
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/ BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

2003:13

Bibliotekariens nya arbetsmarknad

JENNY LUNDIN
SUSANNE MANDRÉN

© Författaren/Författarna
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



Svensk titel: Bibliotekariens nya arbetsmarknad

Engelsk titel: The librarians’ new labour market

Författare: Jenny Lundin och Susanne Mandrén

Färdigställt: 2003

Handledare: Magnus Torstensson, Kollegium 1

Abstract: The purpose of this thesis is to examine why graduates in librarian- and information
science are employed by private companies. An initial explanation could be the in-
fluence of information technology and its impact on the librarian. A second factor
relates to how employers regard the librarian outside the confines of the traditional
labour market.

The study is primarily based upon qualitative interviews with representatives of
Swedish companies who have employed librarians since 1993, the year that the edu-
cation achieved third level academic recognition. Theoretically we relied upon
Manuel Castells discussion on the rise of the information society and it’s influence
on companies and the labour market.

The study generates four major results.

First of all, a growing flow of information directing company focuses on the very
core business. The competence of the librarian in maintaining and updating the in-
formation base that the company generates in addition to knowledge of the core
business enhances the librarians’ status vis a vis employers.

Secondly, knowledge of and ability to structure large bodies of information coher-
ently is a feature which librarians share with other work categories, therefore ac-
centuating the importance for the individual librarian to possess initiative and com-
munication skills sufficient to achieve success in the private sector.

Thirdly, we see that employers are not always well informed as regards those skills
which librarians have to offer. As a result prospective employers seldom headhunt
this occupational group specifically. Furthermore marketing of librarian education at
third level with regard to employers is non-existent.

Developments within the labour market which are the fourth area of study show less
clearly defined relationships between educational qualifications in certain disciplines
and actual working roles. This results in major opportunities for many categories of
graduates, including librarians in the labour market when endeavouring to gain em-
ployment within new fields. However, it would appear that this trend has not re-
sulted in a more positive attitude by employers with regard to the desirability of li-
brarians as employees within the private sector.
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1 Inledning

De flesta människors bild av en bibliotekarie är antagligen att de arbetar på ett bibliotek.
Där sysslar bibliotekarien med böcker, böcker som köps in, gallras, katalogiseras, letas
fram, vårdas, lånas ut… Så har det alltid varit. Men de senaste åren har något hänt.
Plötsligt lär man kunna hitta bibliotekarier även utanför biblioteken, sysslandes med
andra saker än böcker! Arbetsmarknaden har visst breddats, kallas ibland ”ny” och där –
i det privata näringslivet – ska det finnas nya yrken där bibliotekariens kunskaper passar
väl in.1

Sedan ett antal år finns ett ökat behov i samhället av att organisera det överflöd av in-
formation vi matas med dagligen, nästan vad vi än sysslar med i vår vardag. I den här
uppsatsen ska vi skissa en bakgrund till de senaste årens förändringar vilka lett till vad
som ibland kallas informationssamhället, hur dessa förändringar påverkat utbildningen
på Bibliotekshögskolan och framför allt: ge några exempel på hur de förändrat arbets-
marknaden för de med examen i biblioteks- och informationsvetenskap.

1.1 Bakgrund

När den här uppsatsen skrivs hösten 2002 är det ungefär fem år sedan författarna börja-
de på Bibliotekshögskolan. Då trodde vi oss veta att det kryllade av spännande arbeten
inom näringslivet för oss efter att vi avslutat vår utbildning. Inte för att vi hade så
mycket emot att bli ”vanliga bibliotekarier” och arbeta på ”vanliga bibliotek”, men de
breddade perspektiven och de potentiellt högre lönerna utövade helt klart en viss lockel-
se.

Dessa idéer hade vi fått dels från Bibliotekshögskolans egen marknadsföring av utbild-
ningen, dels från artiklar i dags- och fackpress där det ofta upprepades att runt 15 pro-
cent av de nyutexaminerade bibliotekarierna gick direkt till näringslivet och att suget
därifrån var stort. Siffran baserar sig på en undersökning gjord av DIK-förbundet 1999
och det är osäkert i vilken mån den gäller nu. 2 Vi har inte funnit att någon liknande un-
dersökning gjorts efter 1999 och tidsramen för detta arbete tillåter inte att vi själva gör
någon. Så huruvida de 15 procenten blivit fler, färre eller inte ändrats alls vet vi alltså
inte. Därför behandlar vi uppgifterna från DIK:s undersökning som gällande även när
detta skrivs. Dessa uppgifter upprepas dessutom fortfarande här och där, inte minst i
Bibliotekshögskolans egen marknadsföring av utbildningen. 3

Av olika skäl har vi dröjt med att skriva vår magisteruppsats. Jenny Lundin har efter
sina tre första terminer på Bibliotekshögskolan ägnat sig åt breddningsstudier och har
läst 80 poäng medie- och kommunikationsvetenskap på universitetet i Göteborg. Jenny
har redan från början varit inriktad på att syssla mer med ”informationsdelen” av ämnet
                                                
1 Bibliotekshögskolan 2001, s. 4.
2 Ericson 1999, s. 46-47.
3 Bibliotekshögskolan 2001.
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biblioteks- och informationsvetenskap, än av ett traditionellt bibliotekariejobb. Susanne
Mandrén blev erbjuden ett intressant arbete på Sveriges Radios bibliotek under sista
terminen på Bibliotekshögskolan och valde det framför att skriva uppsats. Susanne hade
tidigare läst litteraturvetenskap och journalistik och såg i bibliotekarieyrket en möjlighet
att kombinera litteraturintresset med, i vid bemärkelse, researcharbete. Nu har vi kom-
mit i fas i och med att Jenny Lundins breddningsstudier är avslutade och Susanne
Mandrén är mammaledig med möjlighet att återta studierna för en kort period.

Hösten 2002, när detta skrivs, har de flesta av våra forna klasskamrater gett sig ut i yr-
keslivet. Vi satte oss en dag och funderade på hur många vi kände som faktiskt fått de
där intressanta och välbetalda jobben inom näringslivet som verkat så spännande när vi
påbörjade våra utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap. Det var glest. Vi
kom inte på en enda på rak arm, faktiskt. Några kände vi som hade lite annorlunda ar-
betsuppgifter av olika slag, men där grunden i deras arbete ändå var boken och bibliote-
ket. De flesta verkade märkligt nog jobba deltid på något perifert skolbibliotek, om man
ska hårdra det.

Vi lekte med tanken på att undersöka den så kallade verkligheten för att se hur stor an-
del av studenter med examen från Bibliotekshögskolan som verkligen fick arbete i när-
ingslivet. Vi förkastade idén ganska snabbt – det skulle bli ett för stort arbete som mest
skulle gå ut på att redovisa siffror. Vi beslöt oss ändå för att bibliotekariens nya arbets-
marknad inom den privata sfären skulle bli området inom vilket vi skulle hitta vårt upp-
satsämne. Frågor dök upp hos oss som vi ville ha besvarade. Hur kan den nya arbets-
marknaden för bibliotekarier se ut? Vad är det med vår utbildning som lockar nya
kategorier av arbetsgivare att anställa oss? Hur har dessa arbetsgivare kommit fram till
att det var just en bibliotekarie företaget behövde?

Vi är medvetna om att många bibliotekarier arbetat utanför de traditionella kommunala
och statliga biblioteken länge, exempelvis på företagsbibliotek. Vi förutsätter i detta
arbete att bibliotekariernas arbetsuppgifter där varit av traditionell art, det vill säga att
hantera böcker och tidskrifter. Vår undersökning är alltså inriktad på arbetsuppgifter
snarare än på arbetsplatser.

1.2 Disposition

Efter dessa inledande ord följer en problemdiskussion, vilken leder fram till en beskriv-
ning av studiens syfte. För att få en större förståelse för de frågeställningar som följer
syftet ges en förklaring till viktiga begrepp som används i studien. En förklaring till hur
dessa frågeställningar hör samman presenteras. På detta följer en diskussion kring av-
gränsningar av ämne och litteratur. Urvalet av teori och litteratur tas här upp. I anslut-
ning till detta ges en förklaring till det förhållningssätt som görs till uppsatsen ämnes-
område. Efter detta tas studiens teoretiska utgångspunkter upp och en diskussion kring
dess applicering och användning i studien görs. Därefter följer en litteraturgenomgång,
vilken är indelad i fyra kapitel utifrån en uppdelning som ansågs lägga grunden för en
röd tråd och en tydlighet i tankesättet.
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En diskussion kring de val av arbetssätt och empiriskt material som har gjorts för stud i-
ens räkning följer på detta. Förtjänster såväl som brister tas upp utifrån metodologisk
litteratur som rör ämnet. Därefter presenteras studiens resultat, följt av analysen som är
uppdelad efter de fyra kapitel som följde de teoretiska utgångspunkterna. Här studeras
det empiriska materialet och kopplingar görs till nämnda teorier och litteratur. I näst-
kommande kapitel besvaras frågeställningarna explicit, då slutsatserna av studierna pre-
senteras. Därpå följer avslutande reflektioner, i vilken en diskussion förs kring vad stu-
dien har resulterat i och vad arbetet gett oss. En sammanfattning av hela studien
kommer efter detta, som tillsammans med abstract ska kunna ge en tydlig bild av upp-
satsens innehåll och resultat. Uppsatsen avslutas med en käll- och litteraturförteckning.
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2 Studien

2.1 Problemdiskussion

Möjligheterna för människan på arbetsmarknaden ser vi idag som närmast oändliga, då
det endast tycks vara den egna individens begränsningar som sätter stopp för den ut-
veckling som olika yrkesgrupper kan skapa. Nu gäller detta förstås inte alla kategorier
och inte på alla olika möjliga sätt heller. Men för vissa tycks det vara så att samhället
idag erbjuder en bredare arbetsmarknad, vilket innebär att en profession har möjlighet
att verka inom fler branscher. I våra ögon är bibliotekarieyrket ett tydligt exempel på en
sådan yrkesgrupp som har haft möjlighet att utöka sitt arbetsområde och hitta fler tänk-
bara alternativ för karriären. Det hela kan beskrivas som en expansion av rollen som
spänner från informationssökare till informationsspridare. En roll där yrkeskunnandet
kommer till användning i processer som inte tidigare har ansetts kunnat vara relevanta
för bibliotekarier att arbeta med.

Nu kan det tyckas att situationen som målas upp här ger en alltför positiv bild av dagens
arbetsmarknad; en arbetsmarknad som vi har uppfattat allt oftare i medierna beskrivs
som krävande och stressande. En arbetsmarknad som för många människor är svår att ta
ett kliv in i. Vi är väl medvetna om att det finns dessa hinder och begränsningar. Med
detta i bakhuvudet ser vi det möjligt att istället se till den andra sidan - den sidan av ar-
betsmarknaden som visar på nya vägar och tillfällen. Att närmare studera denna positiva
utveckling av arbetsmarknaden. Här dyker det upp frågor hos oss som vi är intresserade
av att få svar på och funderingar som vi vill ska bekräftas eller dementeras. En del i den
utveckling vi befinner oss i har att göra med vad det är som gör att det för bibliotekarien
finns möjlighet att sträcka sig utanför biblioteken och finna nya arbetsuppgifter och or-
ganisationer att utvecklas inom.

Att det nu är möjligt att finna allt fler bibliotekarier utanför biblioteken har förstås att
göra med olika faktorer i samhället som har kunnat påverka denna utvecklig och än idag
gör så. Det är dessa faktorer som vi är intresserade av att finna och klargöra, inom ra-
men för en studie i biblioteks- och informationsvetenskap. Därmed finns det vissa be-
gränsningar som är nödvändiga att göra. Vi ser det dock som viktigt att först redogöra
för studiens syfte och frågeställningar.

2.2 Syfte

Ur denna problematisering av ämnesområdet skapas det syfte som uppsatsen utgår från.
Det som är intressant är att förstå varför personer med examen i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap idag anställs till den, för dessa, icke-traditionella arbetsmarknaden.

För att möjliggöra en förståelse av studiens problemområde är en förklaring till begrep-
pet den icke-traditionella arbetsmarknaden på sin plats. Det krävs dock omfattande för-
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klaring och tas därför upp i det kommande litteraturavsnittet. Kortfattat innebär begrep-
pet här att det idag för utbildade inom biblioteks- och informationsvetenskap finns möj-
lighet att arbeta utanför biblioteket, den institution som i allmän mening benämns som
den traditionella för de utbildade i ämnet.

2.3 Frågeställningar

För att kunna ta oss an syftet avser vi att besvara följande frågeställningar. Den första
frågeställningen fungerar som en slags utgångspunkt, då denna har en tydlig koppling
till den teoretiska ram som studien utgår från.

1. Vilka möjligheter anser arbetsgivarna att informationssamhällets uppkomst och ut-
veckling har skapat för bibliotekarien?

Vilken funktion har en bibliotekarie i dagens samhälle? Hur ser arbetsgivarna på infor-
mationssamhället? Finns det enligt dem? Om så är fallet, vad betyder då detta för bibli-
otekarien inom det privata näringslivet? I litteraturavsnittet berörs informationssamhäl-
let som fenomen och en förståelse för dess omfattning och möjligheter är intressant.
Dessutom diskuteras några av de kritiska inlägg som gjorts i debatten kring informa-
tionssamhället.

2. Hur ser arbetsgivarna på bibliotekarien utanför den traditionella arbetsmarknaden?

Vilka framtidsutsikter ser de finns i bibliotekariens yrkeskunskaper? Vad har biblioteka-
rien för konkurrens? Det är intressant att här studera litteratur som ger en bild av de för-
ändringar som arbetsmarknaden genomgått den senaste tiden. Vad är karaktäristiskt för
den? Hur utvecklas den? Till detta knyts bibliotekariens nya förutsättningar och tänkba-
ra vägar, genom att diskutera utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap och
dess anpassning till arbetsmarknadsläget.

2.3.1 Samband

Vi ser frågeställningarna som två möjliga förklaringsfaktorer till varför utbildade inom
biblioteks- och informationsvetenskap nu är attraktiva utanför biblioteken. Informa-
tionssamhället och arbetsmarknadens förändringar tror vi på något sätt har betydelse för
att utvecklingen ser ut som den gör för bibliotekariens arbetsmarknad. På vilket sätt
detta har påverkat dagens situation är just det vi vill ha svar på. Genom att frågeställ-
ningarna kan sägas vara förklaringar till syftet innefattar detta att de har ett samband
med varandra som är betydelsefullt att förklara. Detta för att ytterligare öka förståelsen
för studiens ämne och inriktning.

Det bör dock innan detta poängteras att frågeställningarna har att göra med de förklar-
ingsfaktorer vi ser. Vi ämnar alltså inte att ge en fullständig bild av vad det är som kan
förklara situationen för bibliotekarien på den nya arbetsmarknaden. Det handlar dessut-
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om inte om att ge en allmängiltig bild av bibliotekariens nya arbetsmarknad. Vad vi gör
är att fokusera på två faktorer som kan ha betydelse och det syfte som studien utgår från
gör det möjligt att få en bild av hur dessa faktorer påverkar bibliotekariens nya arbets-
marknad. Frågeställningarnas fokusering på dessa områden är också en följd av att ar-
betet någonstans måste begränsas. Det är möjligt att vi hade kunnat ta med fler möjliga
faktorer som skulle ha förklarat utvecklingen. Vi ser dock dessa två frågeställningar
som tillräckliga för att få en, men dock inte komplett, förståelse.

Kopplingen mellan frågeställningarna har att göra med ett konstant påverkanssystem.
De förändringar som sker i informationssamhället (frågeställning 1) påverkar arbets-
marknaden (frågeställning 2) och arbetsmarknaden i sin tur skapar nya förutsättningar
för informationssamhället. Vi ser dock informationssamhället som något överordnat
arbetsmarknaden, då arbetsmarknaden är en del av samhället. Detta hindrar dock inte att
ett samband mellan de två frågeställningarna som beskrivits ovan inte är möjligt.

2.4 Begreppsanvändning

De centrala begrepp som förekommer i uppsatsen viktiga att förklara för att på så sätt
möjliggöra en bättre förståelse för frågeställningarna och de tankegångar som förs.

Arbetsgivare

I studien är betydelsen att en arbetsgivare är någon som beslutar om att en person ska få
ett visst arbete inom en specifik organisation. Den traditionella benämningen innefattar
den person som i ett anställningsavtal intygar att en arbetstagare mot en viss ersättning
ska få utföra vissa arbetsuppgifter.4 Då vi inte har haft som urvalskriterium att de perso-
ner som deltar i studien ska ha varit de som skrivit på anställningskontraktet, används en
mer ”öppen” syn. Därmed är beslutsprocessen det centrala.

Arbetsmarknad

I begreppet arbetsmarknad avses här den nationalekonomiska synen där arbetsgivare
efterfrågar människors arbete mot betalning och där människor å sin sida står till tjänst
under förutsättning att de får betalt.5 Denna förklaring tror vi att människor traditionellt
tillskriver begreppet och ser därför denna förklaring som mest lämpad.

Bibliotekarie

Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap är inte en yrkesutbildning utan en
akademisk utbildning, det vill säga, man blir inte automatiskt bibliotekarie efter genom-

                                                
4 Arbetsgivare cop. 2000.
5 Arbetsmarknad cop. 2000.
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gången utbildning – ens arbetsplats blir det som avgör vad man kan kalla sig. I syftet är
det viktigt att skilja på just utbildning och yrke och se det som två skilda begrepp. Men
att inte använda begreppet bibliotekarie i uppsatsen skulle enligt oss ställa till stora pro-
blem. Begreppet bibliotekarie står därför i uppsatsen för de personer som har en examen
inom biblioteks- och informationsvetenskap, oberoende av var de arbetar någonstans.
Men vårt förhållningssätt till begreppet, och till ämnet i stort, skiljer dock på utbildning-
en och yrke, vilket diskuteras i kapitlet Förhållningssätt till studien.

Information

Den användning som här görs av begreppet information följer Nationalencyklopedins
definition. Information är det som överförs via kommunikation och är en förutsättning
för att kunna generera kunskap. Information är dessutom inte detsamma för alla, utan
tolkas subjektivt utifrån människans egen erfarenhet och kontext.6

Informationssamhälle/Informationellt samhälle

Informationssamhället karaktäriseras bland annat av ett allt större beroende av informa-
tion i en tid då produktionen av kunskap blir allt mer omfattande.7 Då begreppet har en
central del i studien tas det upp i ett större sammanhang i litteraturavsnittet. Eftersom vi
använder benämningen informationssamhälle går vi på ett sätt emot studiens teoretiska
ram, då informationssamhället mer eller mindre förkastas som begrepp där. Den be-
nämning som författaren till studiens teoretiska utgångspunkt, Manuel Castells, använ-
der är i stället det informationella samhället (även om han betonar att detta inte är sam-
ma sak som informationssamhället).8 För att tydligt visa vad som är teori och vad som
är övrig litteratur, har vi valt att använda begreppet informationssamhället då vi menar
informationssamhället som begrepp; det begrepp som de flesta är bekanta med. Det be-
grepp som härrör från teorin, det informationella samhället, används då det handlar om
det teoretiska tankesätt som Castells står för.

Informationsteknik (IT)

Datatermgruppen rekommenderar att begreppet IT förklaras som informationsteknik
och att det bör skrivas ut fullständigt. 9 I denna uppsats används begreppet därmed i sin
helhet.

Privat företag

Begreppet privat10 kan förklaras som motsatsord till offentlig, och begreppet företag har
att göra med självständig ekonomisk organisation, som producerar varor och tjänster,
                                                
6 Information, version 2 cop. 2000.
7 Henriksson cop. 2000.
8 Castells 2001.
9 Datatermgruppen 2002-05-08.
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vilken i normalfallet inte innefattar samhällsservice.11 Privat företag används utifrån
dessa definitioner här som en organisation som står i direkt motsats till biblioteken, vil-
ka mestadels står för en offentlig samhällstjänst. Med privat företag menar vi alltså, för
bibliotekarien, otraditionell arbetsplats. Dessutom är privat företag i denna rapport sy-
nonymt med begreppet näringsliv.

2.5 Avgränsningar

För att kunna ge en bakgrund till vad som har lett fram till att bibliotekariens speciella
kunskaper inte längre endast behövs på våra bibliotek är det nödvändigt att sätta ord på
hur samhället förändrats under de senaste åren. Därmed är det nödvändigt att göra vissa
avgränsningar. Tiden från 1993 och fram tills idag kan på ett sätt förklaras som ut-
gångspunkten när det gäller att ta sig an såväl empiriskt material som litteratur. 1993 var
det år då yrkesutbildningen till bibliotekarie blev ett akademiskt ämne med namnet bib-
lioteks- och informationsvetenskap.12 Denna betydelsefulla förändring ser vi kan funge-
ra som ett avstamp för den tidsrymd som studeras. Vi hävdar förstås inte att det innan
detta inte existerade någon privat marknad för bibliotekarier. Men införandet av en aka-
demisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap har på många sätt skapat förut-
sättningar för en bredare arbetsmarknad. Det är därför som vi anser att detta årtal kan
hjälpa oss att avgränsa arbetet.

Vi känner också att detta årtal ligger väl till hands med tanke på hur man i Sverige i
början av 1990-talet mer och mer började diskutera den nya informationstekniken (eller
informationsteknologin, som var det vanligare sättet att uttyda IT då). 1994 tillsatte den
dåvarande regeringen under Carl Bildt den s.k. IT-kommissionen, vars arbete skulle
komma att pågå under flera år och där många olika aspekter av det nya informations-
samhället belystes.13

2.5.1 Litteratur

Det finns en enorm mängd litteratur om bibliotekariens arbetsmarknad och framtida
yrkesroll. Några uppsatser skrivna på Bibliotekshögskolan i Borås tar upp detta område
med olika utgångspunkter och flera av dem studerar situationen utifrån bibliotekariens
perspektiv.14 Denna studie har att göra med den andra parten i fråga – det vill säga ar-
betsmarknaden och dess representanter. Det intressanta i denna uppsats är att se hur
företagen agerar och ställer sig till bibliotekariens nya arbetsmarknad, samt vilka möjli-
ga förklaringar det kan finnas till detta. Bibliotekarien är förstås inte passiv i denna ut-
veckling, utan har en betydande del i de nya förutsättningarna. För att följa studiens
syfte läggs dock inte fokus på bibliotekariens verkliga och möjliga agerande, utan istäl-
                                                                                                                                              
10 Privat cop. 2000.
11 Företag cop. 2000.
12 Högskolan i Borås. Arkivet. Kursdomié. BHS-utb 93-94. Enmark, Romulo (1993). Bibliotekarieutbild-
ningen i stöpsleven , s. 2-3.
13 SOU 1994:118, s. 26-27. Se: Informationsteknologin: Vingar åt människans förmåga.
14 En av senare uppsatser som tagit upp detta är Göransson 2001.
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let handlar det om privata företag och dess betydelse för bibliotekariens utveckling och
sysselsättning. Följaktligen handlar den litteratur som presenteras om den privata ar-
betsmarknaden. Eftersom vi studerar svenska förhållanden, det vill säga situationen på
den svenska privata arbetsmarknaden för bibliotekarier, har vi främst inriktat oss på
litteratur som tar upp svenska förhållanden. Detta har dock inte varit möjligt att göra
fullt ut, med tanke på den forskningen som bedrivs utanför Sverige och som är väl värd
att belysa.

Ytterligare en avgränsning har gjorts beträffande litteratururvalet. De diskussioner som
förs kring utbildningens plats i informationssamhället och betydelse för bibliotekariens
nya möjligheter på arbetsmarknaden har främst skett utifrån litteratur som behandlar
Bibliotekshögskolan i Borås. Detta beror på att vi har strävat efter att få en samlad
struktur på arbetsmaterialet. Därmed har en mer övergripande studie av de olika utbild-
ningarna till bibliotekarie i Sverige fått försakas. Att Bibliotekshögskolan i Borås valdes
beror på att uppsatsen läggs fram på denna institution och vi därmed av naturliga skäl är
intresserad av utvecklingen för just den utbildningen. Avgränsningen medför alltså att
den litteratur och det arkivmaterial som studeras främst behandlar Bibliotekshögskolan i
Borås, som får stå som exempel för en utbildnings förändring och anpassning till nut i-
dens samhälle.

Då uppsatsämne och inriktning bestämts var det intressant att orientera sig på området
för att se vilket perspektiv och teoretisk ram som skulle forma vår inriktning och vårt
litteraturval. Göte Edströms litteraturöversikt Filter, raster, mönster gav oss en inblick i
området.15 Tillsammans med litteraturtips från handledaren gav vi oss vidare in i den
enorma mängd litteratur som finns inom biblioteks- och informationsvetenskap. För att
komma på rätt spår ställde vi upp sökord som styrde våra sökningar i databaser. Genom
att kombinera och trunkera begrepp så som bibliotekarier, arbetsmarknad, arbetsgivare,
arbetsuppgifter, framtid, utveckling, roll och förändringar, fick vi fram träffar i de data-
baser vi sökte i: Artikelsök, Svensk Presstext, Mediearkivet samt Libris. Vi har även
använt SAB-koder tillsammans med sökbegreppen för att begränsa antalet träffar. Som
framgått av vårt perspektivval har vi i stort sett endast använt oss av litteratur som be-
skriver svenska förhållanden, därför endast svenska sökbegrepp. Den utländska littera-
turen har lästs efter tips från handledaren.

