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Kära konferensdeltagare, 
 
Jag kommer här ge ett sammandrag av min undersökning av hur ”biblioteken”, eller det s.k. 
”fältet” – kärt barn har ju många namn – ser på framtidens bibliotekarier. Eller, för att vara 
lite mer exakt: vilka krav och förväntningar som presumtiva arbetsgivare (som ju inte alls 
måste vara bibliotek) har på studenter med en biblioteks- och informationsvetenskaplig 
examen. 
 
Bakgrunden till min undersökning är att BHS (Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås), i likhet med all högre 
utbildning i Sverige, kommer att förändra utbildningen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap så att den anpassas till den s.k. Bolognaprocessen.  
 
Förutom att kartlägga krav, förväntningar och önskemål har undersökningen också syftat till 
att studera uppfattningar om dagens B&I-utbildning, professionens syn på kärnkompetens, 
relationen mellan arbetsliv och forskning m.m.  
 
I en sådan här kortare konferenspresentation är det inte möjligt att ta med alla aspekter, varför 
jag hänvisar den som vill veta mer till den fullständiga rapporten, som finns på Högskolans i 
Borås webb1. 
 
 
Metod och urval 
 
Undersökningen baseras i huvudsak på ett trettiotal personliga intervjuer som jag hösten 2005 
genomfört med olika branschföreträdare och andra potentiella arbetsgivare, i första hand 
bibliotekschefer. Vid vissa intervjuer har dessutom biträdande chef, avdelningschef eller 
liknande deltagit. Intervjuerna varade som regel i 1,5 timmar 
 
I samråd med institutionsledningen för BHS identifierades ett antal intressanta 
intervjupersoner. Dessa personer valdes ut så att de representerar olika sektorer inom den 
framtida arbetsmarknaden för B&I-studenter, såväl inom offentlig som privat sektor: 
 - Universitetsbibliotek 
- Högskolebibliotek 
- Folkbibliotek i storstadsregioner 
- Större folkbibliotek i övrigt (”stadsbibliotek”) 
- Folkbibliotek i mindre kommuner 
- Länsbibliotek 
- Skolbibliotek 
- Sjukhusbibliotek 
- Specialbibliotek 
- Företagsbibliotek 
- Övriga företag med anknytning till B&I-sektorn. 
 
Det är ofrånkomligt att i en undersökning av det här slaget inte generalisera – tvärtom är ju 
avsikten att om möjligt hitta gemensamma uppfattningar – men jag vill samtidigt betona att 
det för varje uppfattning som omfattas av en majoritet, så finns det andra som har motsatt 
uppfattning. Resultaten ska därför tolkas med viss försiktighet. 
 
 
                                                 
1 http://www.hb.se/bhs/harnesk_rapport.pdf 
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Resultat 
 
Överlag deltog de intervjuade personerna med stort intresse och engagement, och jag 
redovisar här några av de viktigaste resultaten. 
 
Uppfattning om nuvarande B&I-utbildning 
 
Den nuvarande utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap får, på ett övergripande 
plan, goda omdömen av de intervjuade personerna. Att utbildningen numera bedrivs på en 
akademisk nivå ses överlag som positivt. 
 
Bland de intervjuade bibliotekschefer som har egna erfarenheter av att ha rekryterat personer 
med en nyare B&I-utbildning uppger ett flertal att dessa är självständiga och har en god 
teoretisk kunskapsgrund. De kommer ofta in på ett snabbt sätt i yrket och har förmåga att 
anpassa sig efter de krav som olika situationer ställer. 
 
”De har större social kompetens jämfört med tidigare studenter, större analytisk förmåga och 
ett större mod att kasta sig in i komplexa arbetsuppgifter” lyder exempelvis ett positivt 
omdöme. 
  
Några kritiska kommentarer förekommer från en minoritet de intervjuade personerna, som att 
”de inte vet vad ett bibliotek är när de kommer ut” eller att de har brister i vad kan kalla 
kunskap om bibliotekens närmaste omgivning, dvs. kunskap om politik, förvaltning, 
utbildningssystem m.m. ”De behöver ha mer kunskaper om de miljöer de ska verka i” är ett 
exempel på ett sådant omdöme. 
  
Dessa utsagor är intressanta i relief till de uppfattningar som ibland framförts, om att de som 
genomgått senare års mer akademiserade utbildning ”inte kan något”. Med något enstaka 
undantag har jag inte alls stött på den åsikten.  
  
