för 

− Diariet 

− Ansvar kontorsförråd 

− Praktikanter 

−”vaktmästarroll” (ordning och reda i hallen, utanför terminalen med avvikelserapportering) 

 

Ekonomichef 
Svara för/Utföra 

– Samla in krav och behov 

– Följa upp, styra och prioritera insatser 

– Inhämta, informera och rapportera resultat 

– Förvalta och utveckla verksamhetssystemet 

– Utveckla affärsmöjligheter med underprocess 

– Utveckla leverantörskår och samarbetspartners 

– Marknadsföra och utveckla affärer och nya kundrelationer 

– Utbilda för administration och övrigt 

– Hantera personalfrågor (delvis) 

– Utveckla, drift utrustning, anläggning och processer 

– Redovisa luftfartygs rörelser, emissioner och buller 

– Hantera ekonomi 

– Hantera airport regulation - information 

– Diarie 

 

Bereda 

– Samla in krav och behov 

– Bryta ned mål, ta fram handlingsplaner, affärsplan 

– Inhämta informera och rapportera resultat 

 

Expeditionschef 
Ansvara för 
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− Hantera anmälan om flygning 

− Genomföra parkeringskontroll 

 

Svara för 

− Samla in krav och behov 

− Följa upp, styra och prioritera insatser 

− Inhämta, informera och rapportera resultat 

− Förvalta och utveckla verksamhetssystemet 

− Utveckla affärsmöjligheter med underprocess 

− Utveckla leverantörskår och samarbetspartners 

− Marknadsföra och utveckla affärer och nya kundrelationer 

− Utbilda för expeditionstjänst 

− Hantera personalfrågor 

− Hantera systematiskt arbetsmiljöarbete 

− Utföra expeditionstjänst 

− Utföra trafikanttjänst 

− Hantera transitpassagerare 

− Hantera ankommande passagerare och bagage 

− Hantera transfer passagerare 

− Boka och tillhandahålla resedokument 

− Checka in passagerare och bagage 

− Beräkna vikt och balans (vissa charterflyg – underleverantör, reguljär) 

− Hantera fartygshandlingar och kommunikation 

− Hantera airport regulation - information 

 

Bereda 

− Samla in krav och behov 

− Följa upp, styra och prioritera insatser inom valda målområden 

− Inhämta, informera och rapportera resultat 

− Samverka i flygsäkerhetsgrupp 

 

Information 
Personal anställd i flygplatsens information svarar för arbetsuppgifter inom expedition- och 

trafikanttjänst. Dessa är Informationstjänst som svarar för växel, hemsida samt mail. 

Marknadsassistent som svarar för hyrbilar, studiebesök, praktikanter, konferensavdelning, 

informationsmaterial samt allmänna uppgifter inom marknadsföring. Parkeringskontrollant. 

Administrativ assistent som svarar för diariehantering och personalkläder. Alla i 

informationen ska: 

Svara för 

− Schemalägga 

 

Utföra 

− Hantera hot mot luftfartsskydd 

 

Kvalitetschefen 
Ansvara för 

− Genomföra revision av verksamheten 

 

Svara för 

− Samla in krav och behov 
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− Följa upp, styra och prioritera insatser 

− Inhämta, informera och rapportera resultat 

− Förvalta och utveckla verksamhetssystemet 

− Utbilda för kvalité och säkerhet 

− Utbilda för QDHB 

− Utveckla, drift utrustning, anläggning och processer 

− Hantera system för säkerhetsledning 

 

Bereda 

− Samla in krav och behov 

− Bryta ned mål, ta fram handlingsplaner, affärsplan 

− Följa upp, styra och prioritera insatser inom valda målområden 

− Inhämta, informera och rapportera resultat 

− Utveckla affärsmöjligheter med underprocess 

 

Marknadsassistent 
Utföra 

− Följa upp, styra och prioritera insatser 

− Marknadsföra, utveckla affärer och nya kundrelationer 

− Internet, web, nyhetsbrev 

− Sköta konferensavdelning – bokning, utrustning i lokaler m.m 

− Hyrbilar 

− Studiebesök 

− Informationsmaterial, beställa, utveckla i samråd med Terminalchef 

 

Säkerhetssansvarig för luftfartsskydd 
Ansvara för 

− Utbilda och öva för luftfartsskydd 

− Utbilda för flygplatstjänst 

− Revidera lokalt program för luftfartsskydd 

− Skapa tillgängligt luftfartsskydd 

− Kontrollera avgående passagerare och bagage 

− Kontrollera flygfrakt och post 

 

Svara för 

− Utbilda och öva för luftfartsskydd 

− Hantera personalfrågor 

− Hantera systematiskt arbetsmiljöarbete 

− Utveckla drift, utrustning och anläggning 

− Fastställa och etablera områden på flygplats 

− Underhålla flygplatsdata 

− Samverka i flygsäkerhetsgrupp 

− Debarkera passagerare (delvis) 

− Tömma toaletter (delvis) 

− Städa flygplan (delvis) 

− Ta emot ankommande frakt (delvis) 

− Hantera ankommande passagerare och bagage (delvis) 

− Hantera transferpassagerare (delvis) 

− Checka in passagerare och bagage (delvis) 

− Embarkera flygplan (delvis) 
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− Checka in frakt (delvis) 

− Skicka iväg frakt (delvis) 

− Lasta bagage och frakt (delvis) 

− Lasta catering (delvis) 

− Utföra vattenservice (delvis) 

− Tanka och avtanka flygplan (delvis) 

− Hantera fartygshandlingar och kommunikation (delvis) 

− Hantera airport regulation – information 

 

Terminalchefen 
Ansvara för 

− Utveckla drift anläggningar, utrustning och fastighet 

− Hantera anmälan om flygtrafik 

− Hantera parkeringskontroll 

− Skapa tillgänglig stationstjänst 

− Utföra lokalvård 

− Skapa tillgänglig restaurang 

− Skapa tillgänglig varuförsäljning 

 

Svara för 

− Samla in krav och behov 

− Följa upp, styra och prioritera insatser 

− Inhämta, informera och rapportera resultat 

− Förvalta och utveckla verksamhetssystemet 

− Utveckla affärsmöjligheter 

− Utbilda för administration och övrigt 

− Utbilda för flygplatstjänst 

− Hantera personalfrågor 

− Hantera systematiskt arbetsmiljöarbete 

− Utveckla drift, utrustning och anläggning 

− Lossa bagage, frakt och post 

− Debarkera passagerare 

− Checka in passagerare och bagage 

−  mbarkera luftfarttyg 

− Hantera airport regulation - information 

 

Bereda 

− Samordna arbetsmiljöarbete med entreprenör 

 

Verksamhetsansvarig 
VD delegerar till verksamhetsansvarig (VA) att operativt driva Småland 

Airport på ett sådant sätt att flygplatsens målsättningar uppfylls. Vid förfall för VA skall 

Flygsäkerhetskoordinator tjänstgöra som ställföreträdare. Om förhållandet beräknas vara 

längre tid än sex månader skall detta anmälas till Transportstyrelsen. 

Ansvara för 

− A Leda styra och utveckla flygplatsen 

− Samtliga processer inom QDHB 