De träffar som vi ansåg var relevanta sökte vi upp, för att finna intressant och användbar
information. Litteraturen gav oss även möjlighet att komma vidare i vårt materialsökan-
de, då vi tittade igenom referenser i de avsnitt av litteraturen som var intressant. Även
hänvisningar och diskussioner till artiklar som nämndes i tidskrifter gav oss stor hjälp
framåt i sökandet. Internets möjligheter har dessutom varit till stor hjälp. Genom att gå
in på organisationers hemsidor har vi kunnat hitta många rapporter som har varit till stor
hjälp i att få större inblick i ämnet. De sidor som har varit aktuella är bland annat DIK
(www.dik.se), AMS (www.ams.se), Svensk biblioteksförening
(www.biblioteksforeningen.org), SACO (www.saco.se), Högskolan i Borås
(www.hb.se), regeringens hemsida (www.regeringen.se), riksdagens hemsida
(www.riksdagen.se) och Svenskt Näringsliv (www.niwl.se). De sökmotorer som finns
på vissa hemsidor har vi märkt (även sedan tidigare) inte alltid är de bästa. Även om vi

                                                
15 Edström 2000.
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inte alltid har hittat användbara rapporter här har vi åtminstone fått organisationsnamn
att söka på som serietitlar och medarbetare i de angivna databaserna. Tack vare förfråg-
ningar via e-mail har vi kommit i kontakt med kunniga personer som har kunnat ge oss
tips och visa oss vidare.

Att hitta tidigare studier som angränsar till detta område har inte varit helt lätt. I vårt
inledande litteratursökande trodde vi med säkerhet att det skulle ha gjorts undersök-
ningar om arbetsgivares uppfattningar till nyutexaminerade studenter som vi skulle
kunna ha användning av. Men några sådana studier har vi inte funnits, trots ihärdigt
letande. Däremot har vi funnit mycket litteratur kopplat till arbetsmarknaden, som i och
för sig angränsar till vårt område. Men denna har dock i huvudsak studerat området ut-
ifrån perspektivet yrkesroller och yrkesidentitet. Eftersom studien, som tidigare nämnts,
lämnar detta utanför ämnesområdet har denna litteratur inte varit särskilt användbar. Vi
har dock kunnat få idéer till annan litteratur och till en tydligare avgränsning av studien.

Urvalet av den litteratur som hittats genom de ovan angivna sökningarna har skett med
källkritiska metoder. Pål Repstad, docent i samhällsvetenskap och biträdande professor i
religionssociologi, anser att det bästa sättet att bestämma en källas trovärdighet är bland
annat att finna flera källor som behandlar samma sak. Därefter jämföra dessa för att se
om de verkligen ger en samstämmig framställning.16 I fråga om teoriavsnittet har detta
skett genom att, vid sidan av den huvudsakliga teoretiska litteraturen, finna artiklar som
har risat och rosat tankesättet och konstruktionen av teorins grunder. Beträffande den
litteratur som har att göra med informationssamhället har den tidiga debatten och idéer-
na på statlig nivå kompletteras med mer allmän litteratur om samhällets omvandling och
förändring. Vad gäller litteraturen som behandlar arbetsmarknadens utveckling under de
senaste decennierna, har urvalet av litteratur skett genom att ställa tidigare gjorda fram-
tidsprognoser om arbetsmarknadsläget mot dagens rapporter från vedertagna institutio-
ner, så som SACO (Sveriges Akademiska Centralorganisation) och AMS (Arbetsmark-
nadsstyrelsen). Diskussionen av den utveckling som skett med utbildningen inom
biblioteks- och informationsvetenskap sedan 1993 är uppbyggd av artiklar från biblio-
tekstidskrifter, med flera av lärarna på Bibliotekshögskolan i Borås som informanter
och författare. Dessa har sedan kompletterats med visst arkivmaterial från Högskolan i
Borås. All den litteratur som har använts i studien har vi ansett vara tillförlitlig material,
vilket ofrånkomligen slutligen har fastställts genom subjektiva bedömningar och ställ-
ningstaganden.

2.5.2 Utgångspunkter för studien

För att ge en bakgrund och större förståelse till den litteratur som används presenteras
här de forskare och den forskning som är de mest centrala i studien. All litteratur som
används är förstås relevant, men kräver inte någon översiktlig presentation innan den
diskuteras för att den ska förstås.

Manuel Castells tankar och idéer om informationsåldern och det informationella sam-
hället är, som tidigare nämnts, den teoretiska utgångspunkten. Vi har inte haft möjlighet

                                                
16 Repstad 1999, s. 90-91.
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på grund av tidsbegränsningen för uppsatsarbetet att helt sätta oss in i Castells teoretiska
resonemang. Valet av Castells teorier har i stället att göra med att Castells teori nämn-
des i en diskussion med handledaren och kom så att bli ett förslag på möjligt angrepps-
sätt. När vi översiktligt satt oss in i Castells tankesätt fanns en koppling mellan hans
teoretiska diskussion och uppsatsens problemområde, vilken vi ansåg var relevant för
studien.

Manuel Castells, marxistisk professor i sociologi, trilogi med samlingsnamnet Informa-
tionsåldern publicerades för första gången 1998 och behandlar det nutida samhällets
ekonomiska, politiska och sociala förändringar världen över. Sven-Eric Liedman, pro-
fessor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, beskriver trilogin som ett av
dagens mest betydelsefulla verk kring det framväxande informationssamhället.17 Cas-
tells har dock inte endast lovordats för sin forskning. De som har kritiserat hans arbete
är bland andra den norske politiske journalisten Erling Fossen. Han konstaterar att Cas-
tells analys om nätverkssamhället är ny, men frågar sig samtidigt hur mycket nytt den
egentligen innehåller.18 Vi ser oss dock inte tillräckligt insatta i Castells teoretiska reso-
nemang för att kunna diskutera denna kritik och använda oss av den för resultatets räk-
ning, men ser det som viktigt att upplysa om att Castells teori har fått blandad mottag-
ning.

Den diskussion som har varit en del av den svenska debatten under tidigt 1990-talet har,
efter våra översiktliga studier, haft en relativt kritisk ton till tidigare gjorda påståenden
om att samhället var på väg in i, och delvis befann sig i, ett informationssamhälle. I Las-
se Svanbergs kritiska inlägg i debatten kring informationssamhället, presenterad i Stål-
sparven 1991, ges en beskrivning av hur uppkomsten till begreppet informationssam-
hälle kan ha tillkommit.19 Boken är intressant för att den är skriven i ett tidigt skede av
informationssamhället, åtminstone om man följer Svanbergs beskrivning, och ger en
mycket allmän bild av hur informationens plats i samhällsutveckling sett ut från 1970-
talet och tjugo år framåt. Emin Tengström, bland annat professor i humanekologi, utgår
även han från ett kritiskt perspektiv då han studerar och reflekterar över samhällsut-
vecklingen i boken Hur förändras våra livsvillkor? från 1998.20

Frank Webster, professor i sociologi, intar i boken Theories of The Information Society,
första gången utgiven 1995, en kritisk utgångspunkt då han studerar en rad teoretikers
användning av begreppet informationssamhälle. I bokens inledning presenterar han fem
analytiska definitioner av informationssamhället och det är dessa definitioner som den-
na studie kan ha behållning av.  21

Kunskapssamhälle är ett begrepp som förekommer i debatten kring den senaste tidens
samhällsutveckling och är väl värt att kortfattat sätta sig in i. Enligt framtidsforskaren
Tomas Lönn, verksam vid Karios Future, är begreppet synonymt med informationssam-
hälle, då de innefattar samma faktorer. Eftersom Lönn använder begreppet kunskaps-
samhälle görs detsamma i den text som tar upp hans idéer och presentation kring sam-

                                                
17 Castells 2001.
18 Fossen 1999, s. 70.
19 Svanberg 1991, s. 25.
20 Tengström 1998.
21 Webster 1995, s. 6.
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hällsutvecklingen. Vi ser alltså diskussionen kring kunskapssamhället som användbar i
ett arbete som handlar om informationssamhället, även om dess olika innebörder är en
debatt för sig. I boken Morgondagens arbetskraft, publicerad 1996, presenterar Lönn en
tänkbar utveckling inom kunskapssamhället i fråga om människans arbetssätt och för-
hållningssätt till att arbeta.22

Beträffande arbetsmarknadens förändringar presenterar Lars Magnusson, professor i
ekonomisk historia med särskild inriktning mot arbetslivsfrågor, en översiktlig och vä l-
utvecklad analys av den senaste tidens samhällsutveckling och dess betydelse för ar-
betsmarknaden i Den tredje industriella revolutionen från 1999. Hans utgångspunkt
skiljer sig något från de övriga diskussioner som presenteras, då han menar att ett indu-
strisamhälle inte är på väg att ersättas av någon annan samhällsform utan istället ut-
vecklas i en ny riktning. 23 Hans forskning representerar därmed en annan möjlig infalls-
vinkel på arbetsmarknadens utveckling.

Resultat av att förutsäga hur framtiden kan komma att se ut, genom att se på det nutida
samhället och koppla detta till de senaste tendenserna inom samhällsutvecklingen, är
något som är av intresse för en studie kring förklaringsfaktorer av bibliotekariens ar-
betsmarknad. Genom att ta del av material skrivet en tid tillbaka, kan detta ge förklar-
ingar till varför något ser ut som det gör under senare tid. En betydelsefull källa som ger
en sådan bild är Världens största maskin från 1995. I denna skriver Jörgen Nissen, fil.
dr. i teknik och social förändring vid Linköpings universitet, om problematiken och
möjligheterna att hitta vägar i den allt större mängd information som skapas i samhä l-
let.24 En del av den utveckling han ser har en stark koppling till bibliotekarien och är
därför mycket intressant att sätta sig in i för studien.

Metodologisk litteratur som behandlar studier inom biblioteks- och informationsveten-
skap har studerats och utifrån denna litteratur har diskussioner även förts kring studiens
giltighet och tillförlitlighet. Eftersom det finns en uppsjö teorietiker som behandlar me-
todologiska angreppssätt på en vetenskaplig studie använder vi förstås endast ett mindre
urval av denna litteratur till detta kapitel. För att få en så stor översikt över området som
möjligt har vi använt oss av flera metodböcker som i mångt och mycket behandlar
samma områden, om än med lite olika angreppssätt. Vi har här valt den litteratur som vi
själva anser vara det mest lämpliga angreppssättet för just denna studie. En betydelsefull
bok som här används är Forskningsmetodik, skriven av Idar Magne Holme och Bernt
Krohn Solvang, båda med erfarenhet inom undervisning av samhällsvetenskaplig me-
tod.25 Utifrån denna bok diskuteras metodval, generaliseringsmöjligheter, sammanställ-
ning av frågeguide, samt förberedelser inför intervjuerna. Något som även Jan Trost,
professor vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, tar upp i boken Kvali-
tativa intervjuer.26 Bengt Starrin, fil. dr. i sociologi, och Barbro Renck, bland annat leg.
sjuksköterska, presenterar i boken Kvalitativa studier i teori och praktik intressanta tan-
kegångar som diskuteras i anslutning till valet av metod för studien. 27 De tankegångar

                                                
22 Lönn 1996, s. 18-19.
23 Magnusson 1999, s. 144-145.
24 Nissen 1995, s. 97.
25 Holme & Solvang 1997.
26 Trost 1997.
27 Starrin & Renck 1996.
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som finns i Närhet och distans, skriven av Pål Repstad, är till hjälp för oss vad gäller det
empiriska urvalet och utskrifterna av intervjuerna.28 Han resonerar här, liksom vad
Torbjørn L Knutsen gör i uppslagsboken Statsvetenskapligt lexikon, kring den hermene-
utiska analysprocessen, vilken är relevant för denna studie.29 Dessutom används Bengt
Molanders, professor i filosofi vid Norges teknisk naturvitenskaplige universitet i
Trondheim, diskussion kring hur det är möjligt att angripa ett forskningsresultat.30 De
principer som docent Conny Svenning menar kan göras vid urval av empiriskt material
och utskrifter av intervjuer, presenterat i Metodboken, har tillämpats och diskuterats.31

Metodpraktikan, liksom tidigare nämnda Kvalitativa intervjuer, har använts för diskus-
sioner kring antal intervjupersoner och kvalitetsdiskussionen av våra intervjuer görs
utifrån Steinar Kvales tankegångar, professor i pedagogisk psykologi vid Århus univer-
sitet, i Den kvalitativa forskningsintervjun.32

2.6 Förhållningssätt till studien

Vi ser det som viktigt att klargöra vilken syn vi har till uppsatsens ämnesområde. Detta
för att förhindra ett insamlande av en massa litteratur, utan att visa vad den betyder i
detta sammanhang. Lindblad skriver angående detta att det också är viktigt att visa sin
förhandsinställning för att även tydliggöra tolkningar av det empiriska materialet.33 Så-
ledes kan ett tydliggörande av förhållningssättet inledningsvis skapa förutsättningar för
en välutvecklad analys.

Tidigt i våra litteratursökningar förekom i flera artiklar en person vid namn Johanna
Nilsson, informationsarkitekt på Ericsson, som beskrevs som ett exempel på en biblio-
tekarie på den nya arbetsmarknaden. Vi tog fasta på ett av hennes uttalanden, angående
den nya generationens bibliotekarie och vi använder det här som en utgångspunkt för
vårt förhållningssätt:

I jobbet presenterar jag mig som informationsarkitekt, men jag berättar alltid att jag är
bibliotekarie. Bibliotekarie är bredare och syftar på utbildningen. Informationsarkitekt
syftar däremot på arbetsuppgifterna.34

I detta citat ligger något att ta fasta på. Utbildning i biblioteks- och informationsveten-
skap är ingen yrkesutbildning utan en akademisk utbildning.35 Det är med andra ord
ingen som idag blir bibliotekarie genom att ta examen i ämnet, utan det är arbetsplatsen
som avgör vad en person i fråga arbetar med. Detta är något som enligt oss inte betonas
särskilt mycket i debatten och litteraturen inom biblioteks- och informationsvetenskap

                                                
28 Repstad 1999.
29 Knutsen 1997.
30 Molander 1988.
31 Svenning 2000.
32 Esaiasson 2002; Trost 1997; Kvale 1997.
33 Lindblad 1998, s. 26.
34 Almerud 2000, s. 4.
35 Höglund & Lööf 2000, s. 27.
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(vi reserverar oss dock för alltför långgående slutsatser, då vi inte är fullkomligt bevand-
rade inom den debatt som förs på området).

Vårt förhållningssätt blir explicit: en bibliotekarie är en person som arbetar på ett bibli-
otek. Det är arbetsplatsen och arbetsuppgifterna hos en person med examen i biblioteks-
och informationsvetenskap som bestämmer vilken titel personen i fråga ska ha. Har en
informationsmäklare, infomaster eller informationsarkitekt en examen i biblioteks- och
informationsvetenskap är det just utbildningen som är intressant. Då vi betonar det fak-
tum att utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap inte är en yrkesutbildning,
är det detta som blir grunden för vårt förhållningssätt till litteraturen. Vad som är intres-
sant att studera här är var personen arbetar och med vilka uppgifter. Inte hur yrket som
sådant utformas och förändras i informationssamhället.

Utifrån detta är det egentligen helt fel att fråga en arbetsgivare varför han eller hon har
anställt en bibliotekarie. Det vore mer korrekt att fråga varför arbetsgivaren har anställt
en person med en utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Men då den
gängse normen, som vi tidigare sagt, verkar vara att man talar om en nyutexaminerad
från biblioteks- och informationsvetenskap som en bibliotekarie, blir det förstås pro-
blematiskt att helt gå emot detta. Att förklara för arbetsgivarna att det egentligen inte
finns några bibliotekarier skulle troligtvis bara försvåra kontakten mellan oss och dem
och därmed vara till nackdel för vår förhoppning att få ut något väsenligt och intressant
av intervjuerna.



19

3 Teoretisk utgångspunkt

Den teoretiska utgångspunkten blir som tidigare nämnts informationssamhället och blir
därmed det förklaringssätt som undersökningen utgår från. Detta lägger alltså grunden
för den analys som presenteras längre fram i rapporten. Vi ser den teori som här pre-
senteras som en möjlighet att få ett verktyg i arbetet med att hitta en förklaring till var-
för personer med examen i biblioteks- och informationsvetenskap idag anställs till den,
för dessa, icke-traditionella arbetsmarknaden. För att tydliggöra hur vi tolkar uppsatsens
teoretiska utgångspunkt förs i slutet av detta kapitel en diskussion kring detta. Diskus-
sionen är tänkt att ge en tydlig bild av det ställningstagande som har gjorts till teorin.

Den del av Castells arbete som här blir intressant att studera närmare är Nätverksam-
hällets framväxt, då utgångspunkten är den nya informationsteknikens möjligheter att
samla, sortera och sprida information. Castells berör här informationsteknikens betydel-
se för samhällets utveckling.36 Av den enorma kunskapsproduktion som Castells ger är
det endast en liten del som är intressant att vidareutveckla här; företagens strukturer och
processer, sammankopplat med arbetsmarknaden.

Castells utgångspunkt är den att samhället under de senaste tjugo åren har genomgått
enorma förändringar, vilket har resulterat i en ny samhällsstruktur. Denna nya samhälls-
struktur benämner Castells nätverkssamhället. Han talar bland annat om att en ny eko-
nomi har vuxit fram, innehållande vissa grundläggande egenskaper med betoning på två
av dem – informationell och nätverksorganiserad.37

3.1 Det informationella samhället

Castells utgångspunkt är att vi lever i ett informationellt samhälle, som en följd av att
information och kommunikation får en allt mer central roll i samhället med hjälp av
olika teknologier.38 Han betonar dock att informationstekniken inte orsakar de föränd-
ringar som samhället genomgår, men att de har en betydande del i vad som sker i sam-
hället.39 Den gängse benämningen, informationssamhälle, menar Castells inte täcker in
vad det egentligen handlar om, då all utveckling genom hela historien har varit beroende
av information, i hans mening kommunikation av kunskap. Samhället är alltid ett in-
formationssamhälle, eftersom all utveckling och förändring går hand i hand med infor-
mation. Vad Castells i stället åsyftar i sin diskussion om vår samtid är det informatio-
nella samhället.40

Samhället har alltid förändrats och information har alltid varit en del av samhället.  Vad
är det då som är nytt i samhället enligt Castells? Han förklarar det med att det är en fö r-

                                                
36 Björklund 2001, s. 17.
37 Castells 2000, s. 115-116.
38 Fossen & Fredriksson 1999, s. 64.
39 Castells 1999, s. 52.
40 Castells 2001, s. 44.
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ändrad hantering av information som skapar det informationella samhället. Det är män-
niskans sätt att leva kring informationen, hur människan bygger upp sitt liv kring infor-
mation och formar vardagen efter den, som är det grundläggande i olika tidsepokers
förändring.41 Det är förmågan att kunna hantera information och skapa kunskap ur den
som avgör produktionsnivån och möjligheten till konkurrens.42 Vad Castells verkar
mena är att dagens samhälle kan benämnas som ett informationellt samhälle, just för att
det är informationen som styr över människors agerande och strukturerande av sina liv.
Detta borde betyda att man kan se samhället ur ett perspektiv som handlar om hur man
vid en given tidpunkt hanterat information och att man kan kalla det perspektivet infor-
mationellt. I detta skapar informationen de förutsättningar från vilka olika val och age-
rande sker. Att därmed kunna behärska informationen och generera kunskap ur den är
enligt Castells beskrivning en förmåga som tillskrivs en central plats i dagens samhälle.
En förmåga som borde vara viktig för organisationen såväl som för individen själv.

3.2 Nätverk

Castells menar att det i det informationella samhället finns nätverk, vilka består av öpp-
na strukturer som obegränsat kan öka i storlek. Detta under förutsättning att en funge-
rande kommunikation inom nätverket existerar. Nätverken är sammankopplade med
hjälp av noder, vilket är de knutpunkter som håller samman nätverken. Castells exemp-
lifierar med att tala om politiska nätverk och nätverk för tevesystem. Kommunikationen
mellan olika delar av samhället är som mest snabbast om de är noder i samma nätverk.
Nätverken är en mycket viktig aspekt av det informationella samhället, men står dock
inte för hela det informationella samhället. Vad som blir möjligt med nätverken i detta
samhälle är en dynamisk utveckling och ett anammande av nya innovationer.43 Då nät-
verken är kommunikationssystem är förutsättningen för att ingå i ett nätverk att delarna
i nätverket kan kommunicera med varandra. Castells menar att det är den snabba och
effektiva kommunikationen som håller samman nätverken.  44 Kommunikation i sig, som
en förutsättning för att möjliggöra en utveckling av samhället, vågar vi påstå inte är nå-
got nytt konstaterande. Men att beskriva denna kommunikation som en process kopplat
till nätverk är just det som är unikt för Castells. Då han förklarar att dessa nätverk är en
del av dagens samhälle, har de även betydelse för arbetsmarknaden och de företag som
agerar där.

3.2.1 Nätverksföretag

Nätverk kopplat till företag har att göra med den utgångspunkt från vilken företag i dag,
och i framtiden, skapas. Dagens företag är nätverksföretag. Genom den tekniska ut-
vecklingen, med dess enorma informationskraft, har företagen möjlighet att grundas och
utvecklas i stort sett i vilka riktningar och former som helst. Nät av företag uppstår och

                                                
41 Castells 2001, s. 44.
42 Castells 2000, s. 116.
43 Castells 2001, s. 520.
44 Liedman 1999, s. 78, 81.
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den tidigare vertikala organisationsstrukturen får stå åt sidan för det informationella
samhällets utveckling.45 Castells betonar att det inte är nätverk av företag, utan att det är
nätverk som har skapats av företag. Framgångsrika företag formar sina organisations-
strukturer utifrån aktuella uppdrag och satsningar, vilket medför att ett informationsut-
byte blir en mycket viktig del i arbetsprocessen. 46 Det är här som kopplingen till utvidg-
ningen av bibliotekariens arbetsmarknad kan tydliggöras, då det är genom dagens
situation med nätverksföretag som bibliotekarier kan komma att få en central roll i fö-
retagen. Castells förklarar hur detta kan ske.

Informations- och kommunikationsteknologi menar Castells har en enorm betydelse för
samhällsutvecklingen och är grunden för makt och kunskap kring det som skapas. För
att fullt ut kunna utnyttja dessa möjligheter krävs enligt honom flexibla organisationer
som inser informationens förutsättningar för utvecklingen. 47 I nätverkssamhället blir de
framgångsrika företagen de som effektivt kan handskas med information och ur den
generera kunskap, samtidigt som företagen ska ha förmågan att anpassa sig till de snab-
ba förändringarna i den globala ekonomin och därigenom anpassa mål och medel efter
vad som för tillfället är gällande. Som en följd av detta växer nya företagskulturer upp
som har hela världen som bas, då fokus ligger på att skapa nätverk som får till uppgift
att finna den bästa platsen för produktion, kopplat till en specifik verksamhet och dess
mål.48 De företag som inte arbetar i ett nätverk, det vill säga de som inte klarar av att
hantera informationen som flödar i samhället, slås ut av de företag som har resurser för
detta.49 Bakom nätverkens styrka, innehållande flexibilitet, anpassning och decentralise-
ring, finns en baksida – svårigheten att inom nätverket styra mot samma håll och arbeta
för gemensamma mål. Castells ser den nya teknologin som en överbryggare mellan des-
sa kommunikationsproblem och interaktionen inom nätverken är därför det centrala.50

Utifrån Castells samhällsbild är det möjligt att, om än försiktigt, dra slutsatsen att om
företagen styr sin verksamhet utifrån ett liknande tänkande blir bibliotekarierna ”big
business” i ett nätverkssamhälle där nyckeln till informationshantering är en central del
av verksamheten.

3.2.2 Sysselsättning

Som en följd av att företagen organiseras i nätverk förändras arbetsvillkoren och arbets-
platserna dramatiskt i det informationella samhället. Arbetsmarknaden genomgår stora
förändringar. Med organisationernas nätverksuppbyggnad skapas ett behov av att bear-
beta den information som är nödvändig för att kommunicera i nätverken. En kommuni-
kation som agerar på ett område där inga förutbestämda kanaler visar vägen för kom-
munikationen. 51

                                                
45 Björklund 2001, s. 17.
46 Castells 2000, s. 116.
47 Castells 1999, s. 54.
48 Björklund 2001, s. 17-18.
49 Castells 1999, s. 57.
50 Castells 1999, s. 56.
51 Björklund 2001, s. 18.