Skillnader mellan olika lärosäten 
 
Få av de intervjuade uppger att prioriterar studenter från ett visst lärosäte. I den mån något 
lärosäte dominerat vid rekryteringar de senaste åren har detta oftast geografiska förklaringar. 
 
Utbildningens vikt vid rekrytering 
 
Det är ett tydligt mönster bland de intervjuade att man inte fäster någon större vikt vid 
utbildningens innehåll. Kunskaperna om innehållet i B&I-utbildningen vid BHS är 
genomgående dåliga, liksom även kunskaperna om innehållet i B&I-utbildningarna vid övriga 
lärosäten.  
 
Dock fäster man vikt vid att de sökande har en B&I-examen. Som regel är det då en examen 
på magisternivå. Ett par av de intervjuade cheferna uppgav att de skiljer lönemässigt på 
nyanställda som har tagit ut sin magisterexamen och de som inte har gjort det.  
 
Lite förenklat kan därför sägas att examensbeviset fungerar som en nödvändig kontrollstation 
som gör att de sökande överlever den första granskningsnivån. Flera framhöll att eftersom 
antalet sökande var stort när man utannonserat tjänster och vikariat, så kunde man som 
arbetsgivare vara kräsen: ”I viss mån är det ju fråga om tillgång och efterfrågan. När man har 
150 sökande till en tjänst förstår man ju att de som inte ens är färdiga med sin examen slås ut 
direkt.” 
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De allra flesta av de intervjuade framhöll att det som fällde avgörandet vid en rekrytering var 
en kombination av ett följande faktorer: 
- Utbildning: finns någon annan akademisk utbildning? 
– Övriga yrkeslivserfarenheter: vad har den sökande tidigare arbetat med?  
– Den sökandes personliga egenskaper: Hur kan den sökande fungera ihop med andra 
människor (arbetskamrater, chefer, biblioteksanvändare, andra samarbetspartners)? Är 
personen utåtriktad och har lätt för att samarbeta? En av de intervjuade satte ord på önskade 
egenskaper: ”receptivitet, nyfikenhet, intellektuell förmåga”. 
 
Förutom examensbeviset, som alltså har betydelse, uppgav flera av de intervjuade personer att 
de fäster viss vikt vid magisteruppsatsen. Valet av uppsatsämne kan vara en viktig indikation 
av vad den sökande är mest intresserad av.  
 
Biblioteken i framtiden 
 
De intervjuade personerna ombads att reflektera kring vilka förändringar de såg för sitt 
biblioteks vidkommande under den närmaste 5-10 åren. Vilken verksamhet och vilka 
arbetsuppgifter trodde de skulle minska respektive öka i omfattning? 
 
Svaren pekar sammanfattningsvis på att man tror att rutinbaserade arbetsuppgifter kommer att 
minska i omfattning och att mer tid kommer att läggas på vad som kan sammanfattas som 
”möten med människor”. Dessa möten inrymmer allt från att ge service direkt till en 
användare, antingen det sker ”face-to-face” i det fysiska biblioteket eller virtuellt på nätet, till 
att undervisa och att utveckla tjänster i samspel med aktörer inom den egna organisationen i 
vid bemärkelse. 
 
Flera av de intervjuade personerna tog också spontant upp att de förutsåg, eller önskade sig, 
att biblioteken skulle rekrytera ur en bredare bas. Konkret kan det innebära att andra 
yrkeskategorier än bibliotekarier, exempelvis IT-pedagoger, journalister, museipedagoger, 
scenografer, programmerare anställs. Man såg också gärna att människor med annan kulturell 
bakgrund anställdes i högre grad. 
 
Inom folkbibliotekssektorn såg flera av de intervjuade personerna framför sig att 
biblioteksassistenternas arbetsuppgifter till stora delar kommer att minska på sikt, och därmed 
kommer även antalet assistenter att minska. Däremot ansåg några att bibliotekens roll som 
mötesplats skulle öka, bl.a. på grund av att det alltid kommer att finnas en grupp människor 
som inte har tillgång till datorer och internet på annat sätt. 
 