22

Sysselsättningens och yrkesstrukturernas förändrade förhållanden menar Castells är ett
tydligt tecken på att en övergångsprocess håller på att ske i samhället. Det postindustri-
ella samhället52, med dess informationella samhällssystem, förklaras ofta med att just
utformningen och utvecklingen av arbetsmarknaden tar nya vändingar. Det är genom de
förändrade arbetsförhållandena och strukturerna som det är möjligt att se att ett samhälle
förändras. Som en form av naturlag, med sysselsättningens utveckling som en förutbe-
stämd linje. Castells ser på ett något annorlunda sätt, då han betonar kulturella skillna-
der över tid. Det informationella paradigmet53, och det som ingår däri, utvecklas med
utgångspunkt i historien, samhällsinstitutionerna, utvecklingsmöjligheterna och positio-
nen i samhället.54 Vad som skiljer Castells från det postindustriella tänkandet kan alltså
vara att han även ser utvecklingen som beroende av olika kulturers historia, vilket där-
med skapar variationer för olika delar av samhället.

Den största omställningen för sysselsättningen i samhället, orsakad av nätverksstruktu-
ren, globaliseringen55 hjälpt av den informationstekniska utvecklingen, menar Castells
är flexibiliteten. Flexibilitet kommer att vara grunden för den nya arbetsmarknaden. 56

Mer konkret medför Castells nätverkssamhälle, med decentralisering inom organisatio-
ner och föränderliga arbetsförhållanden, att medarbetare i allt högre grad måste vara
flexibla för att möta samhällets utveckling och förnyelse.57 Projektarbete, kontraktsar-
bete och olika former av arbetsarrangemang är några av de arbetsformer som domine-
rar.58 Med detta minskar en tydlig yrkesidentitet och en förutbestämd karriärväg. 59 Indi-
viden på arbetsmarknaden blir därmed ytterst viktig och det är prestation i förhållande
till varje enskild individ som är intressant. De yrken som av tradition är låsta vid en viss
yrkesskicklighet får i och med detta allt svårare att följa med i utvecklingen. Castells
menar att dessa yrkesgrupper kan komma att bli irrelevanta i nätverkssamhället.60 Han
betonar dock att denna utveckling inte leder till minskande arbetstillfällen. Vad som i
stället sker är att nya typer av arbetstillfällen uppstår, i nya formationer.61 Appliceras
detta på bibliotekarien borde det betyda att de traditionella arbetsuppgifterna, och den
traditionella arbetsplatsen för bibliotekarier, än mer i framtiden kommer att lösas upp
för att finna nya möjligheter och vägar att gå i det informationella samhället. Detta un-
der förutsättning att professionen är öppen för förändring och ser samhällsutvecklingen
som en frambringare av nya vägar att gå.

Castells talar i detta sammanhang om att arbetskraften delas in i två grupper: självpro-
grammerbar och generisk. Den självprogrammerbara arbetskraften har förmågan att
vidareutbilda sig och anpassa sig till de nya arbetsformerna i takt med att tekniken, fö-
                                                
52 Postindustriellt cop. 2000. Förklaringen här är ett samhälle där sysselsättningen inom industrin minskar
till förmån för servicesektorn. Som en följd av detta får individens kunskap, i motsats till den kollektiva
kunskapen, allt större betydelse i samhället.
53 För en förklaring och en diskussion kring begreppet paradigm se vidare under Diskussion i detta kapi-
tel.
54 Castells 2001, s. 238.
55 Globalisering cop. 2000. Vanligen benämning för en samhällsutveckling där stater och samhällen i allt
större utveckling integreras med varandra.
56 Castells 2000, s. 117.
57 Castells 2001, s. 520.
58 Castells 2000, s. 117.
59 Björklund 2001, s. 18.
60 Liedman 1999, s. 79.
61 Castells 1999, s. 59.
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retagen och omvärlden skapar allt snabbare förändringar. Den generiska arbetskraften är
däremot överflödig och kan alltså bytas ut, till förmån för maskiner som utför arbetet.62

Utifrån det faktum att bibliotekarien har börjat bredda sin arbetsmarknad är det relativt
enkelt att konstatera att det inte är den generiska arbetskraften som bibliotekarien till-
hör.

3.3. Diskussion

Enligt Castells är en viktig del av det informationella samhället, med dess nätverk, en
väl fungerande kommunikation mellan nätverkets olika delar. Rent av en förutsättning
för att nätverket ska fungera och kunna bana vägen för den utveckling och förnyelse
som tycks vara dess styrka. Var kommer då bibliotekarien in i denna nydanande sam-
hällsordning? Utifrån Castells bild av ett informationellt samhälle kan vi se att bibliote-
karien, som i och för sig är en del av praktiskt taget oändligt många noder i nätverket,
bör vara en eftertraktad resurs med kompetensen kring det som Castells menar är grun-
den i det informationella samhället – att samla in, strukturera och föra vidare informa-
tion i nätverken.

I och med det informationella samhällets tillväxt har information som fenomen kommit
att stå för en slags utgångspunkt, en kärna, varifrån samhällets processer styrs, formas
och utvecklas. Bibliotekariens arbetsuppgifter har alltid på ett eller annat sätt varit att
hantera information. När nu denna kärnkunskap får en allt mer central plats i det infor-
mationella samhället, är det naturligt att yrket utvecklas i takt med att samhället föränd-
ras. Med information som en så betydelsefull del kan utvecklingen av bibliotekarierol-
len ses som en naturlig följd av samhällets nya former och utgångspunkter. Drivkraften
hos bibliotekarieyrket, kopplat till Castells informationella samhälle, blir informatio-
nens möjligheter och styrka i att forma och ta kontrollen över det håll åt vilket samhället
styr. Bibliotekariens roll verkar således naturligt stärkas av att samhället har information
som utgångspunkt.

Att information, och kunskap kring att hantera den för att på så sätt få ut ny kunskap,
tycks vara det centrala i dagens samhälle skapar helt nya förutsättningar för biblioteka-
riens arbetsmarknad. De företag som är medvetna om det informationella samhällets
intåg, och de förändringar som detta samhälle skapar, sätter troligtvis informationen i
centrum och ser kontrollen över den som en enormt viktigt förutsättning för att fullfölja
de mål som näringslivet drivs av. När denna vetskap, eller antagande, infunnet sig, är
den stora frågan vem företagen vänder sig till för att hanterade denna uppgift. Bibliote-
karien är en potentiell person, och som presenteras mer utförligt längre fram har inte
bibliotekarien på något vis ensamrätt på att hantera information för det ändamål som det
idag efterfrågas. Detta gör det än mer intressant att få en bild av varför personer med
examen i biblioteks- och informationsvetenskap idag anställs till den, för dessa, icke-
traditionella arbetsmarknaden.

                                                
62 Castells 2000, s. 117.
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Med denna teoretiska ram följer ett ställningstagande om vilket paradigm som studien
har som utgångspunkt. Paradigm kan förklaras i termer av mönsterföreteelse eller före-
bild.63 Enligt den uppställning som organisationsforskarna Gibson Burrell och Gareth
Morgan gör i Sociological paradigms and organisational analysis är det möjligt att,
utifrån den samhällssyn som framkommer från Castells texter, samt det faktum att Cas-
tells är marxist, placera hans teorier inom paradigmet radical structuralism. Detta para-
digm representerar en samhälls- och människosyn där konfliktförhållanden i samhället
skapar kriser, som leder till att samhället förändras. Dessa förändringar skapar i sin tur
nya förutsättningar för samhället.64

Paradigmteorin tydliggör studiens utgångspunkt och har alltså inte något att göra med
våra personliga ideologiska ställningstaganden. Som vi tidigare skrivit ser vi våra pro-
blemformuleringar som möjliga förklaringsfaktorer till att personer med examen i bibli-
oteks- och informationsvetenskap nu har möjlighet att arbeta inom det privata näringsli-
vet. Eftersom dessa faktorer i högsta grad har att göra med samhällsutvecklingen och
vad den påverkar och påverkas av, är det möjligt att dra en koppling mellan studiens
utgångspunkt och den teoretiska ramen. Castells teori om det informationella samhället
grundar sig på en samhällsförändring i vilken människan utvecklas med samhället och
på så vis anpassas efter det rådande läget. Samhällsförändringar skapar alltså andra för-
utsättningar för människor. Det är därför av intresse att få en inblick i hur dessa föränd-
ringar upplevs.

                                                
63 Pedersen 1997. Inom främst naturvetenskapen har vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn stått för en stor
del av utvecklingen kring användandet av paradigmbegreppet. Kuhn såg paradigm som den samlade upp-
fattningen inom en viss vetenskap, som när den är väl etablerad fungerar som normalvetenskap, det vill
säga självklar, inom en disciplin. För en mer utvecklad redogörelse, se t.ex. Kuhn 1997.
64 Burrell & Morgan 1985, s. 21-35.
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4 Informationssamhället

En utvecklingsmöjlighet inom samhället, från ett industrisamhälle till ett informations-
samhälle, kan vara en möjlig förklaring till de nya arbetsmarknadsmöjligheterna för
bibliotekarien. Då begreppet informationssamhället innefattar en enormt stor mängd
betydelser är det en omöjlig uppgift att inom en studie av denna omfattning försöka sig
på att ge en komplett bild av informationssamhället tillkomst och utveckling. Vad som
istället kommer att diskuteras här är informationssamhället kopplat till dess betydelse
för den nya arbetsmarknaden för bibliotekarier. Detta genom att främst fokusera på de-
finitionen av informationssamhället och de förändrade förutsättningar som följer ut-
vecklingen, i så stor utsträckning som möjligt utifrån ett svenskt perspektiv. Men då
informationssamhället inte enbart är en svensk företeelse, är det förstås oundvikligt att
inte diskutera världsomfattande teoretiska resonemang.

4.1 Samhällets utveckling

Lasse Svanberg menar att begreppet informationssamhälle myntades i USA av framtids-
forskaren Daniel Bell i början av 1970-talet. Det var dock först då forskaren Marc Uri
Porats rapport, grundad på ett uppdrag av USA:s handelsdepartement, visade på siffror
som att nästan hälften av USA:s yrkesverksamma befolkning var sysselsatta inom in-
formationsindustrin, som debatten på allvar tog fart om en möjlig samhällsutveckling
med information som drivkraft. Vid tidigt 1980-tal såg framtidsforskarna Alvin Toffler
och John Naisbitt65 framför sig ett omfattande tilltagande av informationssamhället.
Med detta föddes begreppet IT. Kring mitten av 1980-talet, som en följd av diskussio-
nen i en rad böcker och artiklar kring informationssamhällets existens och den ökade
utvecklingen av informationsproduktionen, tog den svenska staten, då främst i form av
televerkets och elektronikindustrins agerande, initiativ till att följa med i vad de själva
framställde som en ny samhällsform.66

Svanberg menar att det i och med detta går att fastställa begreppet informationssamhälle
som etablerat. Men i hans bok Stålsparven, skriven i början av 1990-talet, menar han för
den skull inte att det verkligen handlar om ett informationssamhälle. För att det ska vara
möjligt att kalla samhället för ett informationssamhälle är det en nödvändighet enligt
Svanberg att den informationsindustri som pågår i samhället, vilken han tveksamt kon-
staterar innefattar allt det som inte tillhör tillverkningsindustri, vård och den agrara
kulturen, upptar en betydande del av samhället att den således kan skapa ett nytt sam-
hälle.67 Något som han vid denna tid uppenbarligen inte ansåg vara verkligt. Vad är då
ett informationssamhälle?

                                                
65 För fördjupad läsning se Toffler 1982, samt Naisbitt 1983.
66 Svanberg 1991, s. 25-27.
67 Svanberg 1991, s. 26.
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4.2 Att definiera informationssamhället

I Theories of The Information Society menar Frank Webster att informationssamhället
kan förklaras utifrån fem analytiska definitioner; teknologisk (technological), ekono-
misk (economic), sysselsättning (occupational), rumslig (spatial), samt kulturell (cultu-
ral). Genom att titta på utvecklingen och förändringen inom dessa områden kan detta ge
en mer samlad definition på vad ett informationssamhälle är.68 Fokus kommer i denna
text att ligga på sysselsättningens karaktäristika och utveckling, samt förändringen av
tid och rum, då detta är de tydligaste kopplingarna som kan göras mellan bibliotekariens
arbetsmarknad och Websters uppdelning. Återigen är det av största betydelse att påmin-
na om Websters kritiska utgångspunkt i sin forskning kring informationssamhället som
fenomen.

4.2.1 Arbetsmarknaden i informationssamhället

Genom att studera hur sysselsättningen har förändrats, och förändras, i samhället är det
enligt Webster möjligt att få en antydan till hur väl samhället har utvecklats till att bli ett
informationssamhälle. Påståenden om att vi nu lever i ett informationssamhälle görs
mestadels med definitionen att de flesta yrkesverksamma är sysselsatta med arbeten
som på något sätt är kopplade till information. Det vill säga då yrken så som tjänstemän
och lärare är fler än yrken vars titel med ett sammantaget namn ofta benämns arbetare.
En sådan förändring menar Webster har en helt naturlig förklaring. Allt eftersom efter-
frågan på fingerfärdiga hantverksarbeten minskar ökar istället behovet av arbetskraft
som kan hantera och strukturera information. Och i och med detta förändras hela sam-
hällsstrukturen. Flera rapporter från början av 1980-talet och framåt talar för att allt fä r-
re är verksamma inom just produktionsindustrin. Detta innebär på samma gång att ar-
betsmarknaden domineras av arbetsuppgifter där hantering och kontroll av information
är en förutsättning för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras.69

4.2.2 Organisationen i informationssamhället

För att få ett mått på informationssamhällets styrka och utbredning är en möjlighet att
fokusera på hur information är sammankopplad i nätverk. Detta genom att studera hur
organisationers tids- och rumsutveckling sker. Webster diskuterar i detta sammanhang
John Gottards kategorisering av fyra inbördes relaterade faktorer vid övergången till ett
informationssamhälle. För det första får information en central betydelse, som en slags
nyckelresurs, vilken organisationer som har hela världen som arbetsfält är beroende av.
All information som skickas mellan olika delar av organisationen behöver koordineras.
Så kallad information management är av största relevans för att detta arbete ska kunna
genomföras, med en samhällsutveckling där mängden information ökar i en enorm takt.
Den andra faktorn har att göra med att datorer och annan informationsteknik möjliggör
denna hantering och överföring av information, på ett sätt som tidigare inte varit möj-
ligt. Tekniken skapar förutsättningar för att, i realtid, få en överblick över det globala
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27

ekonomiska och politiska läget. Det som Gottard inom ekonomin kallar tradeable in-
formation sector, det vill säga medieföretag och on-line databaser som erbjuder infor-
mation om allt från det senaste börsläget till vetenskapliga artiklar i fulltext, är en tredje
faktor som skapar ett informationssamhälle. En förutsättning för denna utveckling har
varit tilltagandet av en ekonomisk marknad med allt färre hinder för banker och liknan-
de finansiella företag. I detta system cirkulerar ekonomisk kapital allt snabbare och på
allt fler ställen världen över. Ekonomins förutsättning och behov av information gör det
lättare för nationella och regionala ekonomiska system att samarbeta, vilken är den fjär-
de och sista faktorn i Gottards uppställning. Möjligheten att direkt, på ett effektivt sätt,
utveckla dessa ekonomiska system har minskat betydelsen av klara gränser mellan sy-
stemen. 70

Ekonomin har blivit global, vilket innebär att organisationer kan skapa globala strategi-
er för produktion, lagring och distribution av varor och tjänster. Detta tack vare att in-
formation kan utbytas och skickas över hela världen med en hastighet som inte tidigare
varit möjlig. Webster menar att det är enkelt att konstatera att information utbyts i allt
större utsträckning, med hjälp av allt mer avancerad informationsteknik och att detta
skapar nya förutsättningar för företag och organisationer med skilda behov och inrik t-
ning.71 Sammanfattningsvis kan informationssamhället förklaras med att informationen
har en central plats i företaget, vilket möjliggörs av den informationstekniska utveck-
lingen. Denna informationsteknik innebär att informationsutbyte kan bli ett mål i sig för
en organisation. Ekonomins globalisering möjliggör slutligen att företag och organisa-
tioner kan verka på en allt större marknad och att detta medför att även informationsut-
bytet blir globalt.

Att det är möjligt att konstatera att ett allt större utbyte av information bidrar till att ett
nytt samhälle skapas har enligt Webster att göra med tidens och rummets betydelse för
all mänsklig aktivitet. Vad som förut tog tid för företag, exempelvis att skicka brev
mellan olika personer i och utanför företaget över hela världen, sker idag i realtid med
hjälp av e-mail och annan informationsteknik. Webster ställer sig dock frågande till vad
som egentligen behövs för att ett informationsnätverk ska skapas, då en definitiv av-
gränsning av begreppet inte finns. Om det endast krävs två personer som skickar infor-
mation till varandra för att ett nätverk ska skapas, menar han att det fanns nätverk åt-
minstone redan då handlar telefaxen kom. Han frågar sig om informationssamhället
verkligen är något nytt. Och är det verkligen ett informationssamhälle vi lever i? 72 Att
ge ett definitivt svar är inte en enkel uppgift. Vi ser det dock som att det har skett någon
sorts förändring i hur människan tidigare såg på tid och rum jämfört med idag. Och det
är i detta som det är möjligt att diskutera bibliotekariens nya möjligheter på arbetsmark-
naden.

Tengström menar, liksom Svanberg och i viss mån Webster, sedan flera år tillbaka att
informationssamhället är en myt som det inte finns några som helst belägg för att påstå
att det existerar. Människors liv och vardag handlar enligt Tengström inte om att hante-
ra information, utan om att hantera kunskap. Och att sätta ett likhetstecken mellan in-

                                                
70 Webster 1995, s. 18-19.
71 Webster 1995, s. 18-19.
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formation, som i informationssamhället, och kunskap, som i kunskapssamhället, menar
han är helt fel. 73

4.3 Informationssamhällets innehåll och form

Det var några år sedan som Svanbergs och Websters kritiska resonemang presenterades
och det är onekligen inte tagit ur luften om vi konstaterar att mycket har hänt sedan
dess. Tengströms övertygelse om att det inte finns belägg för att påstå att vi lever i ett
informationssamhälle är inte heller det riktigt färskt material. Begreppet informations-
samhälle har i många sammanhang, och på många håll, en central plats i diskussioner
och beslut som har att göra med samhällsutvecklingen och den tid vi nu lever i. För att
kunna möta den del av kritiken mot informationssamhället som här har tagits upp, en
kritik kring avsaknaden av ett informationssamhälle, är en grundläggande förklaring till
begreppet på sin plats. Genom detta är det, om än med försiktighet, möjligt att konstate-
ra att det med all säkerhet går att tala om någon form av informationssamhälle. En för-
klaring gör det möjligt att ta sig an begreppet informationssamhälle och förstå dess in-
nehåll. I Nationalencyklopedin ges följande förklaring till begreppet:

Informationssamhället karaktäriseras bl.a. av en allmänt ökad kunskapsproduktion, ett
ökat beroende av tillgång till information, ny informationsteknologi i form av integrerade
system för dator- och teleteknik och framväxten av en särskild informationssektor i eko-
nomin … I detta samhälle är information en maktresurs; ett värde för den som har till-
gång till den, gör bruk av den, och kan använda den för sina syften.74

Det som är mest intressant att fokusera på är den sista meningen, i vilken information i
samhället intar en maktposition. Följaktligen kan det tänkas att den som kan hantera
informationen genom detta får makt i samhället. Information, och kunskapen att kunna
hantera den, borde således bli ett eftertraktat yrkeskunnande på informationssamhällets
arbetsmarknad. Bibliotekariens roll i informationssamhället blir onekligen intressant att
studera.

Det i citatet, beträffande informationssamhällets innebörd, är något som går att finna i
litteratur kring samhällsutvecklingen den senaste tiden. IT-kommissionen, första gången
tillsatt 1994, ger i ett första dokument en grundläggande bild av vad informationssam-
hället handlar om. Vad som har haft en stor betydelse för samhällsutvecklingen den se-
naste tiden sägs vara den ökande internationaliseringen och IT-genombrottet. Dessa två
faktorer går hand i hand genom att de båda ömsesidigt påverkar varandra i den utveck-
ling som sker. I detta samhälle, där IT-kommissionen menar att globalisering och snab-
ba förändringar är nyckelord, får kunskapen en central position. IT-kommissionen tror,
som en följd av detta, att informationstekniken är den kraft i samhället som kan ta vara
på och utveckla den kompetens och kunskap som finns i samhället. I detta ingår som en
del arbetsmarknadens möjligheter för framväxten av nya jobb.75
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Framtidsforskaren Tomas Lönn har studerat det han kallar kunskapssamhället och jäm-
för övergången från industrisamhället till kunskapssamhället som minst lika kraftfullt
som brytningen från bondesamhälle till industrisamhälle. I kunskapssamhället produce-
ras information med hjälp av kunskapen, i strävan efter att skapa ny information i sam-
hället. Detta med stor hjälp från kommunikationsteknologins utveckling och förnyelse.76

I IT-kommissionens rapport från 1997, Sverige inför epokskiftet, ges beskrivningar i
likhet med det Lönn betonar; individens kunskap och förmåga sätt i fokus i ett nätver-
kande samhälle. I den bild som här målas upp talas det om unika framtidsutsikter, sam-
tidigt som det går att skönja en viss maktlöshet inför IT-utvecklingen. Maktlösheten
tycks bestå i att det blir allt svårare för exempelvis företag och organisationer att stå
utanför den informationsteknologiska utvecklingen. IT-kommissionen verkar mena att
anammandet, från alla olika delar av samhället, av den senaste tidens utveckling är en
nödvändighet för att inte samhällsutvecklingen ska avstanna.77  Nätverket och indivi-
dens betydelsefulla position känner vi igen från Castells teoretiska diskussion, om än
där i en mer utvecklad form. Men de iakttagelser Castells presenterar har uppenbarligen
även gjorts på andra håll i samhället.

Att konstatera att informationssamhället är något som definitivt har ersatt industrisam-
hället, och därmed är det som skapar nya förutsättningar för dagens människor, är väl
vågat. Men med Castells teori kring informationsåldern och nätverksamhället är vi av
den uppfattningen att det finns någon form av informationssamhälle. Ett samhälle där
information till stor del fyller den kontext i vilken människan lever. Då vi antar att in-
formationssamhället har en viss betydelse för att bibliotekarien idag allt oftare börjar
arbeta inom näringslivet, kan vi ge en bild av hur detta informationssamhälle kan ta sig i
uttryck. Detta är alltså en enda bild av hur en del av informationssamhället ser ut, näm-
ligen det som med denna studies material kan kopplas till arbetsmarknaden.
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5 De privata företagen

Arbetsgivarna på de privata företagen menar vi har betydelse för att bibliotekariens ar-
betsmarknadsmöjligheter har utvecklats. Naturligtvis för att det är dessa personer som
beslutar om anställning. Men det är motiven bakom som vill vi komma åt och hur detta
inflytande ter sig ska det empiriska materialet förhoppningsvis visa. Vad som här kom-
mer att tas upp blir följaktligen de förändringar som har skett på arbetsmarknaden och
hur dessa har påverkat företagen och dess anställda.

5.1 Arbetsmarknadens förändringar

Näringslivet och arbetsmarknaden omvandlas just nu i snabb takt. Därför är det än svåra-
re att försöka förutse och beskriva framtiden. Innehållet i gamla yrkesroller förändras och
nya skapas i takt med att vi lär oss utnyttja möjligheterna med den nya kommunikations-
tekniken.78

Citatet är hämtat ur SACO:s arbetsmarknadsrapport från 2000, Framtidens arbetsmark-
nad. Rapporten diskuterar framtidens arbetsmarknad och pekar på en central del av da-
gens samhälle – den snabba utvecklingen som sker. Tidsepokers förnyelse och utveck-
ling påverkar hela samhället, så även arbetsmarknaden. Prognoser och analyser för vad
som kommer att ske i framtiden görs på olika sätt och presenteras i olika former. Vi
visar några av de som vi, med våra källkritiska ögon, anser oss vara grundade på välut-
vecklade analyser och därmed kan generera kunskap om den nya arbetsmarknaden för
bibliotekarier.

Magnusson betonar i Den tredje industriella revolutionen flera övergripande tendenser
som kan urskiljas – industrisektorn minskar till förmån för tjänstesektorns tilltagande
och förändrade arbetsvillkor är att vänta. Nyckelord i denna förändring är individualitet
och flexibilitet.79 Begreppet den tredje industriella revolutionen betecknar en rad olika
förändringar i samhället, vilka en del av dem har med arbetsmarknaden att göra; krav på
ökad flexibilitet i arbetslivet och ökade löneskillnader. Vad Magnusson lägger i begrep-
pet den tredje industriella revolutionen har dock att göra med tjänstesamhälle och post-
industriellt samhälle, då han menar att en övervägande del av tjänstesektorn är relaterad
till industriell verksamhet. Att tala om en övergång från ett industrisamhälle till ett
tjänstesamhälle menar Magnusson är att förenkla den senaste tidens strukturella föränd-
ringar. Samhällsförändringen medför en ökad globalisering, det vill säga en internatio-
nalisering av näringslivet, vilken skapar enorma förändringar på arbetsmarknaden. I en
allt mer offensiv ekonomi, vilket bland annat innebär att företag i högre grad koncentre-
rar sig på kärnverksamheten, ökar kompetenskraven. Detta medför att enklare industri-
jobb slås ut till förmån för kunskapsbärande tjänstearbete, där flexibilitet är nyckelord.
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31

Anpassning och förnyelse blir betydelsefullt, och som ett led i detta ökar de kortare an-
ställningsformerna, som exempelvis projektarbete, för den kvalificerade arbetskraften. 80

Under senare delen av 1990-talet presenterade den tidigare nämnda Lönn sin utredning
kring morgondagens arbetsmarknad. Måttet av vetenskap i en sådan analys är kanske
inte den mest optimala, men rapporten säger ändå något om vilka tendenser som kan
komma att påverka framtiden arbetsmarknad. Därmed ska denna kunskap inhämtas med
detta i åtanke. Lönn drar som slutsats av den senaste samhällsutvecklingen att männi-
skans tankeförmåga kommer att sättas främst, före det nitiska arbetet kring att producera
något som är ett av industrisamhällets kännetecken. 81 Återigen hamnar fokus på infor-
mationen, vilken kan omvandlas till kunskap, som samhällets utgångspunkt och drivan-
de kraft för utvecklingen. Något som vi känner igenom från den tidigare citerade defini-
tionen av informationssamhället.

Lönn pekar på flera faktorer som styr utvecklingen mot kunskapssamhället och som
därigenom påverkar organisationen. Ekonomi, teknisk utveckling och övergripande
samhällsförändringar är några drivande komponenter i samhällsutvecklingen. Vad som
genom detta kommer att ske är en rad förändringar, beträffande människans syn på ar-
betet och förutsättningar för nya arbetsformer. Arbete i projektform, där arbete genom-
förs för en organisation och inte i en organisation, kommer att skapa allt fler platta or-
ganisationer. Något som medför att ordet karriär spelar ut sin roll och ersätts av ett
intresse att komma djupare in i organisationen och få utvecklande arbetsuppgifter. Detta
i sin tur leder till att kreativitet och social kompetens blir de kvalifikationer hos en ar-
betssökande person som avgör om en arbetsgivare är intresserad av att anställa personen
i fråga. Att vara tidstrogen och följa vissa förutbestämda ordningar, nyckelord för indu-
strisamhället, mister sin dragningskraft. Vilka yrken som har framtiden för sig är förstås
svårt att förutspå, menar Lönn. Men liksom att kunna se till mer övergripande tendenser
från de förändringar som har skapat den utveckling som hittills har skett drar Lönn slut-
satsen att framtidens yrken främst återfinns inom information, informationsbehandling
och teknisk kommunikation. Detta i ett samhälle där människan karaktäriseras av att
vara flexibel, ansvarstagande, ha en stor förmåga att anpassa sig, och där belöning mäts
efter individuell prestation. 82

Magnusson lyfter fram de förändringar som Lönn påpekar. Den kompetens som efter-
frågas av företagen är av ett annat slag än de som tidigare har gällt. Den formella ut-
bildningen är, då som nu, en självklarhet för att någon ska vara eftertraktad på arbets-
marknaden. Men kompetens som har att göra med pålitlighet, förmågan att ta snabba
beslut och en välutvecklad social förmåga efterfrågas allt mer och får en allt större bety-
delse vid anställning.83  I informationssamhället, enligt en rad framtidsforskare, är det
dessutom kunskap och kompetens som sätts i fokus, och som blir det viktiga för männi-
skans möjligheter i samhället. Oftast handlar det dock inte endast om att kunna något,
utan om att ha en unik kompetens för att få en arbetsgivare att fatta intresse för en ind i-
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vid. Alla kan något, men företagen vill i informationssamhället hitta de personer som
har något extra - det som ”de andra” inte har.84

5.2 Förändrade företag

Liksom Magnusson betonar tidigare nämnda IT-kommission från 1997 globaliseringens
inverkan på dagens organisationer. Kommissionen menar att informationen i samhället
påskyndar globalisering, i den bemärkelse att företagen blir allt mindre beroende av
tids- och rumsliga avstånd. Detta skapar nya möjligheter för företagen. Det arbete som
tidigare har utförts på ett och samma ställe kan i informationssamhället utföras var som
helst. För företagens del där det är mest effektivt och ekonomsikt lönsamt. Detta arbets-
sätt bygger upp nätverk av företag, som hålls samman med hjälp av de informationstek-
niska färdigheterna.85 I kommissionens beskrivning av informationssamhället finns lik-
heter med Castells nätverkssamhälle, i det att företagen agerar på en global marknad och
utför ett arbete som i högsta grad anpassas efter den rådande samhällssituationen. Dess-
utom kan tydliga kopplingar göras mellan IT-kommissionens samhällsbeskrivning och
Gottards fyra faktorer för organisationer i ett informationssamhälle.

Vidare menar IT-kommissionen från 1997 att vad som väntar de som är på väg ut på
informationssamhällets arbetsmarknad är upplösta hierarkiska strukturer och en efter-
frågan på att arbetskraften ska ha förmågan att inhämta ny kunskap. I och med att sam-
hället utvecklas i en allt snabbare takt blir kunskap något som ständigt måste förnyas
och är därmed en egenskap som företagen är intresserad av. God inlärningsförmåga och
kreativitet blir utmärkande egenskaper i framtidens nya yrkesroller, på samma sätt som
förmågan att se en helhetsbild och ha ett framtidsperspektiv blir högaktuellt hos arbets-
givare.86 Förmågan att inhämta ny kunskap, för att därigenom kunna använda den i ett
helhetstänkande, är kompetens som bibliotekarien har att bistå med på denna arbets-
marknad. Liksom att varje människa ska ha förmågan att leta fram den rätta informa-
tion, för att därmed ta till sig den och omvandla den till kunskap, kan bibliotekarien
göra på samma sätt åt ett helt företag.
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33

6 Utbildningen

Utifrån diskussionen kring den senaste tidens samhällsutveckling och arbetsmarknadens
förändringar, är det intressant att närmare studera den diskussion som har förts kring
utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Detta inriktat på vilka strate-
giska val som har ansetts som mest lämpliga för att utveckla utbildningen enligt sam-
hällets förändrade förutsättningar och möjligheter. Vad som har föregått den utveckling
som har skett på utbildningsområdet är en rad överväganden från representanter för ut-
bildningsvärlden. Vilka områden ska prioriteras för att utveckla bibliotekariens kompe-
tens? Vilka delar av samhällsutvecklingen ska prioriteras när det gäller att förbättra ut-
bildningens aktualitet?87 I denna uppsats koncentreras studierna kring utbildningens
utveckling det som rör förändringen kopplat till den ökande insikten om informations-
samhällets tillväxt och arbetsmarknadens förändringar. Således förs ingen fullständig
diskussion kring den förändrade rollen och karaktären för utbildningen inom biblioteks-
och informationsvetenskap.

6.1 Utbildning och arbetsmarknad

I debatten kring bibliotekariens nya arbetsmarknad kommer ofta utbildningen med i
diskussionen kring vad som kan förklara utvecklingen. Vad som är intressant är att se
om den tanke som Kommunförbundets ordförande Ingrid Olmander van Eriks har gä l-
lande utbildningens förändring är en faktor som kan förklara breddningen av biblioteka-
riens arbetsmarknad. Hon menar att den nya utbildningen i större utsträckning nu än
tidigare är inriktad på informationssökning och att detta medför att de nyutexaminerade
blir mer attraktiva på den privata arbetsmarknaden.  88

Jakob Harnesk, affärsutvecklare på BTJ Prio Info 89, ser en koppling mellan bibliotekari-
ens intåg i de privata företagen och utbildningen. Han hävdar att den mest betydelsefulla
orsaken till förändring av näringslivets attityd till bibliotekarien, och genom detta ett
intresse av att anställa en bibliotekarie för informationshantering, direkt kan kopplas till
förändringen av utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap.90 Vi ställer oss
frågan om det kan vara så att utbildningen av bibliotekarier har betydelse för att den
privata arbetsmarknaden ser bibliotekarier som en intressant yrkesgrupp och hur detta
då tar sig i uttryck.

I diskussionen kring utbildningsfrågan får Lars Höglund, enhetschef för Bibliotekshög-
skolan i Borås och prefekt för forskarutbildningen, en central plats då han betraktar äm-
net biblioteks- och informationsvetenskap i anknytning till dess utveckling som veten-
skapligt område. Med hans utvecklade tankar menar han att biblioteks- och
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informationsvetenskap, det vill säga bibliotekariens utbildning, delvis har sin grund i
samhällets behov av informationsstrukturering och principer för kunskaps- och kommu-
nikationshantering. I detta avseende kan ämnets utveckling i högsta grad kopplas till en
rad faktorer, så som en allmän informations- och kunskapstillväxt och arbetsmarkna-
dens omställning mot ett tjänste- eller informationssamhälle. Den utgångspunkt som
biblioteks- och informationsvetenskap har ligger just i synen på information som en
resurs. I och med samhällsutvecklingens utseende, det vill säga informations- och kun-
skapstillväxt, arbetsmarknaden i informationssamhället, samt informationsteknikens
möjligheter, skapar detta enligt honom ramarna för den legitimitet som en utbildning
inom biblioteks- och informationsvetenskap har.91

6.2 Utvecklande tankar

Den stora förändringen i utbildningen till bibliotekarie inträffade då den kom att byta
skepnad och bli en akademisk utbildning. Detta skedde den 1 juli 1993 och innebar att
den tidigare yrkesutbildningen nu fick tillträde till forskarvärlden och de möjligheter
som denna innebar. Mycket förändrades i och med detta. Fram till 1993 var utbildning-
en formad efter de arbetsuppgifter som biblioteken stod för och det krävdes två års uni-
versitets- eller högskolestudier för att ha behörighet till den tvååriga utbildningen. 92 Vid
införandet av den nya akademiska utbildningen lade Bibliotekshögskolan i Borås stor
vikt vid att följa med i den akademiska utvecklingen och inrätta kandidat- och magister-
examen för studenterna. Som en följd av denna utveckling omarbetades utbildningens
utgångspunkter, och Romulo Enmark, tidigare verksam vid Bibliotekshögskolan i
Borås, talar vid denna tidpunkt om en ”smärre utbildningsrevolution”.  93 Det är här som
det går att se ett första tydligt steg mot en anpassning till bibliotekariens nya möjligheter
på arbetsmarknaden. Att integrera den informationstekniska utvecklingen i utbildningen
är en förändring som tydligt visar på Bibliotekshögskolans samhällsmedvetenhet. Dess-
utom flyttas nu fokus från biblioteken och andra kulturinstitutioner till biblioteks-, in-
formations- och kulturarbete.94 Något som enligt oss säger mycket om vilken syn som
fanns på Bibliotekshögskolan beträffande framtiden för ämnet och de som utbildades
inom det. Överlag verkade den nya utbildningen, enligt Enmarks beskrivning, medföra
att ett större samarbete med Bibliotekshögskolans omvärld skulle bli verklighet, vilket
konkretiseras genom att bland annat påbörja en tidskrifts- och bokutgivning.

Några år efter det att utbildningen blev akademiserad förändrandes utbildning ytterliga-
re. Enligt vad Lööf skriver kan ett av motiven till detta ses som en anpassning till in-
formationssamhällets förändrade utseende och möjligheter:

                                                
91 Höglund 1994, s. 40-42.
92 Högskolan i Borås. Arkivet. Kursdomié. BHS-utb 93-94. Enmark, Romulo (1993). Bibliotekarieutbild-
ningen i stöpsleven , s. 2-3.
93 Enmark 1994, s. 24.
94 Högskolan i Borås. Arkivet. Kursdomié. BHS-utb 93-94. Enmark, Romulo (1993). Bibliotekarieutbild-
ningen i stöpsleven , s. 7-8.
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I Borås kommer målsättningen att bygga på att enheten [Bibliotekshögskolan, förf. anm.]
skall erbjuda en utbildning med inriktning mot såväl kultur som informationsförmedling
som tillfredsställer arbetsmarknadens varierade krav på kompetenta medarbetare inom
biblioteks- och informationsförsörjningsområdet.95

6.2.1 Kontakten mellan två världar

I en del av arbetet med att förändra utbildningen, för att anpassa sig till arbetsmarkna-
dens förändrade förutsättningar, har alltså grundat sig i en vilja från Bibliotekshögsko-
lan sida att skapa relationer mellan skola och näringsliv. För detta krävs marknadsföring
av dessa förändringar. Att se på de strategier och visioner Bibliotekshögskolan i Borås
har arbetat fram för att nå ut till institutioner och organisationer utanför utbildningsvärl-
den kan ge oss en bild av vilka förutsättningar som har skapats för att ge kunskap om
biblioteks- och informationsvetenskap till arbetsmarknaden.

Staffan Lööf, före detta prefekt på Bibliotekshögskolan i Borås, påpekar i en artikel för
några år sedan att kunskapen från utbildningsvärlden om den nya arbetsmarknaden är
bristfällig. För att Bibliotekshögskolan själva skulle bli mer insatta i studenternas nya
möjligheter fanns vid denna tid en idé om att göra något form av nyhetsblad som då
skulle gå ut till potentiella arbetsgivare. Detta skulle enligt Lööf vara ett sätt att få igång
en dialog med omvärlden, i vilken Bibliotekshögskolan skulle kunna förmedla vad ut-
bildningen i biblioteks- och informationsvetenskap handlande om och vad den gav stu-
denterna.96 Nu blev det inget nyhetsblad och vad som orsakade detta finns ingen riktig
förklaring till.97

Höglund och Lööf skriver att det i och med den omorganiserade utbildningen 1999 blev
en ännu större fokusering i undervisningen och forskningen på att förbättra kontakterna
mellan studenterna och företagen. I och med att biblioteksvärlden nu är en av flera sek-
torer där nyutexaminerade studenter hamnar, menar de att det är viktigt att stärka kon-
takterna med dessa nya områden. 98 I en magisteruppsats från Bibliotekshögskolan 1999,
En högskolas roll vid marknadsföring av studentkompetens, studerar författarna den
marknadsföring Högskolan i Borås arbetar med för att stärka sin egen position inom
företagsvärlden. Här ges en något annorlunda bild än de visioner och målsättningar som
verksamma vid Bibliotekshögskolan har uttryckt. Motsatt vad företrädare för Biblio-
tekshögskolan har önskat skulle ske, existerar det enligt författarna till uppsatsen ingen
planerad marknadsföring mot företagsfältet. Dessutom saknas mål för detta. Författarna
påpekar dock att hemsidan för Högskolan i Borås kan ses som en marknadsföringsstra-
tegi och att de genom denna kan nå företagsfältet.99 Frågan om vad det är som har haft
en inverkan på bibliotekariens växande arbetsmarknad blir än mer intressant då det en-
ligt de presenterade uppgifterna inte har funnits någon medveten strategi för att stärka
och utveckla kontakten mellan Bibliotekshögskolan i Borås och näringslivet.

                                                
95 Lööf 1998, s. 22.
96 Almegård Nørby 1998, s. 12.
97 I författarnas ägo. E-mail från Staffan Lööf 2002-10-07.
98 Höglund & Lööf 2000, s. 28.
99 Bertilsson & Söderberg 1999, s. 66-67.
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7 Bibliotekarien

Denna sista del av litteraturavsnittet belyser mer explicit bibliotekarieyrkets förändrade
utseende. Som ett steg i att få en större förståelse för denna nya arbetsmarknad ligger
kärnan i diskussionen kring dess utveckling, möjligheter, konkurrens och framtid.

7.1 Informationsexpert

Jörgen Nissen, vars studier är inriktade på människan i informationssamhället, skildrar
två tänkbara scenarion för informationssamhällets utveckling. Dels tror han på en för-
ändrad syn hos människan till vad information egentligen är, dels större efterfrågan på
experter. Vad gäller den förändrade synen avser Nissen att gemene man kan komma att
utveckla förmågan att värdera information, som en följd av att detta kunnande som he l-
het uppfattas som allt mer viktigt. Med den andra utvecklingslinjen, som kan komma att
följa parallellt med den första eller ensamt gälla, menar han att det kan komma att finnas
två typer av informationsexperter. Den första benämner han som navigationsexperter,
vilka har kunskapen om datorerna och dess funktion. Den andra kategorin är innehålls-
experterna, vilka har till uppgift att ta fram den information som efterfrågas. Det finns
med andra ord två ageranden att välja mellan för den som behöver hjälp med att in-
hämta information; antigen vänder sig personen i fråga till navigationsexperten och frå-
gar hur informationen ska inhämtas, eller så vänder sig personen till innehållsexperten
och ber alltså denne ta fram information och värdera den. Nissen tror att behovet av
innehållsexperterna kommer att öka i takt med att mängden information i samhället
ökar, men menar samtidigt att det mest optimala och troliga scenariot i framtiden är att
en kombination av de båda experttyperna blir verklighet.100 Vi ser bibliotekarien som ett
typexempel på innehållsexperten, då en av de centrala delarna i yrkeskunnandet är just
att inhämta och sortera ut väsentlig information. Och enligt Nissens uppfattning skulle,
enligt vår tillämpning, efterfrågan på bibliotekarien öka vartefter informationssamhället
utvecklas. Således skulle de delar av samhället som blir mer och mer beroende av ef-
fektiv informationsbehandling, så som företag och organisationer, i allt större utsträck-
ning efterfråga bibliotekariens kompetens. Detta förutsätter att de traditioner och den
vedertagna uppdelningen mellan olika yrken och branscher som finns på arbetsmarkna-
den i allt större omfattning skulle brytas upp. En sådan utveckling skulle därmed medfö-
ra att arbetsmarknadens utseende och form skulle ta nya vägar i detta informationssam-
hälle.

7.2 Nya möjligheter

Om yrkesrollernas framtida plats på arbetsmarknaden talar Göran Boldt från fackför-
bundet Jusek. I en rapport utgiven av SACO 1999, De nya jobben finns på Internet, ci-

                                                
100 Nissen 1995, s. 97.
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teras han av författaren Pia Axelsson då han säger att många av de akademiska jobben i
framtiden inte kommer att finnas i en definitiv yrkesroll. En förändring av olika yrkens
uppdelning på arbetsmarknaden är enligt Boldt en del av framtiden.  101 En framtid som,
vad vi kan se, redan tycks vara här. Arbetsmarknaden för bibliotekarier har nämligen
expanderat de senaste åren och utvecklingen ser ut att fortsätta. Expansionen består i att
allt fler nyutexaminerade bibliotekarier har privata företag som arbetsplats.102 Och ar-
betsmarknaden är bred – från konsultföretag till medieorganisationer.103 Redan under
senare hälften av 1990-talet kunde man se att en förändringsprocess var verklighet för
bibliotekarieyrket. Åtskilliga personer, väl insatta i bibliotekarieyrkets form och inne-
håll, menar att det är tack vare den informationstekniska utvecklingen som bibliotekari-
ens yrkeskunskaper kan breddas. Därigenom möjliggörs en större arbetsmarknad.104

Denna studie kan inte stödja eller förkasta denna förklaring till bibliotekariens nya ar-
betsmarknad, då resultaten från den inte på något sätt kan vara allmängiltiga. Men vad
som däremot är möjligt är att se om denna tankegång finns hos de arbetsgivare som stu-
dien omfattar.

Det har gjorts ett flertal undersökningar som visar var nyutexaminerade från biblioteks-
och informationsvetenskap arbetar. DIK-förbundet har, utöver den tidigare nämnda rap-
porten, genomfört fler studier med inriktning på bibliotekariens arbetsmarknadsläge.
Vid jämförelse över tid märks en tydlig trend – allt fler nyutexaminerade bibliotekarier
väljer att börja jobba inom det privata näringslivet. Enligt DIK-förbundet, som har mer
än 90 procent av de yrkesverksamma bibliotekarierna som medlemmar, framkom det i
den senaste enkäten, presenterad 1999, att 8 procent av bibliotekarierna jobbar eller har
jobbat på privata företag och organisationer. För nyutexaminerade bibliotekarier var
siffran nästan det dubbla - 15 procent.105 Ända sedan den första enkäten gjordes 1995
har andelen bibliotekarier som går till privata arbetsgivare ökat med några procenten-
heter varje år.106 De studier som har gjorts vid Högskolan i Borås bekräftar den trend
som DIK presenterar. Den senaste studien från högskolan, genomförd 1999, redovisar
siffror på vart de studenter som började på Bibliotekshögskolan 1994 tagit vägen.  13
procent av dessa arbetade 1999 på privata företag, vilken kan jämföras med de 3 procent
som framkom i en tidigare studie gällande de som examinerades 1995-1996.107

Bo Westas, som ansvarat för DIK:s enkät, kommenterade resultatet genom att säga att
den utveckling som då kunde utläsas, i slutet av 1990-talet, bara var i sin inledningsfas.
Enligt honom är de nyutexaminerade bibliotekarierna inte bara bibliotekarier – i detta
ligger även en vetenskaplig kompetens inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Kompetensen är alltså större än vad som av tradition omfattar yrket bibliotekarie. Just
denna traditionella uppfattning av yrket kommer enligt honom, tack vare den senaste
tidens utveckling, att förändras och bana vägen för nya möjligheter på arbetsmarkna-
den.108

                                                
101 I författarnas ägo. E-mail från Kent Fredriksson 2002-09-16. Axelsson, Pia (1999). De nya jobben
finns på Internet, s. 2.
102 Larsson, 2000b, s. 19.
103 Ericson 1999, s. 46-47.
104 Lindh 1997, s. 12-13; Olsson 1992, s. 56-57.
105 Ericson 1999, s. 46-47.
106 Larsson, 2000b, s. 19.
107 Holmqvist 2000, s. 5, 13.
108 Westas 2000, s. 6.
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7.3 Kompetens inom bibliotek och information

När man i litteraturen skriver om vad en bibliotekarie gör, skiljer sig ofta beskrivning-
arna av vad yrket innehåller åt mellan olika källor. En person med utbildning inom bib-
lioteks- och informationsvetenskap omnämns idag med titlar så som informatiker, in-
formationsspecialist, business intelligence manager och omvärldsanalytiker.109 Inom
kompetensområdet bibliotek och information, som DIK-förbundet uttrycker det, arbetar
framförallt bibliotekarier, informationsarkitekter, informatiker och dokumentalister. De
två förstnämnda kan utifrån DIK-förbundets beskrivning tillhöra dem som kan arbeta
inom näringslivet. En bibliotekaries roll förklaras här som att samla, strukturera, söka
och förmedla information. För en informationsarkitekt ligger tonvikten på att arbeta
med elektroniska informationstjänster, såsom Internet, för att göra innehållet lättill-
gängligt och användarvänligt.110

Om det är så som beskrivningen säger, att bibliotekarien har all den kompetens och
därmed kan inta den roll som utbildningen ger, redogörs det delvis för i en magisterupp-
sats i biblioteks- och informationsvetenskap från 1999, Informationsmäklare på den
svenska informationsmarknaden. I denna konstaterar författaren att utbildningen på
Bibliotekshögskolan i Borås har gett kunskaper som gör det möjligt för de nyutexami-
nerade studenterna att arbeta inom affärsvärlden. Här påpekas dock att dessa kunskaper
endast är grundläggande och att kompletterande studier i företagsekonomiska ämnen
och informatik är att föredra för att möta upp den konkurrens som finns inom affärs-
världen. Den kompetens som studenterna inom biblioteks- och informationsvetenskap
tillägnar sig på IT-området är de inte på något sätt ensamma om att ha.111 Begreppet
affärsvärld tolkar vi som synonymt med näringslivet och privata företag och resultatet
blir således intressant för denna studie. Författaren har i resultatet kunnat se att det finns
ett behov att komplettera utbildningen med kunskaper inom andra ämnen, vilket ger en
tydlig fingervisning om att konkurrensen på den privata marknaden, beträffande tjänster
med informationshantering, är ett faktum. Således blir frågan om varför bibliotekarier
anställs till tjänster som personer med annan utbildning också platsar in i, än mer tänk-
värd.

7.4 Kunskap och attityd

DIK-förbundet presenterade 1999 en rapport om hur arbetsmarknadsläget såg ut för
bibliotekarierna och den nya arbetsmarknaden, baserad på en enkät besvarad av dem
som tog examen vid landet fyra bibliotekarieutbildningar våren 1997 till hösten 1998. I
denna framkom det att flera av de nyutexaminerade märkte av att det fanns en bristande
kunskap om bibliotekarieyrket hos arbetsgivare, samtidigt som behovet av att anställda
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bibliotekarier ökade från deras sida.112 Något som Bo Westas från DIK-förbundet
kommenterade genom att se det i termer av utbud och efterfrågan. Vad han menade var
att den relativt stora okunskap som finns hos arbetsgivare borde utbytas mot en större
insikt om bibliotekarieyrket när allt fler nyutexaminerade anställs. Denna ökade med-
vetenhet hos arbetsgivare skulle därmed medföra att efterfrågan också ökade, vilket i sin
tur skulle generera ett större utbud för bibliotekarien på arbetsmarknaden. 113 Det hela
skulle kunna förklaras med att det är först då företagen vet vad bibliotekarien kan som
det är möjligt att efterfråga bibliotekarien och yrkets kompetens.