På ett par håll, framför allt inom folkbibliotekssektorn, uttrycktes oro för den framtida 
ekonomin. Det finns en stor risk att ekonomin kommer att fortsätta att vara mycket besvärlig, 
och att nedskärningarna kan komma att fortsätta. Det var långt ifrån säkert, menade några, att 
alla de fyrtiotalister som nu börjar gå i pension kommer att ersättas.  
 
Kärnkompetens 
 
Frågan om det finns en kärnkompetens inom B&I-området, och vad den i så fall består av, var 
ett område som de intervjuade personerna hade många åsikter om. 
 
Så gott som samtliga intervjuade svarade ”ja” på frågan om det finns en kärnkompetens. När 
man sedan ska ringa in denna kärnkompetens är det tydligt att många åsikter är färgade av den 
verksamhet de befinner sig i. Ett konkret exempel kan vara att en person, som representerar 
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ett bibliotek där man ägnar sig mycket åt undervisning, gärna framhåller att pedagogisk 
kompetens är en kärnkompetens. 
 
En reflektion är att på samma sätt som de flesta verksamheter eller funktioner på ett bibliotek 
hänger ihop, så hänger olika sorters kärnkompetenser ihop. Exempelvis har området 
”organisera och tillhandahålla information” klara beröringspunkter, gränssnitt och 
överlappningar till områden som ”kunna förstå och bemöta användaren” och ”pedagogisk 
insikt”. 
 
De grupper, eller kluster, av kärnkompetenser som fördes fram av intervjupersonerna kan 
ställas i relation till andra sätt att försöka ringa in kärnan in B&I-vetenskapen. I den 
utvärdering av bl.a. B&I-vetenskapen i Sverige som Högskoleverket utförde 20042 menar den 
ansvariga ämnesgruppen att åtminstone följande fyra områden bör vara representerade i varje 
B&I-utbildning: 
- Form: kunskapsorganisation och informationssökning. Häri inräknas även hanterandet av 
olika verktyg samt studier i bl.a. förmedling och behov av information 
- Innehåll: kunskaper i något område i den kulturella eller vetenskapliga sfären, exempelvis 
litteratur eller något vetenskapligt ämne 
- Samband: relaterat till kunskapsteori 
- Kontext: relationen mellan B&I- institutioner och det omgivande samhället 
  
Nedan görs ett försök att strukturera de olika intervjusvaren om kärnkompetenser. De första 
tre grupperna är klart dominerande och återkom, i olika former, i de allra flesta personers 
utsagor. 
 
Kunskapsorganisation 
 
Det stora flertalet av de intervjuade personerna nämnde kompetens inom detta område som 
något som alla bör behärska, och även i många fall med tillägget att det är just detta som är 
specifikt för yrken inom B&I-området. Området kan benämnas på många olika sätt, och 
intervjupersonerna formulerade sig olika i sina försök att ringa in området. 
Sammanfattningsvis kan det uttryckas som förmåga att samla in, organisera och beskriva samt 
tillgängliggöra information och kunskap.  
  
Konkreta diskussioner om katalogisering, klassifikation och i någon mån indexering fördes 
med de allra flesta av de intervjuade personerna. Här kan noteras intressanta skillnader i 
åsikterna och man kan också notera att katalogisering är en fråga som väcker känslor hos 
många av de intervjuade personerna. Uppfattningen att katalogisering och klassifikation 
tillhör kärnkompetensen dominerade dock. Samtidigt framhöll många att B&I-utbildningen 
endast bör sträva efter att ge övergripande kunskaper inom detta område, snarare än att lägga 
undervisningen på en alltför praktisk detaljnivå.  
 
Det fanns också de som bestämt hävdade att katalogisering och klassifikation inte borde läras 
ut till samtliga B&I-studenter. Man menade att eftersom det är en så pass liten, och sannolikt 
minskande, del av bibliotekens totala verksamhet behöver inte alla kunna det. Denna åsikt 
motsades av andra som i stället hävdade att kunskaper om, och erfarenheter av, katalogisering 
innebär att man är bättre på att söka fram information. 
 
Beträffande informationssökning framförde ett par av de intervjuade personerna 

                                                 
2 Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, 
informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska universitet och högskolor. – 
Stockholm : Högskoleverket, 2004 (Högskoleverkets rapportserie ; 2004:27 R), s. 42ff. 
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uppfattningen att själva sökandet, exempelvis i databaser, är en närmast hantverksmässig 
färdighetsträning, som man bäst lär sig på respektive arbetsplats. I en akademisk B&I-
utbildning är det därför viktigare att exempelvis fokusera på användaren och dennes behov. 
 