Beträffande kunskapen om bibliotekarieyrket hos privata arbetsgivare, vars verksamhet
skulle passa en bibliotekarie, framkommer det i en artikel i DIK-forum om informa-
tionsarkitektyrket att den allmänna bilden hos arbetsgivarna verkar bestå i att vad de
egentligen behöver är en bibliotekarie, men att det inte alltid vet om det. Bakom den
behovsprofil som arbetsgivarna lägger fram angående en tjänst, i vilken en bibliotekarie
skulle kunna passa in, uttrycks sällan i första hand en efterfrågan på en bibliotekarie.114

Samtidigt finns det siffror, från en för oss oidentifierbar rapport nämnd i Dagens Nyhe-
ter för drygt två år sedan, som visar att av tusen tillfrågade företag var det en tredjedel
av dem som var intresserade av att anställda en bibliotekarie.115 Denna siffra är hög vid
en jämförelse av den tidigare nämnda magisteruppsatsen, En högskolas roll vid mark-
nadsföring av studentkompetens. I denna framkommer det att 18 procent av 120 tillfrå-
gade personalchefer kan tänka sig att anställa en bibliotekarie till tjänster som rör bibli-
oteksverksamhet, omvärldsbevakning, information och webbstrukturering. I samma
uppsats säger 46 procent av de tillfrågade att de saknar behovet av den kompetens som
examinerade inom biblioteks- och informationsvetenskap har, eller att de vet för lite om
utbildningen för att kunna uttala sig. Ingen av personalcheferna uppger att deras företag
har fått någon skriftlig information angående utbildningen. 116 Dessa siffror, om än tre år
gamla, bekräftar den bild som tagits upp. Kunskapen om bibliotekariens kompetens, att
hantera och strukturera information, är enligt denna framställning knapphändig. Om
detta är detta som är orsaken till att intresset av att anställa en bibliotekarie är lågt låter
vi vara osagt.

Intresset för bibliotekarien, vilken delvis borde ha sin grund i den bild som de tillfråga-
de personalcheferna har om bibliotekarien, är inte helt entydig menar tidigare nämnda
Jakob Harnesk. Detta har att göra med den gängse attityd som finns till bibliotekarieyr-
ket. De som har den mest ”verkliga” bilden av bibliotekarien är de människor som i
dagens samhälle efterfrågar och använder bibliotekariens yrkeskunskap, samtidigt som
det å andra sidan finns ett glapp mellan bibliotekariens faktiska kompetens och de po-
tentiella användarnas bild av kompetensen. Harnesk nämner näringslivet som exempel
på ett område som tycks veta vad bibliotekarien kan, då allt fler företag anställer nyut-
examinerade bibliotekarier för att strukturera och hantera information. Attityden är helt
motsatt den som presenterades i en rapport från Bibsam för drygt tio år sedan. I den
framkom att företagsledare ansåg att bibliotekarier inte var rätt person på företaget, trots
att de hade de rätta kvalifikationerna för jobbet. Idag ser det helt annorlunda ut menar
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Harnesk. På företagen är man medveten om informationens betydelsefulla roll och att
informationsexperter behövs för att kunna arbeta med informationen. Idag ser man bib-
liotekarien som just en informationsexpert.117 Frågan om varför privata företag känner
ett behov av att anställda bibliotekarier blir än mer intressant då det framkommer att
scenariot inte är helt självklart; kunskapen och attityden till bibliotekariens kompetens
tycks variera mellan olika källor.

7.5 Nu och i framtiden

SACO har under de tre senaste åren sammanställt framtidsprognoser för arbetsmarkna-
den, som visar på vilka av de högre utbildningarna som har de vinnande, och även de
förlorande, studenterna. Det är här intressant att se vilka prognoser som ställts för bibli-
otekarieyrket och hur dessa har utvecklats under de tre åren.

I den första rapporten från SACO, från 1999, står det att läsa att de framtidsyrken som
nu är mest spännande är de som skapas utifrån de växande kommunikationsmöjlighe-
terna via Internet. I och med all information som flödar i samhället inser företagen vil-
ken konkurrenssituation detta skapar och det blir därmed högst aktuellt att rekrytera
människor som kan hantera Internet. Ett framtidsyrke av flera är informationsmäklaryr-
ket, där de främsta arbetsuppgifterna handlar om att ta fram rätt information på mest
effektivast sätt.118 Bibliotekarien tycks alltså enligt denna prognos ha förutsättningar att,
med hjälp av den nya informationstekniska utvecklingen, kunna arbeta inom nya bran-
scher. Detta under förutsättning att nya inriktningar och titlar accepteras. Enligt rappor-
ten tycks det hända en hel del för bibliotekariens arbetsmarknadsutveckling:

Bibliotekarierna ser redan att folk försvinner in i IT-världen eller till företag som behöver
deras IT-kunskap. Bibliotekariernas vana att leta i databaser samt att hantera och sortera
stora mängder av information, gör dem idag attraktiva också i näringslivet.119

Bibliotekarier, tillsammans med bland annat informatörer och grafiska designer, hör till
de utbildningar som är intressanta för företag som arbetar med informationsteknik på
olika sätt. Ur dess utbildningar kan nya yrken skapas i anslutning till det ökade behovet
av att hantera information. 120 Den utveckling som kunde skönjas beskrevs här som en
fingervisning av vad som väntades i framtiden.

Att det finns ett intresse från näringslivet att anlita bibliotekarier kan efter presentatio-
nen av såväl DIK-förbundets enkät som SACO:s rapport konstateras. Hur har utveck-
lingen sett ut? Tittar man på SACO:s rapport för 2000 ser man att trenden håller i sig.
Företagen är i stort behov av människor som kan söka och sortera information, vilket
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därmed skapar en ny arbetsmarknad för bibliotekarien. Den drivande faktorn i det hela
anses klart och tydligt vara informationsteknikens genombrott och utveckling.121 De
senaste beskeden som ges visar på att tendensen för bibliotekarier håller i sig. Utbild-
ningen till bibliotekarier ligger bland de trettio utbildningarna som har de bästa fram-
tidsutsikterna på arbetsmarknaden. I Sverige såväl som i övriga Europa växer det fram
en ny arbetsmarknad för de utbildade inom informationssökning och informationsfö r-
medling. 122

Hittills har vi i studien, med olika källor och infallsvinklar, konstaterat att förutsättning-
arna för bibliotekariens arbetsmarknad har förändrats. Den inbegriper ett större arbets-
fält och fler möjliga vägar att gå för att ta fasta och utveckla de kunskaper som utbild-
ningen i biblioteks- och informationsvetenskap har gett. Den fortsatta delen av
uppsatsen ägnas följaktligen åt att ge en förklaring till denna utveckling, utifrån de tid i-
gare presenterade förklaringsfaktorerna. Det som i fortsättningen diskuteras och pre-
senteras är tänkt att mynna ut i en förklaring till varför personer med examen i biblio-
teks- och informationsvetenskap idag anställs till den, för dessa, icke-traditionella
arbetsmarknaden.
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8 Metod och material

I detta avsnitt redogörs för de metodologiska och materiella val som har föregått den
empiriska undersökningen. Då dessa val är en följd av det syfte och de avgränsningar
som studien innefattar, som i sin tur lägger grunden för teori och tidigare forskning,
väljer vi att föra denna diskussion efter dessa kapitel. Placeringen medför förhopp-
ningsvis att det skapas en större förståelse för de val som har gjorts, liksom att det i och
med detta blir en naturlig övergång från metod- och materialval till presentationen av
det empiriska resultatet.

En förutsättning för att kunna hävda att ett resultat av en vetenskaplig studie är san-
ningsenligt är att de resultat och slutsatser som presenteras vilar på tillförlitliga och gil-
tiga grunder. Detta kallas inom metodläran för reliabilitet och validitet, och innebär mer
precist att det som studeras ligger inom ämnesramen, samt att de frågor som ställs till
materialet är anpassade för det som forskaren vill veta.123 Reliabilitet är främst anpassad
för kvantitativa studier, i vilka mätningar görs som resulterar i värden; värden som obe-
roende av när och av vem de görs ska vara exakt desamma. Trost menar att reliabiliteten
för kvalitativa intervjuer inte kan ses på exakt detta sätt, eftersom en hög grad av stan-
dardisering vid den empiriska studien inte eftersträvas. Reliabiliteten, menar Trost, har
för kvalitativa intervjuer i stället att göra med att den som intervjuar är lyhörd och an-
passar frågorna efter vad som kommer fram under intervjuns gång. Innebörden av vali-
ditet för kvalitativa intervjuer förklarar Trost i termer av att ställa den typ av frågor som
gör att den förståelse som forskare oftast vill ha med denna metod kan utvinnas.124 Vår
diskussion kring reliabiliteten och validiteten kommer inte att ske i separata avsnitt, utan
görs i samband med att de val som har föregått den empiriska undersökningen tas upp.
Detta för att förhindra allt för många upprepningar av kvalitetsdiskussionen.

8.1 Val av metod

Det finns ett flertal angreppssätt för att nå förståelse för ett visst problemområde. Då
studien har som utgångspunkt att förstå varför personer med examen i biblioteks- och
informationsvetenskap idag anställs till den, för dessa, icke-traditionella arbetsmarkna-
den efterfrågas ett djup i svaren och en kunskap om bakomliggande faktorer. Ett motiv
som detta stämmer väl överens med den kvalitativa metodens kännetecken, vilka bland
annat är att få en förståelse för detaljer och nyanser.125 Om en kvantitativ metod istället
valts, hade den djupa förståelsen för materialet inte varit möjlig, då denna metod an-
vänds när en översiktlig beskrivning av ett omfattande materialområde efterfrågas.126

Att genomföra intervjuer är ett av flera sätt att bearbeta det empiriska materialet med en
kvalitativ ansats. Kvalitativa intervjuer är lämpliga att genomföra när företeelser och
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egenskaper om ett område saknas eller är bristfälliga.127 Vid litteratursökning efter tid i-
gare studier upptäckte vi nämligen att studier med samma inriktning som denna inte är
särskilt välrepresenterad inom forskningen. Valet av kvalitativa intervjuer för denna
studie blev dessutom enkelt då styrkan med den, enligt Holme och Solvang, är att det är
den metod som medför minst styrning av de personer som medverkar.128 Detta ansåg vi
påverka studiens kvalitet i rätt riktning. Självklart beror det ytterst på hur intervjuerna
genomförs, vilket tas upp längre fram i detta kapitel. En annan möjlighet hade i och för
sig varit att använda kvantitativa intervjuer. Men då den kvantitativa intervjuformen
innebär att förutbestämda frågor med definierade svarsalternativ ställs till de medver-
kande, medför detta här en begränsning i viljan att få fram personliga uppfattningar från
respondenterna.129 Den fördel som detta däremot skulle ha fört med sig hade varit att
materialet kunnat bli större och en strävan efter en allmängiltig bild hade kunnat göras.
Men intresset hos oss handlar mer om att förstå än att beskriva och denna möjlighet
lades därför åt sidan.

Då vi fann att kvalitativa intervjuer var det som mest korrelerade med syftet och stud i-
ens utgångspunkt, ansåg vi att respondentintervjuer var mest lämpligt, eftersom denna
typ av intervju innebär att deltagarna i studien är de som själva är delaktiga i den förete-
else som studeras.130 Med anledning av detta kommer begreppet respondenter i fortsätt-
ningen att användas för dem som medverkar i studien.

8.2 Medverkande

När det gäller urval av respondenter till en studie är det grundläggande att de medver-
kande ska bestå av personer som har relevans för studieobjektet; människor som antas
ha den kunskap om ämnet som gör att studiens frågor kan besvaras. Urvalet sker med
andra ord utifrån studiens problemområde och frågeställningar.131 Eftersom det handla-
de om att få svar på varför bibliotekarier anställs till den privata sektorn blev det första
urvalet de personer som har ansvaret för att nyanställda människor till ett företag. Andra
steget var att sätta upp kriterier som skulle gälla för denna grupp, vilka styrdes av den
avgränsning av studien som gjorts. Först och främst skulle de arbeta på ett privat företag
och skulle alltså tillhöra de personer som möjliggör den nya arbetsmarknaden för bibli-
otekarien. För det andra skulle de ha anställt en bibliotekarie efter 1993, det år då ut-
bildningen blev akademiserad.132 Detta för, som tidigare beskrivits, få en utgångspunkt
att arbeta från. Urvalet har i stort sett endast haft dessa begränsningar. Dock har vi en-
dast valt ut respondenter vars arbetsplatser har legat i, eller omkring, Sveriges två
största städer. Detta på grund av att det kostar tid och pengar att förflytta sig alltför
långt. Denna geografiska begränsning ser vi inte medför något negativt för studien, ef-
tersom vi med en kvalitativ metod inte kan göra anspråk på att presentera allmängiltiga
resultat. Historien bakom hur bibliotekarien fick jobbet, vilket titel bibliotekarien har på
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arbetsplatsen eller vilka hans/hennes arbetsuppgifter är har däremot inte spelat någon
roll för urvalet. Det som vi ville förstå var varför det var intressant att anställa en bibli-
otekarie och då har dessa faktorer inte spelat någon roll.

För att få tag på respondenter har vi i ett första steg kontaktat före detta studenter vid
Bibliotekshögskolan i Borås. Studierektorer, före detta studiekamrater, kontakter via
möten med fackförbund har varit några av de vägar vi gått för att komma i kontakt med
bibliotekarier som idag arbetar på privata företag. Detta via e-post eller telefon. Genom
dessa personer har vi sedan kunnat gå vidare och hitta fler medverkande. Arbetssättet i
att få tag på ytterligare respondenter på detta sätt benämns i metodlitteratur som snö-
bollsurval. Detta urval innebär att de respondenter som har knutits till intervjun ombeds
att namnge fler personer som kan passa in i urvalsgruppen. Svenning talar om att dessa
potentiella respondenter uppkommer under intervjusituationen, men vi menar att snö-
bollsurvalet även kan fungera då kontakter med respondenter görs innan intervjuer
genomförs.133 Då vi fått klartecken från bibliotekarierna att kontakta den person som
anställde dem, har vi tagit kontakt med personen i fråga och bokat en tid för intervju om
de har varit intresserade. Redan vid denna förfrågan har vi upplyst de tillfrågade om att
det som framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket re-
kommenderas av Trost.134 Vid detta tillfälle informerade vi dem även om att de skulle
vara anonyma i uppsatsen.

Vid kvalitativa intervjuer handlar det oftast om att få variation i urvalet. Det vill säga att
intervjupersonerna respresenterar ett så stort spektra som möjligt beträffande såväl bak-
grund som karaktär.135 Genom att sträva efter att få tag på arbetsgivare i så olika bran-
scher som möjligt, har vi försökt att få denna variation. Men det har inte varit helt lätt
att få tag på respondenter ska erkännas. I ett fall var vi tveksamma till om bibliotekarien
i fråga verkligen har anställts för sin bibliotekarieexamen, eller om det har varit hennes
datautbildning som har varit avgörande för anställning. Vid övervägande tillsammans
med bibliotekarien kunde vi bestämma oss för att hennes arbetsgivare var lämplig att
medverka i studien. I fler fall var arbetsgivarna som bibliotekarierna blivit anställda av
inte kvar på företagen. En arbetsgivare hade flyttat till Spanien. Möjligheten att inter-
vjua personen i fråga lade vi tidigt åt sidan (…!). Trots vissa svårigheter har vi varit
tvungna att tacka nej till personer som har erbjudit sig att delta i studien, av den orsaken
att inte få flera respondenter som var allt för lika varandra. Tiden för arbetet har natur-
ligtvis också haft en del i denna begränsning.

Den urvalsmetod vi har använt oss av för att få tag på respondenter har inneburit både
för- och nackdelar. Fördelarna har varit att det är ett relativt enkelt och, tidsmässigt,
effektivt sätt att få deltagare till studien. Vi har exempelvis inte behövt bekosta utskick
av brev. Då vi planerade att intervjua mellan fem och tio personer, ansåg vi dessutom att
förfrågningar via brev skulle vara onödigt arbete. Nackdelen med att göra snöbollsurval
är dock att det finns risk att få en slagsida på urvalet. Det vill säga att respondenterna
känner varandra eftersom alla rekommenderar någon de känner. Men då vi inte inter-
vjuar de som vi i första hand kontaktar, utan de som anställde dem, ser vi denna risk
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som relativt liten. Eftersom vi ser fler fördelar än nackdelar med snöbollsmetoden an-
vände vi oss av denna genom hela urvalsarbetet.

Även om urvalet stämmer överens med det som ska studeras betyder inte detta att det
för den skull är möjligt att generalisera resultatet och se det som allmängiltigt. Eftersom
den kvalitativa metoden handlar om att gå på djupet med ett problemområde och där-
igenom få fram något specifikt för just det som studeras, finns inte förutsättningarna
som i den kvantitativa metoden att generalisera.136 Det är även därför som snöbollstek-
niken kan användas. Varför gör vi då en studie som egentligen bara säger något om det
som specifikt studeras? Finns det något allmänt värde? Vi ser det som att en stor behåll-
ning av den kvalitativa intervjun är att få riklig kunskap om en företeelse. Genom att
studera arbetsgivarnas motiv till att anställa personer med examen i biblioteks- och in-
formationsvetenskap kan vi, om än i liten skala, bidra med kunskap till den övriga
forskning som finns inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi kan inte visa att det
är på ett visst sätt generellt, men vi kan med rätt säga att så här ser det ut för just det
som har studerats.

8.3 Förberedelser

Efter att ha bokat intervjuer med totalt fem personer ansåg vi att det var tillräckligt. Ar-
betet med att hitta medverkande hade tagit lång tid och vi kände att vi var tvungna att gå
vidare med uppsatsen. Det vedertagna antalet respondenter för kvalitativa intervjuer
sägs i flera metodböcker vara mellan fem och tjugofem, så vi befann oss därmed inom
den rekommenderade gränsen. 137 Efter detta tog arbetet vid med att förbereda oss för
intervjuerna. Vi ansåg att en förutsättning för att få ut så mycket som möjligt av inter-
vjuerna var att vara väl inlästa på teorin och litteraturen, så att vi därigenom kunde ställa
de frågor som ämnet rörde sig kring.

Med hjälp av studiens syfte och frågeställningar kunde vi konkretisera intervjufrågor.
Genom att ställa upp frågor utifrån de fyra litteraturområdena strävade vi efter att frå-
gorna verkligen skulle ha att göra med det som vi var intresserade av.  Dessutom bidrog
denna uppställning till att de inledande frågorna kom att vara av mer övergripande ka-
raktär, följt av mer precisa frågor. Enligt Repstad ska just de mest allmänna frågorna
ställas först, så att den som intervjuar får en uppfattning om respondentens kunskap och
intresse för ämnet.138 Som en hjälp till att få en tydlig röd tråd i uppsatsens presentation
följde denna indelning såväl presentationen av litteratur som analyskapitlet.

Holme och Solvang, liksom Trost, talar om betydelsen av att inte använda förutbestäm-
da definitiva frågor under intervjusituationen, utan i stället arbeta fram en form av inter-
vjumanual som intervjun utgår från. Då det i den kvalitativa intervjun inte förekommer
några förutbestämda svarsalternativ, för att de som intervjuar därigenom i så liten ut-
sträckning som möjligt ska styra de som utfrågas, är det intressant att låta dessa leda
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intervjun framåt.139 De frågor som finns i intervjuguiden140 är alltså endast en grund för
intervjun och ett stöd för oss i intervjusituationen. Dessutom kan de vara till användning
om det skulle bli nödvändigt att styra tillbaka eventuella respondenter som har kommit
utanför ämnesområdet. Att styra respondenterna i den meningen att ställa ledande frågor
har vi, utifrån Holme och Solvangs resonemang, strävat efter att göra i så liten utsträck-
ning som möjligt. Men att komma ifrån detta helt är enligt dem inte möjligt. Istället
handlar det om att ställa samma typ av frågor så att alla respondenter tillskriver dem
samma innebörd. På så sätt kan ledningen i intervjusituationen till viss del minskas,141

vilket kan ses som ännu ett motiv till att ställa samman en intervjuguide med frågor att
utgå från.

I all kvalitativ forskning är det omöjligt att komma ifrån den förförståelse som finns hos
forskaren. Förförståelsen kan beskrivas som den uppfattning en människa har om en
viss företeelse, vilken bland annat skapas av dennes erfarenheter. Därmed är förförståel-
sen omöjlig att komma ifrån. 142 Denna förförståelse kan användas till att lättare se vad
som kom fram genom intervjuerna. Det vill säga det som forskaren sedan tidigare inte
visste, från såväl litteraturstudierna som tidigare kunskap, och det som ”eget tänkande”
inte kan frambringa. Därmed står förförståelsen i rak motsats till det som den empiriska
undersökningen har genererat.143 Den förförståelse som vi har, vilken delvis introduce-
ras i det inledande kapitlet av denna uppsats, speglas därför i det som presenteras. Då vi
ställer frågor till respondenterna utgår vi från vad vi tidigare vet om ämnet och när vi
sedan analyserar materialet gör vi detsamma. Dessutom visar sig vår förförståelse än
mer tydligt i det att vi presenterar två förklaringsfaktorer till varför bibliotekarien har
fått en ny arbetsmarknad. Vi vet alltså något sedan tidigare och har utifrån denna kun-
skap en föreställning om vad det är som kan påverka att möjligheterna för att arbeta på
privata företag markant har ökat för bibliotekarien den senaste tiden. Det är viktigt att
ha detta i åtanke, såväl för oss själva som för den som tar del av rapporten. Detta för att
vi ska vara medvetna om att vi inte arbetar helt förutsättningslöst och samtidigt för att
läsaren därmed får en större förståelse för hur vi resonerar.

8.4 Intervjuerna

Trost skriver att det är viktigt att redogöra för trovärdigheten av en studie, speciellt i
kvalitativa intervjuer där standardiseringen av materialet är låg. Detta för att visa att
arbetet har skett på ett öppet och ärligt sätt. En väg att gå för att göra detta är att diskute-
ra och redogöra för hur intervjuerna har gått till.144 I Den kvalitativa forskningsintervjun
diskuterar Kvale en rad betydelsefulla faktorer att ta hänsyn till vid själva intervjusitua-
tionen. 145 Vår ambition har varit att eftersträva dessa faktorer för att på så sätt uppnå en
hög kvalitet i intervjuerna och därmed få ut användbar information från dem. Genom att
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här diskutera dem hoppas vi att detta dessutom ska bidra till att höja studiens trovärdig-
het.

I motivet till att använda bandspelare kan vi bara hålla med Repstad om att fördelarna är
många, däribland möjligheterna till att analysarbetet kan berikas av att ha detaljerade
berättelser att arbeta utifrån. 146 Eftersom vi frågat respondenterna då vi bokade intervjun
om vi kunde använda bandspelare, ansåg vi oss ha eliminerat risken för att responden-
terna skulle känna sig obekväma vid intervjusituationen, vilket kan vara en nackdel med
att använda bandspelare.

Inledningsvis berättade vi, för att friska upp respondenternas minne, studiens utgångs-
punkt och hur personen i fråga kom in i bilden. Dessutom presenterade vi kort hur in-
tervjun var upplagd, som en sorts disposition. Intervjuerna genomfördes ostört, antingen
i ett konferensrum eller, som i ett av fallen, hemma hos en av respondenterna. Vid fyra
av intervjuerna hade vi med oss Susannes, vid denna tid, fem veckor gamla son. Detta
medförde att Jenny förde största delen av samtalet, med Susanne som kunde följa upp
med följdfrågor. Styrkan i att vara två på intervjuerna var att vi kunde komplettera va r-
andra, vilket ökade chanserna att följa upp intressanta uttalanden. En av intervjuerna,
som sköts upp ett antal gånger på grund av respondentens tidsbrist, genomförde Susan-
ne själv då vi inte hade möjlighet att vara med båda två vid denna tidpunkt. Detta har
förstås medfört att resultatet av denna intervju måhända inte är så fylligt, eftersom det
bara var en som kunde ställa frågor och reflektera under intervjuns gång. I efterhand
ansåg vi dock att denna intervju blev lika betydelsefull som de övriga. Det optimala
hade förstås varit att, för att ha förutsättningar för en väl genomförd analys, att vi båda
var med på alla intervjuer, för att därigenom kunna komplettera varandra under inter-
vjusituationen utifrån våra olika bakgrunder och kunskaper.

Vi upplevde under intervjuerna, som för de flesta varade runt 40 minuter, att respon-
denterna tagit sig god tid till vår intervju, och tyckte inte att de var det minsta stressade.
Även detta anser vi har bidragit till att intervjuerna genererade så mycket kunskap som
de gjorde. Överlag tycker vi att intervjuerna gått bra, på det sätt att vi kände oss bekvä-
ma i intervjusituationen och respondenterna verkade göra detsamma. Tack vare att vi
båda, i olika omfattning, har viss vana av att intervjua har detta förstås bidragit till att ett
intressant samtal kunde skapas vid intervjuerna.

Det är ofrånkomligt att som forskare inte påverka intervjusituation på så sätt att detta
styr respondenterna i en viss riktning. Att vi möter dem i en situation sprungen från en
vetenskaplig studie kan tänkas medföra att personerna i fråga vill komma med välfor-
mulerade svar som inte återspeglar deras egen åsikt, av rädsla för att verka okunniga.
Genom att anonymisera resultatet såg vi oss komma förbi detta problem till viss del och
utgick alltså från att de svar som kom var ärliga och deras personliga åsikter och värde-
ringar. I en intervjusituation är dessutom de följdfrågor som ställs en direkt avspegling
på de val vi har gjort under samtalets gång. Vi utvecklar självklart det som är relevant
för studien och ser inga problem i att styra intervjun i denna bemärkelse. Genom att vara
öppna för nya infallsvinklar och följa upp intressanta och oväntade uttalanden som i
vissa fall kom, var detta ett sätt att låta styrningen vara så ömsesidig under intervjun
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som möjligt. Att vara uppmärksamma under intervjuerna var dessutom ett sätt att få
uttömmande svar och på så sätt verkligen använda de chanser som fanns att få en förstå-
else för bibliotekariens nya arbetsmarknad.

8.5 Utskrift och bearbetning

Det finns en rad olika analysmetoder för att ta sig an ett kvalitativt intervjumaterial. Vi
avser att analysera det empiriska materialet med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. För
en kvalitativ intervju går den hermeneutiska processen ut på att materialet, det vill säga
intervjuerna, som helhet först studeras för att därmed skapa en helhetsbild. Därefter ur-
skiljs olika delar och dess betydelse för helheten. 147 En vanlig beskrivning av hermene-
utisk tolkning är att den görs utifrån den kontext i vilken materialet har skapats.148 Det
handlar alltså om att tolka materialet utifrån ett specifikt sammanhang. I detta fall rör
det sig mer konkret om att få en förklaring till arbetsgivarnas uttalanden och då är för-
stås den kontext som de arbetar i intressant i allra högsta grad. Motivet för att använda
en hermeneutisk analysmodell ligger i att den kan kopplas till studiens syfte, i vilket vi
vill ha en förståelse för ett problemområde. Det är just denna förståelse som är central
för hermeneutiken.

Mer precist kan den hermeneutiska cirkeln förklaras med att det krävs att man förstår
helheten för att förstå delarna. Helheten blir därmed större än summan av dess delar.
Detta beror på att den som tar del av exempelvis en text aldrig läser den på samma sätt
två gånger. Genom att vid en första gång läsa den skapas en viss förståelse för innehå l-
let. När en andra läsning sker finns det i denna en förförståelse. Det är i denna process
som en förståelse av textens helhet skapas.149 Vi menar alltså att genom att använda den
hermeneutiska cirkeln som utgångspunkt för tolkning av intervjuerna uppstår möjlighe-
ten att utveckla vår förståelse för resultatet och den innebörd som vi tillskriver den. Ge-
nom att studera de olika respondenternas uttalande, och ställa dem mot varandra för att
därigenom försöka se en helhet, kan vi utveckla förståelsen för problemområdet.

Repstad betonar att det finns en baksida med analysarbetet. Liksom i all analys där det
subjektiva omdömet har betydelse för vilken innebörd som tillskrivs materialet, finns
det risk att forskarens förväntningar tar överhand. Materialet återspeglar då forskarens
värderingar och personliga förhoppningar och blir således en produkt av forskarnas kre-
ativitet. Det är här som den teoretiska ramen och studiens litteraturgenomgång får en
central roll. Genom att forskaren utgår från den kunskap som har genererats vid arbetet
med att sätta sig in i ämnesområdet, tillsammans med att forskaren redogör för den för-
förståelse som finns till detta, är det möjligt att sträva efter att minska den subjektiva
prägeln på det analyserande materialet.150 Det är förstås inte meningen att skala av all
subjektivitet, eftersom det delvis är detta som den kvalitativa metoden har sin grund i.
Som vi ser det handlar det i stället om att, för att få en hög tillförlitlighet i analysarbetet,
vara medveten om problematiken och sträva efter att ha teori och litteratur som ut-
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gångspunkt. Teorin används därmed i denna studie som en hjälp att sortera det empiris-
ka materialet och finna strukturer och nyanser i det.

I arbetet med att skriva ut intervjuerna, vilket vi båda har gjort med olika delar av dem,
har vi valt att inte ta med alla allt som förekommer på bandet. Ord i stil med liksom, eh,
va, då och dubblering av ord har uteslutits. Ofullständiga meningar har omformulerats
så lite som möjligt, men har ibland varit nödvändigt för att förstå meningens innebörd.
Dessutom har vi, vid några få tillfällen, valt att ta bort långa redogörelser av företeelser
som inte har med ämnesområdet att göra.  Vi ser det som att detta inte har inneburit nå-
got negativt för studieresultatet, eftersom det ändå är vi som slutligen avgör vad som är
intressant och inte för studiens räkning. Om detta görs vid utskrivningen av intervjuer-
na, eller vid själva analysarbetet, har inte någon betydelse för studiens kvalitet. Att inte
ta med alla ofullständiga formuleringar och utsvävningar ifrån ämnet innebär däremot
att mer koncentration kunde läggas på analysarbetet.

Själva analysarbetet delades upp i två delar och vi arbetade till en början med varsitt
område. Detta för att få ett effektivt arbete tidsmässigt, men också för att låta de egna
tolkningarna komma fram. Därefter satte vi oss in i varandras analysarbete, kommente-
rade, korrigerade och diskuterade det var och en kommit fram till. På så vis har tolk-
ningen av resultatet kommit fram genom oss båda, även om vi inledningsvis har ansva-
rat för var sitt område.
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9 Presentation av intervjuerna

Analysen föregås av en redovisning av de intervjuer som har genomförts för uppsatsens
räkning. Resultatet av varje intervju presenteras för sig. På detta sätt ges en helhetsbild
av varje respondent. Därefter är det möjligt att studera de förhållningssätt de har till
samhället, information, nutida företag, bibliotekarien och utbildningen inom biblioteks-
och informationsvetenskap, i nästkommande analyskapitel. Denna presentation ger en-
ligt oss den mest tydliga beskrivning av det empiriska materialet, eftersom mycket av
det som samtalsämnena under intervjuerna rörde sig vid tangerande varandra i stor ut-
sträckning. Att därigenom ge en helhetsbild, och sedan diskutera olika aspekter av detta
material, var därför ett naturligt val.

Av hänsyn till respondenterna har vi valt att anonymisera samtliga intervjuer.151 För att
det inte ska vara möjligt att härleda svaren på något sätt har vi valt att använda fingerade
namn på såväl personer som företag och verksamheter.

9.1 David Davidsson, Alfa AB

Davidsson arbetar på företaget Alfa AB. Företaget har över 70 000 anställda i 140 län-
der. På den avdelning där Davidsson arbetar finns idag två bibliotekarier. Davidsson
själv har en bakgrund som ingenjör.

9.1.1 Förändrad efterfrågan

Davidsson anser att vi lever i ett informationssamhälle, eftersom det idag mer och mer
handlar om att ta in och bearbeta befintlig information. För att som företag kunna hänga
med i utvecklingen är det viktigt att hitta det som företaget är specifikt bra på. Utifrån
detta kan företaget sätta sig in i detta och omkringliggande områden. Han ser en föränd-
ring av företaget, utifrån att ett informationssamhälle har utvecklats. Han talar om att
det idag uppkommer allt fler kunskapsföretag, vilka han beskriver som företag där hu-
mankapitalet är enormt värdefullt. Den kunskap som medarbetarna tillägnar sig under
den tiden de är verksamma inom företaget, är en mycket värdefull resurs för företaget. I
detta ser han en koppling till informationssamhället, fokuserat på individen och dess
möjligheter:

Ju mer intellektuellt värde det finns i företag, desto större är behovet av att faktiskt på nåt
sätt lagra detta inom företagets väggar.

                                                
151 I författarnas ägo. Intervjuer. Utskrifter av ljudupptagningar 2002-10-10, 2002-10-21 – 2002-10-24.
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Han förklarar det vidare som att en svetsare i ett industriföretag kan ersättas relativt en-
kelt, men för en ingenjör är det flera års upplärningstid. Och den kunskapen som gene-
reras under denna tid är företaget mån om att ta hand om.

Eftersom Davidsson har arbetat på företaget i två omgångar kan han göra en jämförelse
mellan dessa två perioder. Framförallt märker han av ett allt snabbare arbetstempo nu än
vad han gjorde för drygt tio år sedan. En del i detta tror han har att göra med att så gott
som alla på företaget använder datorer i arbetet och genom detta förväntas kunna hante-
ra denna. Med detta följer också ett ökat krav på att kunna utföra allt fler uppgifter med
hjälp av datorerna. I detta ligger att de anställda har krav på sig att ha kunskap om, och
behärska, mycket mer nu än för ett tiotal år sedan. I detta har såväl informationshanter-
ingen som synen på den förändrats. Idag arbetar fler inom företaget med att just hantera
information, främst vad gäller produkt- och konstruktionsdokumentationer. Behovet av
att ha denna information tillänglig har ökat markant.

Dagens arbetsmarknad beskriver Davidsson som mer dynamisk än tidigare. Han ex-
emplifierar med det egna företaget, som har gått från att ha brist på arbetskraft till att i
dagsläget ha ett stort överflöd av arbetskraft. Med detta blir det svårare att i förväg fast-
ställa företagets behov, eftersom detta förändras i en allt snabbare takt. Att anställa nå-
gon idag kräver därför att mycket mer ska stämma än tidigare. Förr räckte det med att
de som anställdes hade ett specifikt yrkeskunnande inom ett område. Idag kräver företa-
gen fler kompetenser, såsom social och empatiskt förmåga. Idealpersonen på denna ar-
betsmarknad menar Davidsson ska som främsta förmågan kunna samarbeta och ha en
individuell drivkraft med företaget som utgångspunkt. Att ha medarbetare som går på en
helt egen linje driver utvecklingen tillbaka och personen i fråga kommer förr eller sena-
re att upptäcka vilka begränsningar detta får. I och med att varje persons specifika om-
råde blir mindre och mindre, samtidigt som det blir mer specialiserat, är det viktigt att
människorna inom en organisation kan sätta sig in i en annans situation.

Alfa AB:s behov av bibliotekarier har att göra med att det behövs någon som kan
strukturera den information som skapas inom företaget. Liksom att katalogisera böcker
på ett bibliotek, är företaget i behov av personer som kan katalogisera produkter. Och
detta har inget med ingenjörskunnande att göra, även om det tidigare var ”mindre lyck-
ade” konstruktörer som utförde detta arbete. Men detta var på den tiden då systemen
inte vara så komplext som de är idag och som de kommer att vara om tio år. Idag be-
hövs en profession i att strukturera, som inte fanns för tio år sedan.

Davidsson kom in i företaget efter det att en bibliotekarie redan anställts. Motivet till att
anställa ytterligare till verksamheten har att göra med att han tyckte att det fungerade
bra med den första bibliotekarien. Men det var inte så att det specifikt en bibliotekarie
som efterfrågades för denna andra tjänst.

Vi tittade på den rollen [bibliotekarierollen, förf. anm.] likväl som vi tittade på ingenjörer
med intresse för dokumentation och kvalitet som sin inriktning. Och just i det här fallet så
hade det nog inte spelat någon roll egentligen om det hade varit den ena eller den andra
bakgrunden. Det var inget absolut krav att det skulle vara en bibliotekarie bara för sakens
skull. Men jag insåg de fördelar det hade. Jag insåg också att i vissa fall så hade det fun-
nits fördelar med en gymnasieingenjör eller annan som hade det här intresset eller inrikt-
ningen.
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Att det just blev en bibliotekarie som anställdes i detta sista fall har att göra med de per-
sonliga egenskaperna i första hand och inte utbildningen och den kompetens som detta
gett. Davidsson säger att om personen i fråga hade varit en gymnasieingenjör i stället
för en bibliotekarie, så hade hon anställts i alla fall. Men överlag handlar det om att få
en jämn balans inom verksamheten. Är det slagsida åt ett håll, att en specifik kompetens
är välrepresenterad och en annan är underrepresenterad, så är det viktigt att delvis an-
ställa utifrån att återfå en balans.

Arbetsmarknadens förändringar och det faktum att bibliotekarien är mer eftertraktad
idag menar han kan förklaras av två saker. För det första är produkterna mer komplexa
och det behövs därför välutvecklade system för att hålla ordning på all information som
detta innebär. För det andra blir det som ett led i detta att bevara det intellektuella kapi-
tal som detta skapar. Vad gäller framtidsutsikterna för bibliotekarier inom privata före-
tag tror han att den pågående utvecklingen kommer att fortsätta åt samma håll de när-
maste åren.

9.1.2 Bibliotekarien på Alfa AB

Bibliotekarierna på Alfa AB ska enligt Davidsson för det första vara bäst på att veta hur
företaget hanterar all möjlig dokumentation och information om de egna produkterna.
De ska veta hur denna kunskap ska presenteras, när och hur den ska lagras, och vilka
verktyg som är de mest effektiva för detta arbete. För det andra ska bibliotekarierna på
Alfa AB ha en form av helpdeskfunktion, i vilken de ska hålla sig uppdaterade med allt
vad som händer inom koncernen och veta hur all denna varierande form av information
ska hanteras. Dessutom ingår det i detta att hålla i utbildningar för nya inom företaget
om informationssystemen. För den verksamhet som Davidsson arbetar inom ingår det
även en del omvärldsbevakning och strukturering av information kring den omvärld
som kretsar kring företaget. Detta har med leverantörer, konkurrenter och kunder att
göra.

Den viktigaste kompetensen hos bibliotekarien är enligt Davidsson att de har ett opar-
tiskt förhållande till den information som de ska hantera. De löser arbetsuppgifterna
utifrån att de vet hur det ska ske. Till skillnad från någon som inte har bibliotekariens
kompetens, styrs de inte av kvaliteten eller kvantiteten på informationen.

Bibliotekarierna är också involverade i olika projekt, där de har till uppgift att strukture-
ra och organisera ny produktdata som skapas. Detta är ett behov som har växt den se-
naste tiden, även om det förut fanns och då genomfördes av personer som hade en mer
allmän kunskap om informationshantering. Davidsson talar återigen om att bibliotekari-
en inte är en nödvändighet för att klara det arbete som företaget idag är i behov av:

Det är fortfarande så att man behöver inte vara bibliotekarie för att fixa det, men är man
bibliotekarie då är det inga större svårigheter att komma in i det här jobbet på en ganska
kort tid. Likväl så funkar det med en viss typ av ingenjörer också men de är nog svårare
att få tag i alltså, de som har läggningen och som har intresse för det. Det är där den stora
fördelen finns om man ska se på de här två olika grupperna. Kompetensmässigt har de
nog samma förutsättningar fast från två olika håll.
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Davidsson menar att vad som skiljer dem åt är att det hos bibliotekarien finns ett inne-
boende intresse av att arbeta med sådana uppgifter. Det faktum att bibliotekarien inte
har den ämneskunskap som de flesta andra inom företaget har anser han inte spelar nå-
gon som helst roll för yrkesrollen. Har bibliotekarien bara ett öppet sinne och är intres-
serad av området blir personen ifråga insatt i det som krävs för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter. En fördel med att inte ha denna specialistkunskap kring ämnet är att
fokus verkligen blir på bibliotekariens arbetsuppgifter, det vill säga att hantera, lagra
och strukturera information. Detta kan dock medföra att bibliotekarien får lägre status
inom företaget, eftersom den yrkesmässiga bakgrunden inte är densamma som för de
flesta andra medarbetarna.

Bibliotekarierna på Alfa AB arbetar under titeln Configuration Managers, utifrån att det
handlar om att hantera information genom hela produktionskedjan. Hade bibliotekarie r-
na arbetat med titeln bibliotekarie tror Davidsson att detta hade gett ett förvaltande och
administrativt intryck och inte alls gett associationen att bibliotekarien kan hantera in-
formation på det sättet som sker i företaget. Han tycker att man därför borde ändra på
titeln bibliotekarie, för att det ska bli möjligt att associera kompetensen till det behov
som dagens företag har kring att hantera information.

Med en bibliotekarie som strukturerar information kan det hända att nya idéer om hur
information kan hanteras kommer fram, just för att bibliotekarien har en bredare bas
kring informationshantering än andra personer inom företaget. Davidsson menar att
detta i och för sig även har att göra med personligheten, men generellt har bibliotekarier
en annan syn på informationen och hur den kan behandlas.

9.1.3 Utbildningens betydelse

Då den senaste bibliotekarien anställdes, för två år sedan, läste han om utbildningens
innehåll. Men han säger att han inte vet speciellt mycket idag om detta. Vad han minns
är att han då tyckte att innehållet stämde väl överens med vad som efterfrågades. På
frågan om han saknar något i utbildningen kan han inte komma på något speciellt och
säger att det därför är svårt att veta vad bibliotekarien egentligen kan och inte. Detta
beror också på att han inte själv har denna utbildning. Det är enligt honom mycket upp
till var och en att visa vad den kan och att det är under förutsättning att bibliotekarierna
gör detta som de kan få nya arbetsuppgifter.

Davidsson säger att det inte är någon marknadsföring som har gjort att bibliotekarierna
har kommit till Alfa AB, utan det har varit bibliotekarierna själva som har sökt sig till
företaget. Utbildningsinstitutionerna har inte riktigt gått ut med vad bibliotekarierna kan
bidra med, vilket har gjort att de verkar ha fastnat i den statliga och kommunala sektorn.
Han upplever att allt fler bibliotekarier själva har sökt sig till den industriella sidan av
arbetsmarknaden och att bibliotekarierna har sett att denna typ av arbete skulle passa
dem. Han minns inte exakt vad som har stått i de platsannonser som ledde till att bibli-
otekarierna anställdes, men han vet att det har nämnts olika typer av utbildningar som
lämpliga för de utannonserade tjänsterna.
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9.2 Erik Eriksson, Beta AB

Eriksson arbetar på Beta AB, en av Sveriges största fondkommissionärer. Företaget har
funnits sedan början av 1800-talet och sysselsätter idag drygt 900 personer i Sverige,
övriga Europa och USA. Eriksson arbetar på företagets informationsavdelning. Där ar-
betar fyra och en halv tjänst och av dessa tjänster är tre bibliotekarier. Eriksson är en av
dem, som förutom sin utbildning till bibliotekarie även har en ekonomisk utbildning.

9.2.1 Snabbt och specialiserat

Eriksson beskriver det nutida samhället med orden ”ökat tempo och snabbare omvänd-
ningar”. Han menar att samhället ständigt förändras och att detta gör att människan
måste reagera snabbare för att hänga med. Som en kontrast till den passerade Internet-
boomen ser han ett mer dystert samhällsklimat. I den bransch som han verkar inom på-
verkas företaget av hela världsmarknaden och vetskapen om vad som sker finns till-
gänglig, och behöver så vara, i så gott som realtid. Det är när något händer som det är
absolut nödvändigt att ha kunskap om detta, för att på så vis hänga med i konjunkturen
och kunna ha en chans på marknaden.

Att vi lever i ett informationssamhälle idag ser han särskilt tydligt genom sitt arbete på
informationsavdelningen. Avdelningen sysslar bland annat med uppdrag om att genom-
föra börsintroduktioner, nyemissioner eller att sälja och köpa företag. Dessa arbetsupp-
gifter gör avdelning extremt beroende av information. Oftast handlar det om att ta fram
specifik information om något som medarbetarna inte känner till sedan tidigare. På någ-
ra timmar kan de få i uppdrag att ta reda på så mycket som möjligt om skobranschen, så
att detta kan ligga som underlag vid olika former av beslut som görs. Eriksson tror
dessutom att kraven på information, både internt och externt, har ökat. Från myndighe-
ter och samhället i stort.

För den avdelning där Eriksson arbetar har arbetsuppgifterna alltid kretsat kring infor-
mation och behovet av att ha tillgång till information har alltid funnits. Däremot har
företaget som helhet växt och detta har påverkat avdelningens arbetssätt och storlek. De
har vuxit den senaste tiden och består vid denna tid av fyra och en halv tjänst som arbe-
tar i projektform. Samtidigt har arbetet i allt större utsträckning blivit mer fokuserat, i
det att kringtjänster som inte riktigt tillhörde kärnverksamheten för avdelningen har
tagits bort. I och med att avdelningen nu är mer specialiserade, som en följd av att hela
verksamheten utvecklats, tror Eriksson att företaget inte skulle klara sig utan denna
verksamhet. Det som avdelningen inriktar sig på nu är informationsökning i databaser,
vilket har inneburit att de genom detta har blivit mer specialiserade. Samtidigt har de
fått tillgång till fler databaser, så arbetet har på ett sätt utökats.

På informationsavdelningen arbetar idag tre bibliotekarier, samt en assistent som saknar
formell utbildning men som är upplärd genom erfarenheterna inom företaget. På den
avdelning som de verkar under arbetar idag 80 personer. Men det är i princip bara för
tio personer som informationsavdelningen aktivt arbetar. Ibland kan det vara så att en
person sysselsätter fyra på avdelningen. Arbetstempot är för tillfället högt och kraven på
att leverera en stor mängd information några timmar efter att uppgiften kommit till dem
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hör inte till ovanligheterna. De som vill ha denna snabba information är ofta så kallade
juniorer, det vill säga nyutexaminerade ekonomer från Handelshögskolan som i princip
arbetar dygnet runt. När ett uppdrag kommer in är säger Eriksson att det bara är att sätta
igång och söka i databaser, ringa, faxa, söka på Internet. Det är endast fantasin som sät-
ter gränser för att få tag på den eftersökta informationen.

9.2.2 Information och inte bibliotek

I annonsen för den senaste tjänsten efterfrågas någon med utbildning inom biblioteks-
och informationsvetenskap, men ett flertal personer med examen från den relativt nya
informationsmäklarutbildningen i Eskilstuna sökte. Det var då som Eriksson och hans
kolleger funderade på vad de egentligen var ute efter och kom fram till att en av dem
som inte hade examen inom biblioteks- och informationsvetenskap passade lika bra för
tjänsten som de med den efterfrågade utbildningen. Det handlade med andra ord inte om
vilken examen som personen i fråga hade. Det var något mer som efterfrågades:

--- Vad man vill ha med är ju det här tänkandet bakom informationssökning. Kunskapen
om databaser, hur de fungerar, hur man bygger sökstrategier. Plus att man måste ha gott
omdöme och mycket bra fantasi inte minst. Det räcker inte med att man kan söka eller
kan kunskaperna bakom sökningarna. Har du ingen fantasi eller dåligt omdöme då är det
kört.

Bibliotekariens ställning i företaget beskriver Eriksson som stark. Företaget som helhet
verkar inse värdet av värdefull information. Det handlar inte endast om deras jobb som
sådant, utan han menar att om man gör bra ifrån sig, levererar i tid och ställer upp för
andra så ger detta en ganska stark ställning i företaget. Det har skurits ner en del i verk-
samheten överlag. Trots detta fick den sista personen som anställdes fast anställning,
vilket Eriksson ser som ett bevis på att företaget värdesätter det arbetet som informa-
tionsavdelningen gör.

Från början kallades avdelningen för bibliotek, men det blev fel i kommunikationen utåt
och de har på gott och ont tagit bort benämningen. Idag fungerar avdelningen istället
som en informationssupport för företaget. Några titlar har inte medarbetarna och kallar
sig således inte heller för bibliotekarier. Ordet bibliotekarie, säger Eriksson, är inte nå-
got positivt inom hans värld. Han menar att det, liksom för sjukvården och inom andra
yrkesområden, borde finns olika benämningar för en bibliotekarie, beroende vad han
eller hon håller på med. Att i begreppet bibliotekarie lägga in ett enormt spektra av ar-
betsuppgifter och arbetsplatser blir enligt Eriksson väldigt fel. Det gör att en biblioteka-
rie idag mestadels associeras med en folkbibliotekarie, eftersom det är den bibliotekarie
som de flesta människor möter.

9.2.3 Arbetsmarknaden nu och sen

Att beskriva dagens arbetsmarknad ser Eriksson som svårt, just för att det är så många
faktorer som spelar in. Han ser på det hela taget att arbetsmarknaden är relativt stark,
om man tittar på hur verkstadsindustrin och skogsindustrin har gått framåt den senaste
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tiden. Eftersom det idag är stort fokus på telekombranschen, som är en sektor det har
gått väldigt dåligt för, är det lätt att uppleva att arbetsmarknaden generellt är tuff. Ideal-
personen på dagens arbetsmarknad ska enligt Eriksson ha två utbildningar för att kunna
sticka ut i konkurrensen. Att studera utomlands är också meriterande. De personliga
egenskaperna som är av betydelse menar han är flexibilitet, gott omdöme och fantasi.

Eriksson kan tänka att den konkurrens som bibliotekarien kan stöta på från andra håll
har att göra med dem som har rena ämneskunskaper inom det område som ett företag
eller en myndighet är verksam inom. Det bästa för Beta AB är en bibliotekarie som har
ekonomisk kompetens. Att ha både bibliotekariekompetens och en ämneskompetens
menar han är det optimala, även om det till viss del kan gå att träna upp informations-
sökning hos dem som endast har ämneskunskaperna.