Bemötande och kommunikation 
 
Den andra stora gruppen, eller klustret, av kompetenser som många ansåg utgöra en 
kärnkompetens handlar om mötet mellan bibliotekarier och andra människor, i första hand 
biblioteksanvändare. 
 
Ett flertal av de intervjuade personer formulerade och försökte sätta ord på denna kompetens, 
även om flera samtidigt sa att det kanske snarare rör sig om en (medfödd) egenskap än en 
förvärvad och inlärd kompetens. Det första ord som många nämnde spontant var 
”bemötande”. 
 
I detta kluster återfinns dels begrepp som kommunikation och servicekänsla, dels begrepp 
som kretsar kring en djupare förståelse av olika människors behov och sätt att agera. En av de 
intervjuade framhöll att det handlar om ett förhållningssätt: ”att man jobbar för andra 
människor, med andra människor. Därför är det viktigt vilka värderingar och vilken 
människosyn man har”. 
 
Bibliotekens omvärld 
 
Den tredje gruppen av kärnkompetenser utgörs av kunskaper om bibliotekens närmaste 
omvärld. Påfallande många av de intervjuade personerna lyfte fram detta område och menade 
att det blir allt viktigare att ha goda kunskaper om den egna organisationen i vid bemärkelse. 
För ett folkbibliotek kan det handla om att ha kunskaper om och förståelse för den 
kommunala nämnd- och förvaltningsorganisationen och vad det innebär att arbeta i politiskt 
styrda organisationer. För ett universitets- och högskolebibliotek handlar det om kunskaper 
om det egna lärosätet och de villkor som präglar akademierna, den högre utbildningen och 
forskningen.  
 
Flera av de intervjuade personerna tar upp att de uppfattar kompetens inom detta område som 
en brist hos nyutexaminerade personer.  
 
Övriga kompetenser 
 
Flera av de intervjuade uppgav att en pedagogisk kompetens, ibland formulerat som ett 
pedagogiskt förhållningssätt utgör en kärnkompetens. ”Det handlar inte om att veta hur man 
gör när man undervisar” menade någon, utan snarare om att ha grundläggande kunskaper i 
exempelvis inlärningsprocesser och barns läs- och språkutveckling.  
 
Några ville samtidigt tona ned den pedagogiska aspekten och menade att även om 
undervisningsverksamheten ökade så innebar det inte att bibliotekarier skulle förvandlas till 
pedagoger. 
 
Övriga kompetenser som fördes fram som kärnkompetenser var bl.a. IT-kunskaper, ekonomi, 
organisation, ledarskap samt marknadsföring. 
 
Ämneskunskaper  
 
Uppfattningarna var delade beträffande värdet av kunskaper i andra ämnen utanför B&I-
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vetenskapen. Vissa hävdade bestämt att dessa är av mycket stort värde, och menade att de 
spelade en stor roll vid rekrytering, samtidigt som man ofta tillade att det var viktigt vilka 
ämnen det rörde sig om. Andra hävdade att det var viktigare med de mer generella B&I-
kunskaperna. Företrädare för dessa olika ståndpunkter återfanns såväl bland universitets- och 
högskolebibliotek som bland folkbibliotek, även om ämneskunskaperna värderades något 
högre i den förstnämnda gruppen.  
 
De skäl som angavs formulerades exempelvis som att man med ämneskunskaper bättre kan 
förstå sina användare och deras behov, och att man kan få en större legitimitet i den egna 
organisationen. Någon menade att vid en chefsrekrytering skulle en doktorsexamen i ett ämne 
som var relevant för den egna organisationen väga avsevärt tyngre än motsvarande examen i 
B&I-vetenskap. 
 
Det gick inte heller att hitta en klar uppfattning angående betydelsen av kunskaper i 
(skön)litteratur. Vissa folkbiblioteksföreträdare ansåg ”att det är en brist att inte kunna 
litteratur”. Andra menade att man inte ville särskilja litteraturkunskaperna från andra ämnen 
och kunskapsområden. 
 
Praktik   
 
Uppfattningen om huruvida studenternas bör ges möjlighet till praktiktjänstgöring under 
studietiden varierade bland de intervjuade personerna.  
 