Vad bibliotekarierna saknar när de kommer till företaget är den direkta kunskapen om
företaget och de databaser som används. Eriksson menar att det inte finns någon utbild-
ning som kan ge den specifika kunskapen, även om den efterfrågas. Han ser därför inte
att något saknas i utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Möjligtvis
skulle mer informationssökning vara relevant. Och ekonomi för Beta AB specifikt. I
den privata världen, där företagen är så ämnesspecifika, lär sig bibliotekarien mycket på
arbetsplatsen.

Framtiden för bibliotekarier inom privata företag tror Eriksson är ganska begränsad för
tillfället. Genom att titta på hur vissa av konkurrenterna har agerat, kan han konstatera
att biblioteken och bibliotekarierna är en del i ett företag som det ganska ofta dras ner på
vis sämre tider. Han säger att han inte vet så mycket om hur större privata företag i Sve-
rige har agerat, men han tror inte att företagsbiblioteken hos dessa har ökat så enormt
mycket. Bibliotekariernas kraftiga ökning på den privata marknaden tror han berodde på
IT-bolagen och Internets tillväxt. Bibliotekarierna behövdes då för att ta hand om den
interna webben. Nu är den marknaden förbi och han tror som helhet att den privata
marknaden har gått ner för bibliotekarien.

9.2.4 Behovet av en bibliotekarie

Något direkt motiv till att anställa bibliotekarierna till informationsavdelningen menar
Eriksson är svårt att fastställa. Han tror dock att det grundar sig i en syn om att det i ett
informationsintensivt samhälle är nödvändigt att koncentrera en del av verksamheten på
informationshanetingen i stället för att alla på företaget söker sin egen information. Med
denna syn som grund har fler och fler anställts för att söka efter information, som ett led
i att företaget specialiserar sina resurser inom olika områden. Företaget har enligt ho-
nom som helhet insett värdet av det arbete som informationsavdelningen utför och det
har som ett led i detta varit naturligt att anställa bibliotekarier.

För de tre senaste jobbannonserna, som Eriksson har varit med att utforma, har man i
första hand haft bibliotekarier i åtanke. Önskemålet var att hitta personer som hade kun-
skap om sökprocessen och att formulera sökstrategier. Dessutom skulle det finnas ett
naturligt tankesätt kring detta. Att kräva ekonomiska ämneskunskaper, vilka går att trä-
na upp under arbetets gång, skulle enligt Eriksson vara att sålla bort allt för många här.
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Vad avdelningen sökte var en person med en bakgrund inom informationssökning, i
kombination med gott omdöme och god fantasi. Han menar att kunskaperna i informa-
tionssökning väger tyngre än ämneskunskaper inom ekonomi:

Låt säga att man anställer en ekonom kan han kanske lära sig efter hand. Men det tar
längre tid och man kan komma väldigt snett i början. Den erfarenheten jag har är att alla
som söker som inte har den utbildningen som vi har söker alldeles för detaljerat eller all-
deles för brett och har ingen förmåga att sålla ut det som är relevant eller snäva in det
som är viktigt. Så det kan ta lite tid.

Han ser det som viktigt att så snabbt som möjligt komma in i arbetet och detta tar längre
tid för en person som inte är utbildade till att söka information att göra det.

9.3 Filip Filipsson, Gamma AB

Filipsson arbetar på Gamma AB, inom en avdelning som sysslar med olika former av
informationsarbete. Där arbetar sju personer, varav tre är bibliotekarier. Filipsson själv
är en av dessa tre bibliotekarier. Gamma AB är ett av Sveriges ledande energibolag,
med verksamhet i flera länder utanför Sverige. Företaget, som har funnits sedan början
av 1900-talet, har närmare 30 000 anställda.

9.3.1 Utveckling

Filipsson lägger fokus på globaliseringen när det gäller den senaste tidens samhällsut-
veckling. Han ser ett ökat intresse för samhällsfrågor, i vilket solidaritet, mänskliga rät-
tigheter och grundläggande demokratiska samhälleliga funktioner är viktiga bestånds-
delar. I detta ser han en ”konservativ längtan tillbaka till ett folkhem”, ett folkhem som
han menar inte kommer att existera i Sverige igen.

Han svarar både ja och nej på frågan om vi idag lever i ett informationssamhälle. Ja för
att det enligt honom är möjligt att se en lång utveckling av att informationen har fått en
allt större betydelse i samhället. Samtidigt menar han att begreppet informationssam-
hälle och diskussionen kring att vi helt plötsligt lever i ett samhälle där tidigare ekono-
miska teorier inte längre är användbara, är en aning uttjatat. När det gäller hur arbets-
sättet har förändrats på företaget de senaste fem till tio åren menar han att
informationssamhället finns. På det hela taget tycker han att det har blivit mer stressigt,
genom att mobiltelefoner och e-mail stör hela tiden. Dessutom finns nu intranätet, där
en massa information lagras.

Vad gäller bibliotekarierollen på företaget har denna ändrats mycket. När Filipsson
började arbeta på Gamma AB 1989 var det hela mycket mer teknikinriktat. Den största
delen av arbetet handlade om att, i företagets stora bibliotek, göra sökningar i tekniska
och vetenskapliga databaser. Idag ser han människan som mer välinformerad, eller åt-
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minstone tror de själva att de är mer välinformerade nu än tidigare. Vad som efterfrågas
idag är mer sammanfattad information, gärna kompletterad med slutsatser och analyser.

Den senaste bibliotekarie, som upptäcktes via en bekant till Filipsson, anställdes för att
hon hade den rätta kompetensen. Bibliotekarien hade erfarenhet av arbete både från
myndighet, med arbetsuppgifter inom information management, och hade dessutom
arbetet en tid vid en konsultfirma. Vad man vid denna anställning sökte efter var en per-
son som skulle vara en del av den informationsenhet som är i uppbyggnadsstadiet på
Gamma AB. I denna avdelning efterfrågas inte endast bibliotekarier, utan även personer
som har andra bakgrunder. Att ha en bakgrund som bibliotekarie kan vara bra, men att
ha arbetat som utredare, journalist eller omvärldsbevakare kan vara lika bra.

Men bibliotekariens kunskaper behövs då det handlar om att ta fram information om
något som ingen tidigare vet något om. En bibliotekarie vet var man ska börja leta efter
information och kan dessutom utvärdera det som kommer fram. I detta finns ett kritiskt
tänkande i det att bibliotekarien kan ta ställning till källorna och avgöra om de är intres-
santa eller inte. Filipsson menar att bibliotekarien är ensam om att ha specifika kunska-
per om informationssökning och källor. Det är därför som företaget behöver biblioteka-
rier.

Filipsson poängterar dock att verksamheten behöver bibliotekarier som har någon form
av erfarenhet av att arbeta affärsmässigt, exempelvis genom att ha arbetat med affärsin-
formation eller arbetat politiskt. Men han påpekar att den personliga inställning till job-
bet, och personligheten, är det som är viktigast. En egenskap som är viktig att ha menar
Filipsson är att kunna sälja sig själv och sina tjänster gentemot kollegerna inom företa-
get såväl som mot företagets kunder. Och det är därför som det affärsmässiga tänkandet
är viktigt.

9.3.2 Den nya arbetsmarknaden

Dagens arbetsmarknad beskriver Filipsson som stressigare än förut, med större krav.
Allt fler är projektanställda, visstidsanställda eller arbetar på ett vikariat. För de yngre
människorna idag, som det tar lång tid för att skaffa sig någon typ av arbetslivserfaren-
het, betyder detta att de möter allt färre fasta anställningar. Han menar att många idag
tror att ungdomar vill ha det på detta sätt, att de vill ”gå runt och testa nya saker”. Han
själv tror inte att de vill detta, men att de är tvungna att anpassa sig till utvecklingen.

Social kompetens är något som Filipsson ser betonas allt mer på arbetsmarknaden idag.
Men han tycker att uttrycket är ”konstigt” och ser det allt ökande användandet av be-
greppet som ett uttryck för att samhället idag vill att människorna ska bli så lika va r-
andra som möjligt. Han tycker det är synd att de som är lite avvikande inte tolereras på
samma sätt som förut och menar att detta är en förlust i det långa loppet.

Att bibliotekarien skulle ha fått en större arbetsmarknad tror Filipsson är felaktigt.

Jag tror inte att det är så, att det finns så många bibliotekarier den privata marknaden.
Och jag är inte övertygad om att det inte fanns det förut alls, heller. En liten förändring
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har dock skett. Men jag vet inte om det beror på att vårt yrke, att våra kunskaper efterfrå-
gas mera eller om det är mera den moderna arbetsmarknaden. Om man tittar på fler yr-
keskategorier så tror jag det händer mer att man flyter emellan, och det gör en biblioteka-
rie.

Han tror att det på senare år har blivit allt vanligare att man flyttar på sig, vilket har att
göra med det ökade antalet projekt och korttidsanställningar. Vidareutbildningar och
den förändrade synen på sin första arbetsplats som en del av flera arbetsplatser menar
han är andra faktorer som kan förklara att människor idag inte är lika fasta på arbets-
marknaden.

Filipsson säger att, om det nu skulle vara så att bibliotekariens arbetsmarknad har bred-
dats, så finns det en förklaring till det hela. Och den menar han är Internet och det som
finns runt omkring det. För kring detta område har bibliotekarien kunskap. Den mark-
nad som bibliotekarierna då har är inom mindre organisationer och myndigheter, i rollen
som webbredaktör och kringliggande arbetsområden. De privata företagen tror han mer
är intresserade av att anställa kommunikatörer och webbutvecklare, vilka har en bättre
kompetens kring området än vad bibliotekarien har. Men vad som talar emot detta me-
nar han är att bibliotekariens kompetens att strukturera information och göra den sökbar
inte efterfrågas i så stor utsträckning på företagen idag. Men på företag som säljer
tjänster inom informationsbranschen, exempelvis att hantera olika kunskapsportaler, går
det idag att finna bibliotekarier. Detta på grund av att företagen har upptäckt biblioteka-
riens kunskaper kring taxonomi.152

Trots det som skrivs om att allt fler bibliotekarier arbetar på privata företag, tror alltså
Filipsson att detta inte stämmer. Han menar att det möjligen blivit en sanning därför att
”alla” pratar om det som om det vore sant. Han tror att de bibliotekarier som idag arbe-
tar på den privata marknaden själva har sålt in sig och att det inte är företagen som har
sökt dem.

För att bibliotekarien ska kunna komma ut mer på den privata marknaden anser Filips-
son att det krävs att bibliotekarien har kunskaper i marknadsföring. Dessutom är det
viktigt att bibliotekarien kan arbeta affärsmässigt och i detta kunna sälja sig själv, ha ett
servicetänkande och ha förmågan att kunna gör något med informationen. Utöver detta
är även en pedagogisk medvetenhet viktig för bibliotekarien. Men det finns något som
är av ännu mer betydelse:

Men A och O, och det vet jag inte hur man ska kunna få in i utbildningen, men det gäller
även folkbibliotek och alla sorters verksamhet för bibliotekarier, det är att vi ska liera oss
med andra. Det är då det vi gör blir värdefullt och viktigt. Vi kan alltså inte bara jobba
med oss själva och vi ska inte ha den typen av organisationer.

Den baskunskap som bibliotekarien har kan utvecklas i samarbete med andra yrkes-
grupper, samtidigt som bibliotekarien kan tillföra denna grupp sin kompetens. En förut-
sättning för att kunna arbeta med andra är att bibliotekarien har en branschkunskap och
                                                
152 Taxonomi cop. 2000. Begreppet taxonomi betyder ordled och är en systematiskt klassificerad upp-
ställning i vanligtvis över- och underkategorier.
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är insatt i det företag som personen i fråga arbetar. För utbildningens del handlar det om
att hela tiden se på den med frågan om vad det är mer som krävs än den basen som bib-
liotekarien har.

De uppgifter, som kan sägas tillhöra bibliotekariens uppgifter, kallas inom företaget för
research eller omvärldsbevakning. Att använda ordet bibliotekarie undviks, då Filipsson
menar att detta ger fel signaler. När han började på Gamma AB för tretton år sedan
fanns det ett stort bibliotek, där man var sysselsatt med traditionella bibliotekarieupp-
gifter. Han såg då som sin första uppgift att ändra på den syn som de övriga i företaget
hade till biblioteket. Att ändra på titeln bibliotekarie blev dessutom väldigt viktigt, då
företaget hade en sådan begränsad syn till vad en bibliotekarie kunde göra.

9.4 Gustav Gustavsson, Delta AB

Gustavsson grundade år 2000 Delta AB, ett företag som säljer konsulttjänster inom or-
ganisationskommunikation. Idag har företaget fem anställda, varav en av dem är bibli-
otekarie. Gustavsson, som är utbildad ingenjör, har varit med om att anställa flera bibli-
otekarier till det företaget han arbetade på innan han startade Delta AB.

9.4.1 Nutida förändringar

Gustavsson säger att det är möjligt att se den senaste tidens samhälle ur flera olika per-
spektiv. Ett av dem, och det som han ser som mest intressant, är att se till möjligheten
att få tillgång till information och kunna kommunicera med varandra via nätet. Som att
exempelvis kunna söka all information om ett jobb via Internet och genom detta kunna
kommunicera med personer som för detta ändamål är intressanta att komma i kontakt
med. Ur ett mer affärsmässigt perspektiv talar Gustavsson om hur den bransch han ver-
kar i idag mognar allt snabbare. Nu handlar det om att stå på egna ben, utan någon posi-
tiv investerare som gärna satsar pengar i ett företaget som ingår i en bransch där många
av företagen fallit omkull den senaste tiden. Nu gäller att tjäna sina egna pengar och
Gustavsson menar att detta är mycket sunt för företagens existens att sköta sig själva.

Han är säker på sin sak då han säger att det visst är så att det är kring information som
det mesta i samhället i dag cirkulerar. Detta ser han extra tydligt i och med att han ar-
betar med att strukturera information på ett lättillgängligt sätt, anpassat efter kundens
behov. Han poängetrar dock att koncentrationen på information inte betyder att den
tunga och väletablerade verkstadsindustrin för den skull försvinner och blir ointressant.

Gustavsson anser inte att det egna företaget har förändrats sedan starten för två år sedan.
Detta tror han har att göra med att de hittade rätt från början. Han beskriver deras ar-
betssätt som metodiskt och utgångspunkten är att ta hand om kunden. Det försöker att
inte ta uppdrag där det bara handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Anledningen till att en bibliotekarie anställdes hos Delta AB har att göra med att Gus-
tavsson var chef för henne på sin tidigare arbetsplats och hade då genom detta sett att
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hon arbetade bra som konsult och har en bra kompetens. Och detta passade väl in med
de uppdrag som företaget hade då hon rekryterades. Vad gäller de kvalifikationer som
söktes för det företag som han tidigare arbetade på var dessa inriktade på en kompetens
inom sökmotorik. På det företaget gällde anställningen en person som kunde ta hand om
Intranätet och göra det tillgängligt med hjälp av sökmotorer. I och med att det redan
fanns en bibliotekarie på företaget, började man att söka efter personer från biblioteka-
rieutbildningarna för att se om de kunde hanterade uppgifterna. Genom detta arbete an-
ställdes ytterligare två bibliotekarier.

Gustavsson tror inte att det är många företag som idag behöver en bibliotekarie, men att
de behöver den kunskap som en bibliotekarie har. Kunskap som likväl kan finnas hos
systemvetare eller arkivarier. Samtidigt anser han att behovet av bibliotekarier inom
företag idag är större än den faktiska förekomsten. Det har hänt att kunder, som företa-
get har arbetat med, har blivit förvånade över att arbetet har blivit så bra, ”trots” att det
är en bibliotekarie som utför arbetsuppgifter som de inte kopplar till yrket. Han vet inte
riktigt om det är denna bild som förekommer idag, eller om det är företagets omgivning
som har ändrat attityd. De mer regelbundna kunderna kan ha blivit mer vana vid att ar-
beta med bibliotekarier.

9.4.2 Bibliotekariens styrka

Den behållning som ett företag har av en bibliotekarie menar Gustavsson inte i första
hand handlar om de yrkeskunskaper som de får med sig från utbildningen. Snarare är
det ett slags metodiskt angreppssätt som han kunde se var gemensamt för flera av de
bibliotekarier som sökte de tjänster som utannonserades på hans förra arbetsplats.  Det
är sådana bibliotekarier som han menar har en framtid inom många företag. De som har
ett systematiskt tankesätt. För några av kollegerna från förra arbetet, bibliotekarier som
han vet har bra jobb idag, tror han att användandet av de specifika yrkeskunskaperna
som kom från bibliotekarieutbildningen är ungefär en procent. Han exemplifierar med
sig själv, en ingenjör som inte alls arbetar med det han i grund och botten är utbildad
till. Det handlar i stället om vilket angreppssätt som används.

Den konkurrens som bibliotekarien kan ha menar Gustavsson kommer från systemve-
tarutbildningar, då han ser till vilken kompetens hans eget företaget har nytta av. En
medarbetare på företaget, som liksom bibliotekarien arbetar som informationsarkitekt,
har gått en multimediautbildning. Informatörer kan vara en annan yrkesgrupp som bib-
liotekarien kan känna konkurrens ifrån.

Av de bibliotekarier Gustavsson har varit med om att anställa är det inget, som har med
deras kompetens att göra, som han saknar. Däremot har han saknat en viss kompetens
hos de personer som han har valt att inte anställa. Det handlade inte om brist på data
eller språk. Vad det hela rörde sig om var avsaknaden om hur saker och ting fungerar i
näringslivet, speciellt i konsultverksamhet. De som kom direkt från skolan hade en hyf-
sad bild, till skillnad från dem som arbetat några år på folkbibliotek. Dessa upplevde
han som lite instängda. Han tror att det har att göra med hur utbildningen var för tio år
sedan och inte hur det ser ut nu.
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Han säger dock att han inte vet särskilt mycket om utbildningen i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap, förutom att studenterna först får en grundläggande kunskap som de
sedan kan utgå från för att kunna inrikta sig. Detta är inget han har gått in och studerat,
utan fått reda på av de bibliotekarier han har arbetat med. Borås uppfattade han som ett
slags standardalternativ, medan Lund var med systeminriktade.

9.4.3 Nya möjligheter

Gustavsson ser dagens arbetsmarknad som labil, just för att den skiljer så mycket geo-
grafiskt och mellan olika branscher. Arbetslösheten upplever han inte som särskilt stor,
även om det finns vissa yrkesgrupper som har det svårare än andra idag, såsom ingenjö-
rer inom produktutveckling. Han ser inte att det i detta skulle finnas någon form av ide-
alperson. Vad det hela handlar om är mycket hur en människa fungerar tillsammans
med andra.

Som du hör så går jag mycket på människan, på personen. Mer än de formella meriterna.

Han ser som viktigare idag att den som anställs har en personlighet som passar verk-
samheten. Detta väger tyngre än meriterna. Han har själv hållit på med rekrytering se-
dan 1997 och har haft denna utgångspunkt sedan dess. Något som han har sett att andra
chefer också har haft. Han tror att trenden är att se hur människor påverkar hela arbets-
gruppen så att det blir en effektivitet i verksamheten. Detta gäller såväl offentligt som
mer affärsmässigt drivande verksamhet.

Men det finns flera perspektiv att ta hänsyn till vid en anställning. Kompetens och erfa-
renhet av det specifika arbetsområdet är viktiga faktorer. Att få kunskaperna om företa-
get via en akademisk utbildning ser han som det som är allra bäst. Dessutom är det vik-
tigt att fungera i en konsultroll, att kunna hantera kunder och sälja in tjänster. Det krävs
dessutom en proffsighet i att kunna läsa av situationer. Det är inget av detta som han
prioriterar mest, utan han ser alla som lika viktiga.

Den främsta orsaken till att bibliotekarien har fått en bredare arbetsmarknad tror Gus-
tavsson har med Internets utbredning att göra.

Man använder det internt inom företaget i form utav intranät. Det tror jag är en väldigt
stor del. Det är inte en revolution, men det är en oerhört snabb evolution för företagen.
Och när man gradvis inser att det här är så otroligt mycket information, dels som finns
tillgängligt där ute men det som vi har här själva också, blir synligt på ett annat sätt. Jag
tror att det är det. Plus att jag upplever det som att bibliotekarier, och i viss mån bibliote-
karieutbildningarna, öppnar sig mer och ser mer. Att man kan göra nytta, att det kan vara
kul på andra ställen.

Han ser en fortsatt utveckling för bibliotekarien inom privata företag, men har samtidigt
svårt att se bibliotekarien som en sån stark identitet som ett sådant tankesätt innebär.
Den identitet som en person sätter på sig, kanske under utbildningstiden, är inte lika
viktig inom näringslivet. Där handlar det om att rekrytera effektiva människor som ar-
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betar bra. Och detta menar Gustavsson kan mycket väl vara någon med bibliotekarieut-
bildning.

9.4.4 Bibliotekarien på Delta AB

Den bibliotekarie som arbetar på Delta AB, som vid tillfället för intervjun var tjänstle-
dig, arbetar som konsult inom företaget med titeln informationsarkitekt. Gustavsson
anser att titeln idag är relativt känd och det därför fungera bra att använda den för bibli-
otekarien. Men då företaget får ett uppdrag är det inte direkt titlarna och yrkesrollerna
som framhävs. Vad kunderna vill höra är att personen som tar sig an uppdraget har erfa-
renheter av liknande arbeten eller att utbildningen passar bra med den uppgift som fö-
retaget vill ha hjälp med.

Bibliotekarien på Delta AB anställdes för att Gustavsson sedan tidigare vet att hon är
”en bra person”. Hon hade en bra teoretisk bakgrund och bra erfarenheter. Hennes ar-
betsuppgifter har varit varierande. Exempelvis har hon arbetat med att se över ett före-
tags Intranät ur ett strukturperspektiv och hur man genom detta kan organisera stora
mängder information. Dessutom har hon arbetat med att utforma en kravspecifikation
för ett företags Intranät, och därigenom utveckla den interna sökfunktionen, samt ex-
pertgranskning av webbplatser. Gustavsson menar att arbetsuppgifterna inte endast kan
kopplas till bibliotekarierollen, utan även till den journalistroll som hon har till följd av
en journalistutbildning på Poppius.

9.5 Helga Helgesson, Zeta AB

Helgesson arbetade tidigare på Zeta AB, en av Sveriges största Internetportal grundat
1995. Helgesson, som är utbildad ekonom, har arbetat inom telekom- och Internetbran-
schen de senaste sex åren. Då hon arbetade på Zeta AB var hon med om att anställda en
bibliotekarie till företaget.

9.5.1 Informationen i samhället

Helgesson anser att vi lever i ett informationssamhälle, eftersom vi överöses med in-
formation på ett helt annat sätt nu än för 20 år sedan. Hon menar att information innebär
kommunikation och att alla de sätt att kommunicera (fax, datorer, mobiltelefoni etc.)
som utvecklats under den perioden är grunden till informationssamhället – utan kom-
munikation, ingen information.

Det företag Helgesson jobbade på när hon anställde bibliotekarien är ett ”dotcom-
företag” som då var nystartat i Sverige. De var få anställda och kommunikationen inom
gruppen skedde från mun till mun. De hade också täta kontakter med sitt moderbolag
nere på kontinenten, via de vanliga kommunikationsvägarna. Företaget grundades så
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sent som 1995, så hon kan inte se att sätten att kommunicera hunnit förändras på den
tiden.

När de skulle tillsätta den tjänst som bibliotekarien så småningom fick, så sökte de en
person som skulle bygga upp en webbkatalog från grunden. Det gällde att kunna hantera
stora mängder information, göra katalogen välstrukturerad och lättbegriplig samt att ha
en arbetsledande funktion. Den senare gällde ett antal frilansande ”surfare” som utvär-
derade hemsidor för den aktuella webbkatalogen.

Övriga önskvärda kvalifikationer var att personen var socialt begåvad och kunde funge-
ra i internationella sammanhang. Dessa egenskaper kallar Helgesson
”grundegenskaper”, något som man inte kan bortse ifrån vid en anställning, nästan oav-
sett övriga kvalifikationer.

Företaget hade inte en tanke på att det kunde vara en bibliotekarie de sökte och hade de
inte sparat den aktuella bibliotekariens CV från ett tidigare skede då hon sökte en annan
tjänst, så hade de inte formulerat en annons som innehöll den titeln som lämplig bak-
grund. Helgesson menar dock att bibliotekariens utbildning och – sannolikt – läggning
verkligen kom till sin rätt i det här jobbet, eftersom det var så stora mängder informa-
tion som skulle struktureras. Tyvärr minns hon inte vilka andra bakgrunder de hade i
åtanke till tjänsten och har heller ingen uppfattning om vilka konkurrenter bibliotekarien
har på arbetsmarknaden – det beror ju helt på vilket jobb det gäller, menar hon.

9.5.2 Arbetsmarknadens förändringar

Generellt tror hon att bibliotekarien har möjligheter att ta sig in på en bredare arbets-
marknad. Hennes resonemang går ut på att bibliotekarier till utbildning och antagligen
även till läggning är mer eftertänksamma och strukturerade än de som varit populära att
anställa i ”dotcom-företagen”.