De som uttryckte sig positivt beträffande praktik uppgav att det skapar kontakter med mellan 
bibliotek och B&I-utbildningarna, att det är en bra kontakt med arbetslivet för praktikanterna, 
samt att studenterna får möjlighet att pröva på och kanske upptäcka att man inte alls passar för 
en viss typ av biblioteksarbete.  
 
De som uttryckte sig negativt uppgav att det är synd att använda värdefull studietid till 
praktik, och att en längre praktikperiod inte hörde hemma i en akademisk utbildning.  
 
Bolognaprocessen 
 
Kunskapsnivån om Bolognamodellen varierar hos de intervjuade personerna. Bland 
företrädarna för universitets- och högskolebiblioteken är kunskaperna förhållandevis goda, 
medan den visade sig vara klart sämre bland övriga. Många kommenterade att frågan var 
viktig men att man ännu inte reflekterat över vad den kunde innebära för bibliotekens 
framtida rekryteringar. 
 
Under intervjuerna ställde jag frågor om hur man värderade olika tänkbara examina, som kan 
bli aktuella i framtiden. Följande huvudsakliga varianter presenterades för de intervjuade: 
 
1) Enbart kandidatexamen i B&I-vetenskap 
 
2) Mastersexamen i B&I-vetenskap, där man dessförinnan avlagt även en kandidatexamen i 
B&I-vetenskap (antingen studier i en rak följd, eller med något/några års uppehåll för arbete) 
 
3) Mastersexamen i B&I-vetenskap, där man dessförinnan avlagt en kandidatexamen i något 
annat ämne 
 
4) Mastersexamen i ett annat ämne, där man dessförinnan avlagt en kandidatexamen i B&I-
vetenskap (i den mån sådana kombinationer är möjliga) 
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För- och nackdelar med dessa olika alternativ har diskuterats. Man kan till att börja med 
konstatera att en förutsättningslös diskussion utifrån olika framtida examina är helt ny för de 
allra flesta. Många välkomnar det faktum att Bolognaprocessen sannolikt kommer att leda 
fram till att det blir en större utbildningsmässig spridning och såg snarare det som en tillgång 
än som ett problem. 
 
Enligt Bolognadeklarationen ska studenter vara anställningsbara efter att ha erlagt en treårig 
högskoleexamen på grundläggande nivå, således en kandidatexamen3. Så gott som samtliga 
av de intervjuade personerna ansåg att studenter med en treårig kandidatexamen, enligt 
alternativ 1) ovan, var möjliga att anställa på en viss typ av tjänster. Många lade samtidigt till 
att det naturligtvis berodde på vilken typ av tjänst och vilka arbetsuppgifter det rörde sig om.  
 
Samtidigt framhöll någon att det finns ett samband mellan tillgång och efterfrågan. Just nu är 
det arbetsgivarnas marknad som råder, och om det håller i sig kan det bli svårt att komma in 
på arbetsmarknaden med enbart kandidatexamen.  
 
Påfallande många av de intervjuade personerna sade sig föredra en examenskombination 
enligt alternativ 3) ovan, dvs. där studenterna först avlagt en kandidatexamen i något annat 
ämne och därefter avlagt en mastersexamen i B&I-vetenskap. Även om skillnaden inte är 
entydig, så finns en viss övervikt bland företrädare för universitets- och högskolebibliotek och 
specialbibliotek när det gäller den vikt man tillmäter ämneskunskaper utanför B&I-
vetenskapen.  
 
Det kan dock inte uteslutas att vissa av de intervjuade personerna sade sig föredra denna 
modell eftersom den är mest lik den nuvarande, där ju de flesta studenter som avlägger 
magisterexamen har studerat andra akademiska ämnen i två eller flera år.  
 
Flera intervjupersoner uttryckte sig entusiastiskt över kommande studenter med en bakgrund 
enligt alternativ 3) och menade att med rätt ämneskombination, dvs. ämnen som var relevanta 
för biblioteket och dess uppdrag, kunde dessa te sig mycket attraktiva för arbetsgivarna. I 
synnerhet gällde detta företrädare för företagssektorn. 
 
Åter andra, särskilt från folkbibliotekshåll, betonade att det snarare var mer intressant med en 
god allmänbildning än akademiska kunskaper i ett visst ämne. 
 
Några av de intervjuade personerna befarade att en ”ren” mastersexamen i B&I-vetenskap 
enligt alt. 2) ovan, där studenterna således läst B&I-vetenskap i fem år, skulle bli alltför 
teoretisk.  
 
Sammanfattningsvis uttrycktes således en viss skepsis mot alternativ 2), även om enstaka 
undantag fanns, särskilt bland större bibliotek, där ett par personer såg positivt på 
möjligheterna till specialisering och spetskompetens. Uppfattningen att alt. 2) kunde vara 
intressant för den som vill söka sig till chefsbefattningar framfördes från ett par håll. 
 
Att det i framtiden skulle finnas sökande, och anställda, som hade antingen en treårig 
kandidatexamen eller någon form av femårig mastersexamen, såg de flesta inte som ett 
problem, utan snarare som en tillgång. ”Bra att det blir två olika nivåer” var en uppfattning 
som ett uttrycktes. Samtidigt minskar utbildningens vikt med tiden, menade en av de 
intervjuade: ”Vilken typ av utbildning man har är mest intressant när man söker sitt första 
jobb, och de första åren efter examen. Sedan blir det andra saker som är viktigare.” En annan 
                                                 
3 Se t ex: Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05 ; 162). Sid 111. 
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var inne på samma linje: ”utbildning är en färskvara”. 
 
Flera av de intervjuade såg framför sig att studenter med kandidatexamen kommer att 
anställas på mindre folkbibliotek och skolbibliotek, medan de som har mastersexamen 
kommer att anställas vid större folkbibliotek samt vid akademiska bibliotek. ”Det kommer att 
förstärka en statusskillnad som redan finns”, menade en av de intervjuade. Någon annan 
menade att även om det blev en sådan uppdelning, borde det egentligen vara tvärtom, efter 
folkbibliotekens uppdrag är mycket svårare.  
 
Forskningen inom B&I-området 
 
Frågan om de intervjuade personernas relation till den B&I-vetenskapliga forskningen var den 
där störst enighet rådde. Så gott som samtliga sade sig ha dålig kännedom om vilken 
forskning som bedrivs, och förhållandevis många använde uttryck som ”ja, det är verkligen 
mitt dåliga samvete” och liknande. Få kunde nämna namn på någon som doktorerat under de 
senaste åren. Många uppgav att de gärna skulle ta del av mer av den forskning som bedrevs, 
men att de inte hade tid.  
 
Någon uttryckte sig kritiskt mot den svenska B&I-forskningen, och menade att den alltför 
mycket hade ett tillbakablickande perspektiv och att dess resultat därför var av mindre intresse 
för biblioteken.  
 
Sammanfattning 
 
Jag skulle vilja sammanfatta undersökningen med att särskilt lyfta fram dessa punkter och 
slutsatser: 
 
De allra flesta av de intervjuade personerna anser att det finns en kärnkompetens inom B&I-
området. Denna kärnkompetens består i första hand av följande tre delar: 
- Kunskap om hur man organiserar information och kunskap 
- Kunskap om hur man bemöter människor  
- Kunskap om bibliotekens institutionella omvärld  
 
Beträffande en förändrad B&I-utbildning anser de flesta att studenter som har en treårig 
kandidatexamen i B&I-vetenskap är anställningsbara, om än inte på alla typer av bibliotek 
och nivåer.  
 
Det är ett fullt tänkbart scenario att de som i framtiden anställs på mindre folkbibliotek, 
filialer samt skolbibliotek har en treårig kandidatexamen, medan de som anställs på större 
folkbibliotek samt specialbibliotek och universitets- och högskolebibliotek har avlagt 
mastersexamen. 
 
Vidare föredrar en klar majoritet av de tillfrågade att en mastersexamen i B&I-vetenskap, som 
innehåller en kandidatexamen i ett annat ämne, är att föredra framför en femårig 
mastersexamen i enbart B&I-vetenskap. 
 
Utifrån de genomförda intervjuerna är det svårt att se någon klar skillnad mellan olika typer 
av bibliotek. Dock betonas ämneskunskaperna något mer vid specialbibliotek och 
universitets- och högskolebibliotek.  
 
De intervjuade personerna uppger i det närmaste samstämmigt att de har dåliga kunskaper om 
dagens B&I-vetenskapliga forskning, men att de gärna skulle se att detta förändrades. 