Inom den världen som jag rörde mig i då, så har du rätt mycket likriktade människor.
Alltså, alla kör så det ryker. Och du har för mycket sådana drivande människor och för få
som säger stopp, stanna upp, nu ska vi tänka, nu ska vi strukturera upp det här ordentligt.
--- Alltså att kombinera olika sorters läggningar i en arbetsgrupp, det har man ju haft koll
på hur länge som helst, men just varifrån de här människorna kommer tror jag att det
finns en större öppenhet för idag än vad det fanns förut. --- Jag tror att det finns bättre ly-
hördhet idag för bibliotekarier på andra sorters tjänster just för att det gick som det gick
och för att allt gick så fruktansvärt fort.

Det här resonemanget lyser igenom även i hennes sätt att se på arbetsmarknaden idag.

Jag tror att det är hela samhället som går in i en ny fas, att man tänker efter lite mer innan
man gör saker och ting. Just i och med att så många blev utbrända och all sjukskrivning
och sånt som gör att vi tvingas till att stanna upp och tänka efter.

Bibliotekariens titel på företaget var Senior editor. För dem skulle titeln bibliotekarie ha
varit för snäv för de olika arbetsuppgifterna som tjänsten innebar. Man skulle nog tänka
sig att en bibliotekarie på ett företag har ett företagsbibliotek att ta hand om. Dessutom
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menar Helgesson att ordet bibliotekarie står för något motsatt till den företagskultur som
rådde:

I den världen, där det måste gå snabbt och fort och enkelt, så hade det ställt fler frågor…
Det hade varit någonting extra att förklara, som hade tagit extra tid.
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10 Analys

För att få en förståelse till varför personer med examen i biblioteks- och informations-
vetenskap idag anställs till den, för dessa, icke-traditionella arbetsmarknaden får fem
privata arbetsgivare, som alla anställt en eller flera bibliotekarier, svara för det empiris-
ka material som denna problemlösning kräver. Genom att se den teoretiska ramen och
litteraturgenomgången som ett verktyg för att få en förståelse för bibliotekariens nya
arbetsmarknad, presenteras här den analys som bildar studiens tyngdpunkt. Analysen
går alltså inte ut på att förstå varför en specifik bibliotekarie anställdes av ett specifikt
privat företag, utan tolkningsarbetet syftar till att ge en bild av vilka motiv och förklar-
ingar som kan skapa en helhetsbild kring ämnet.

För att få denna helhetsbild är det, enligt den hermeneutiska cirkeln som diskuterats
tidigare i uppsatsen, avgörande att förstå ämnets delar. Analysen är därmed uppdelad i
fyra avsnitt, som för att få en tydlighet i presentationen följer de fyra kapitel som före-
gick metod- och materialdiskussionen. Genom detta ges dessutom möjlighet att få en
mer nyanserad och utvecklad diskussion kring studiens resultat, i motsats till att direkt
besvara studiens två frågeställningar. Att inledningsvis se till resultatets delar menar vi
ger en utförlig förståelse för ämnesområdet. Det är först i nästföljande kapitel, Slutsat-
ser, som studiens frågeställningar besvaras, tillsammans med att syftet slutligen diskute-
ras. Avsikten med denna diskussion är att få en helhet av de delar som har tagits upp i
analysen, för att på så sätt ge en slutgiltig sammanfattning av det syfte som arbetet har
utgått ifrån.

Respondenterna nämner inte begreppen nätverk, decentralisering, informationellt sam-
hälle, eller vissa andra uttryck som presenterats tidigare i uppsatsen. Det har inte heller
varit vår förhoppning, och vårt motiv, med intervjuerna. De begrepp som vi är inlästa på
fungerar som verktyg för att kunna ge svar på de frågor vi inledningsvis ställde oss. Vad
respondenterna säger är deras ord. Vad teoretikerna säger är deras ord. Och de ord som
vi använder här är de tolkningar vi gör av materialet.

10.1 Informationssamhället

För att inledningsvis komma närmare en förståelse av det som kan tänkas ligga bakom
bibliotekariens nya utsikter på arbetsmarknaden, är det intressant att närmare studera
respondenternas syn på dagens samhälle. Det förhållningssätt som de har till detta kan
säga något om vilken betydelse en bibliotekarie har i detta samhälle.

10.1.1 Dagens samhälle

Sammantaget kan sägas att respondenterna ser information, och det snabba tempot i
samhället kring just informationen, som karaktäristiskt för det nutida samhället. Genom
respondenternas beskrivning verkar de på det hela vara väl medvetna om samhällsut-
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vecklingen och se denna kontext som stark föränderlig. På detta sätt kan vi anta att re-
spondenterna påverkas av hur samhället förändras. Inte bara den rent faktiska föränd-
ringen, som är oundviklig i och med att exempelvis de ekonomiska förutsättningarna
förändras. Det gäller även tankesättet och förhållningssättet till dagens samhälle.

Mycket av den förändring de talar om har en direkt koppling till näringslivets utveck-
ling den senaste tiden. Davidsson och Eriksson betonar specialiseringen som en viktig
del av ett företags utveckling idag. För att följa med i konkurrensen inom näringslivet
tycks en större fokusering på verksamhetens centrala område vara nödvändig, och en
specialisering av kompetensen ses som en mycket viktig del i detta. En förutsättning för
att klara sig idag beskrivs som att helt enkelt vara unik. Gustavsson är inne på delvis
samma område, då han anser det nyttigt att den senaste tidens utveckling har inneburit
att allt fler företag nu måste klara sig själva. Var kommer då bibliotekarien in i bilden?
Skapas det här ett motiv till att anställa en bibliotekarie? Ser vi till Magnussons diskus-
sion kring den offensiva ekonomin, vilken han menar karaktäriseras av att företagen allt
mer fokuserar på dess kärnverksamhet, krävs en allt mer kompetent arbetskraft. Detta i
ett samhälle som enligt honom står för en utveckling av industrisamhället, och inte av
ett informationssamhälle.153 Även om Magnusson inte anser att samhället idag är ett
informationssamhälle, vilket respondenterna menar, finns det en överensstämmelse
mellan hans och respondenternas tankar. Utöver att den arbetskraft som rekryteras har
den kunskap som efterfrågas är det i dagens samhälle, som respondenterna bland annat
ser utvecklas i en snabb takt, en nödvändighet att denna kunskap ständigt uppdateras.
Detta för att kunna genomföra arbetsuppgifterna utifrån vad som sker i samhället. Att
sköta denna ständiga uppdatering ser vi har en direkt koppling till bibliotekariens kom-
petens, och ger därmed en möjlighet för bibliotekarien att kunna arbeta på den privata
marknaden.

Vi menar alltså att det i detta är möjligt att se en förändring som har bidragit till att bib-
liotekarien ses som en resurs för företagen. I Castells beskrivning av nätverkssamhället,
ett samhälle som i och med en nätverksuppbyggnad har förmågan att utvecklas och ex-
pandera i hög fart, blir de lyckade företagen de som anammar den senaste tidens ut-
veckling och håller sig à jour med denna.154 Är det nu så att det idag krävs att företagen
är specialiserade borde detta medföra att de också behöver ha en expertkunskap om det
område som de ska verka och utvecklas inom. För att företagen i ett samhälle, som
tycks bli mer och mer informationsexpansivt, ska kunna ha denna kontroll på kunskapen
behövs utvecklade arbetsprocesser för att överblicka utvecklingen och kunskapstillväx-
ten. Bibliotekariens plats kan då inom företag, i denna studie inom främst Alfa AB, Beta
AB och Gamma AB, bli att se till att den kompetens som finns bevaras, samtidigt som
det är av högsta betydelse att bibliotekarien inhämtar den information som företaget
saknar.

Castells skriver att det i det informationella samhället är av största betydelse, för att vara
konkurrenskraftig, att kunna hantera information och generera kunskap ur den. 155 För
Delta AB, som inte har behov av att internt uppdatera det egna företagets kunskapsnivå
hos medarbetarna på samma sätt som hos exempelvis Beta AB, kan vi se att behovet
                                                
153 Magnusson 1999, s. 26, 144-145.
154 Castells 1999, s. 54; 2001, s. 520.
155 Castells 2000, s. 116.
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visar sig om man går ett steg längre. Delta AB arbetar åt andra företag som har behov av
att få struktur på sin informationshantering. Delta AB kan då ses som dessa företags
förlängda arm för informationsstrukturering, och deras behov av Delta AB kan ses som
ett sätt att uttrycka sitt behov av en bibliotekarie. De företag som är kunder hos Delta
AB ser vi med detta efterfråga en bibliotekarie som kan strukturera informationen så att
de ur denna kan utvinna kunskap som är livsnödvändig för företaget. Vi ser Delta AB
fungera som en sinnebild för bibliotekariens arbetsuppgifter, och är på så vis ett uttryck
för behovet, från andra företag, av en bibliotekaries sakkunskap. Vi vet dock att biblio-
tekarien inte på något sätt har monopol på att utföra de arbetsuppgifter som utifrån fö-
retagen kan kopplas till information, vilket diskuteras längre fram. Men genom tanke-
sättet kan bibliotekariens betydelse och plats i samhället tydliggöras.

10.1.2 Informationssamhälle eller inte?

Vi kan, om än med viss försiktighet och med svar av varierande bestämdhet, slå fast att
samtliga respondenter menar att vi idag lever i något slags informationssamhälle. Av de
faktorer som i Nationalencyklopedin kännetecknar ett informationssamhälle förekom-
mer två av dem i respondenternas beskrivning.156 För det första har det att göra med att
information idag ses som en maktresurs, vilket betonas av Davidsson. Hans beskrivning
av informationssamhället kan kopplas till den konkurrens som finns inom näringslivet.
Något som Castells menar är ett av kännetecknen i ett informationellt samhälle. Även
om Davidsson inte uttrycker sig så som Castells gör - att människan alltid har varit be-
roende av information men att det i det informationella samhället handlar om hur män-
niskan agerar utifrån information - så finns det en koppling mellan Davidssons uttalande
och Castells teori. 157 Castells, liksom vad Davidsson betonar, ser förmågan att hantera
information som grundläggande för att kunna agera i en konkurrenssituation och där-
med ha en chans att ”överleva” på marknaden.

För det andra, vilket betonas av de flesta respondenter, finns det idag ett ökat beroende
av information än vad som tidigare har funnits för företagen. 158 Gustavssons Delta AB
lever direkt på att företag idag är beroende av att kunna såväl hantera information som
att kunna sprida den ut till sin omvärld. För Zeta AB handlar det om att bygga upp olika
former av efterfrågade informationstjänster. För Eriksson är informationen minst lika
viktig, då det utan tillgång till information inte finns någon möjlighet att de uppdrag
som Beta AB arbetar med kan lyckas. I beskrivningarna verkar det finnas ett slags kon-
staterande av att information är en förutsättning för att verksamheten ska kunna överle-
va. Informationen som en förutsättning för fortsatt verksamhet tycks därmed vara något
som har uppkommit i och med att mängden information har ökat i samhället.

Webster menar att en indikator på att vi idag kan tala om ett nytt samhälle, som kretsar
kring information, har att göra med människans förhållande till tid och rum.159 Interak-
tion genom snabb kommunikation tycks bidra till att allt mer information skickas via
allt fler kommunikationsprocesser, och ett samhälle där information bildar hörnstenarna
                                                
156 Henriksson cop 2000.
157 Castells 2001, s. 44.
158 Henriksson cop 2000.
159 Webster 1995, s. 20.



69

tycks få allt starkare fäste genom denna ökning. Således borde företagen påverkas av ett
sådant informationsutbyte. Tonvikten på just det ökade tempot, rent generellt i samhä l-
let, hos flera av respondenterna, samt att information tar en allt större plats i samhället,
är något som förändrar uppfattningen av tid och rum. Gustavsson är en av dem som be-
tonar detta, då han talar om möjligheten att snabbt kommunicera över hela världen via
Internet.

Bibliotekariens betydelse i informationssamhället menar vi i stor utsträckning har att
göra med just det som flera av respondenterna talar om – att allt mer i samhället idag
kretsar kring information, vilket gör oss mer beroende av den. Detta gäller utifrån ett
företagsperspektiv. Flera av respondenterna säger att deras företag har ändrats den se-
naste tiden. Vad har då hänt och kan detta kopplas till ett informationssamhälle? Genom
att använda John Gottards kategorisering av fyra faktorer som alla pekar på att vi lever i
ett informationssamhälle, är det möjligt att se vilken betydelse bibliotekarien kan ha i
detta.160 Vi kan se att två av Gottards faktorer förekommer i diskussionen, och det är
intressant att utveckla just dessa.

En första indikator på att ett tänkande utifrån att vi lever i ett informationssamhälle
finns inom företaget har att göra med vilken betydelse som företaget tillskriver info r-
mationen. Eftersom Gottard här talar om företag som har hela världen som arbetsmark-
nad, är den tydligaste kopplingen att diskutera det synsätt som Davidsson på Alfa AB
visar. Han talar om informationssamhället i termer av kunskapsföretag, och menar då
företag som har ett mycket betydelsefullt humankapital att ta tillvara på. Kunskapsföre-
tag är därmed möjligt att koppla samman med Lönns diskussion kring kunskapssam-
hället, vilket vi likställer med informationssamhället, i det att Lönn talar om att ur in-
formation kan kunskap genereras.161 Kunskapen skapar alltså ett värde för företaget.
Detta under förutsättning att informationen tas tillvara och omvandlas till värdefull kun-
skap. Något som kan matcha bibliotekariens kompetens, i det att bibliotekarien värderar
den information som företaget möter, och omvandlar den information som är av bety-
delse till kunskap för medarbetarna. På så sätt kan företagen utvecklas och fortsätta att
verka som kunskapsföretag.

Den andra faktorn som Gottard pekar på, att få fram information i realtid, ser vi en be-
toning på hos Gustavsson. Att han ser möjligheten att kommunicera med varandra, obe-
roende av tid och rum, som det mest intressanta i dagens samhälle, pekar på att infor-
mationssamhället har betydelse för hans sätt att se på samhället. Även detta handlar om
att informationen har blivit en allt större del av samhället, och kan skickas över hela
världen. I detta samhälle får bibliotekarien en position att sortera ut den information
som är väsentlig för ett visst ändamål.

                                                
160 Webster 1995, s. 18-19.
161 Lönn 1996, s. 18-19.
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10.2 De privata företagen

Hur de privata företagen som medverkar i denna studie har förändrats den senaste tiden,
och hur respondenterna ser på denna utveckling, kan ge oss en bild av betydelsen av
bibliotekarien på den privata marknaden.

10.2.1 Förändrade företag

Helgesson från Zeta AB menar att företaget under den tid hon var där inte förändrades
särskilt mycket, åtminstone inte med avseende på hur kommunikationen fungerade. För
de andra företagen ser situationen annorlunda ut. Bara genom det faktum att Davidsson
och Filipsson ser förändringar i företaget den senaste tiden kan vara en ingång in i före-
taget för bibliotekarien. Det vill säga, att med förändrade prioriteringar och en ständigt
utvecklande omvärld för företagen kan bibliotekarien, liksom andra yrkesgrupper,
komma att få nya möjligheter. Om inga företag hade utvecklats, och därmed inte skapat
sig nya behov, menar vi att det inte hade uppstått möjligheter för nya tjänster och nya
personer att komma in i företagen. Då inget nytt sker inom företaget borde heller inte
behovet av nya medarbetade uppkomma. Förändras något finns alltså alla förutsättning-
ar för att fler områden ska förändras. Så som rekrytering av ny personal. Vad gäller bib-
liotekarien ser vi att den största möjligheten, i och med företagens förändrade verksam-
het, är att kunna bidra med att uppdatera den kunskap som finns hos dem som verkar
inom ett företag. Davidsson menar att det är viktigt att den nya interna informationen
inom Alfa AB kommer fram till medarbetarna. För Filipsson har företaget förändrats på
det viset att medarbetarna är mer välinformerade, men att de med detta efterfrågar allt
mer sammanfattad och bearbetad information. Behovet av arbetskraft som stämmer
överens med företagens krav på informationshantering blir här påtagligt.

Gustavsson och Eriksson skiljer sig från de andra, och menar att det inte har skett sär-
skilt stora förändringar den senaste tiden i de företag de arbetar i. För Gustavssons del
ligger det en naturlig förklaring bakom i det att företaget inte funnits särskilt länge, och
att företaget dessutom startades upp med informationshantering som utgångspunkt.
Detta i en tid då informationen kommit att bli en mycket betydande del av samhället.
Eriksson, vars verksamhet har funnits sedan 1994, menar att arbetsuppgifterna på in-
formationsavdelningen alltid har kretsat kring information. Han säger att det samtidigt
handlar om allt mer arbete i och med att företaget som helhet har växt. Vad Eriksson
betonar, gällande utvecklingen inom Beta AB, kan ha att göra med den förändring som
Castells talar om är en karaktäristisk del av det informationella samhället – att informa-
tionen alltid har funnits i samhället men att det i dagens samhälle handlar om att vi är
allt mer styrda av informationen. 162 Att Beta AB har utökat sin verksamhet, har medfört
att verksamheten på informationsavdelningen har specialiserat sig mer, som ett led i att
försöka bemästra den enorma mängd information som företaget berörs av. Kanske har
inte företaget som helhet förändrats särskilt mycket. Det tycks dock vara så att det in-
formationsarbete som bedrivs delvis har fått förändras och utvecklas utifrån vad som har
skett med mängden information i samhället.
                                                
162 Castells 2000, s. 116; 2001, s. 44.
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Eriksson är dock den av respondenterna som tydligast kan sägas ha ett behov av ständig
uppdatering, även om han överlag inte tycker att arbetet har genomgått särskilt stora
förändringar.  I IT-kommissionens rapport från 1997 kunde vi se att man förutspådde att
företagen skulle efterfråga en arbetskraft med förmågan att inhämta ny kunskap. Med en
allt högre takt i samhället skulle kunskap betraktas som en färskvara som ständigt be-
hövde uppdateras.163 Det är med behovet av ständig förnyelse som bibliotekarien kom-
mer in. Bibliotekarien kan vara den som uppdaterar åt företag, specifikt de medarbetare
som inte har tid och möjlighet att själva hålla sig med den senaste kunskapen och den
som för tillfället är relevant. Informationsavdelningen arbetar just med att förse ekono-
merna med värdefull information. Eriksson betonar i detta arbete det stora behovet av
att ha en överblick över ett helt område, vilket kräver stora arbetsinsatser från medarbe-
tarna. Att flera av respondenterna ser uppdatering, vilken sker i ett urval av allt mer in-
formation, som en mycket viktig del av verksamheten ser vi som en förklaring till att
bibliotekarien har kommit att arbeta på privata företag.

10.2.2 Intresse och efterfrågan

Hur stort är intresset för bibliotekarien specifikt? Tidigare studier har visat att det sällan
är bibliotekarier som efterfrågas vid en rekrytering. 164 Vi kan se att arbetsgivarna här är
något uppdelade angående tydligheten i behovet. Vid rekryteringen till Alfa AB och
Gamma AB var det olika utbildningsbakgrunder som var intressanta, medan Beta AB,
och till viss del även Delta AB, till en början sökte efter en person med utbildningen i
biblioteks- och informationsvetenskap. På Zeta AB fanns ingen tanke på att den kom-
petens som efterfrågades kunde matchas av bibliotekariens kunskaper. Så visst kan vi se
att intresset finns. Men som vi kunnat se i resultatredovisningen vad gäller vilken kom-
petens respondenterna ser i bibliotekarien, finns det flera tänkbara yrken att vara intres-
serad av. Något som arbetsgivarna alla gånger inte verkade vara medvetna om. Det ver-
kar alltså vara så att det till stor del handlar om att marknadsföra sin kompetens på egen
hand för att få arbetsgivarna medvetna om bibliotekariens kunskap.

Vad Westas talar om i samband med detta är att efterfrågan skulle öka om den enskilde
bibliotekarien på de privata företagen visar sin kompetens. Detta skulle ge arbetsgivare
en större insikt i bibliotekariens kompetens, och på så sätt skulle efterfrågan på bibliote-
karier öka från näringslivet.165 Det är svårt att i denna studie tala om någon slags
”ringar-på-vatten-effekt” arbetsgivare emellan. Vi kan däremot se att Gustavsson menar
att efterfrågan på bibliotekarien har ökat, då han genom tidigare anställda bibliotekarier
”fått hjälp” med att rekrytera fler personer från utbildningen i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. Även Davidsson talar om en sådan effekt, och menar samtidigt att det
till stor del är bibliotekariens egen skyldighet att visa sin kompetens, då kunskapen om
vad bibliotekarien verkligen kan är liten hos honom. Således verkar det ligga hos bibli-
otekarien på det privata företaget att marknadsföra sin egen utbildning och kompetens,
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för att därigenom bredda arbetsmarknaden för bibliotekarieyrket som helhet. Biblioteka-
rien själv kan alltså ha betydelse för arbetsmarknadens utveckling.

Vad säger då respondenterna själva om varför de är i behov av en bibliotekarie? Detta
om något kan ge svar på varför arbetsmarknaden för bibliotekarier har kommit att er-
bjuda allt fler möjliga arbetsplatser.

Det är här intressant att notera det som Gustavsson säger, vilket han är ensam om att ta
upp i studien, beträffande att det inte främst är bibliotekariens yrkeskunskaper som är av
intresse, utan att det mer handlar om ett metodiskt angreppssätt. Det är sådana bibliote-
karier som han menar har en framtid inom många företag. Vad ligger då i detta? Jo, vi
kan dra paralleller till det som i tidigare forskning har fokuserats kring individens bety-
delse i dagens samhälle. Vad som idag efterfrågas sägs från flera håll handla om indivi-
den som allt mer betydelsefull. Flera framtidsprognoser, som visar på att människans
kreativitet och uppdatering av sin kunskap i kunskapssamhället kommer att bli allt vik-
tigare, är något som talar för ett allt större intresse för individens förmåga och unika
kompetens från företagens håll.166 Även det som IT-kommissionen från 1997 betonar,
att individens unika förmåga och kunskap sätts i fokus i ett kunskapssamhälle, ger tyngd
åt ett motiv till att anställa bibliotekarier för att kunna komma nära en sådan utgångs-
punkt.167 Vad vi kan se betonas alltså här ett specifikt angreppssätt och ett synsätt till
information hos de medarbetare som idag efterfrågas hos företag som behöver kompe-
tent arbetskraft för sin informationshantering. De yrkeskunskaper som en medarbetare
har för att kunna arbeta med information värdesätts, men vid sidan av det en betoning på
förhållandet till information. Det är idag betydligt mer viktigt för företagen att ta hänsyn
till personliga egenskaper hos de människor som rekryteras. Det gäller inte endast att
kunna något, utan att faktiskt ha det rätta förhållningssättet. Individen, som en del av en
verksamhet, blir allt viktigare för att företagen ska kunna utvecklas och vara en del av
marknaden. De privata företagen värdesätter därmed bibliotekarier som utöver kunska-
pen om informationshantering även har ett unikt förhållningssätt till information, och
genom detta ett intresse för att ta sig an uppgiften att få grepp kring denna för företagets
räkning. Detta är något som vi kan se att samtliga respondenter mer eller mindre tydligt
poängterar som värdefullt, genom att beskriva behovet av något unikt i form av att ex-
empelvis se ”tänkandet bakom informationssökning” som betydelsefullt.

Då individen blir allt mer betydelsefull för företagens verksamhet tycks alltså behovet
av uppdatering, av den kunskap som finns hos företagets medarbetare, öka. I Castells
förklaring av närverksamhällets framväxt delar han upp arbetskraften i två grupper;
självprogrammerbar och generisk.168 Bibliotekariens roll i detta är kanske inte riktigt
den som vi till en början tänkte då vi satte oss in i Castells tankegångar. Att se bibliote-
karien tillhöra någon av dessa grupper har ingen betydelse för hur arbetsmarknadens
förändrade förutsättningar för yrket har skapats. Vad det istället handlar om är att se
vilken roll bibliotekarien får i arbetet med att ta tillvara på den självprogrammerbara
arbetskraften. Utifrån att Castells beskriver denna sistnämnda grupp av arbetskraft som
”uppdaterbar”, som har förmågan att anpassa sig till samhällets förändringar, är det
möjligt att se ett motiv till att anställa en bibliotekarie till ett företag. Det intressanta för
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företaget blir alltså att se till att bevara den produktion som den självprogrammerbara
arbetskraften skapar. Arbetet med att bevara detta kan bli bibliotekariens uppgift inom
företaget. Rent praktiskt skulle det kunna vara att systematiskt bevara exempelvis rit-
ningar och beräkningar på produkter och processer. Detta som ett led i att bevara det
som den självprogrammerbara arbetskraften har skapat, vilket vi ser att Davidsson med
tydlighet uttrycker. Att bibliotekarien skulle tillhöra den programmerbara arbetskraften
kan måhända vara sant. Men det är bibliotekariens uppgift att bidra till att andra perso-
ner, vilka tillhör denna utvecklande arbetskraft, får sina prestationer och kunskaper
inom ett företag, lagrade. Bibliotekarien blir således ett konkurrenskraftigt verktyg på
den privata marknaden i det att kunna bevara ett företags styrka i form av egenproduce-
rad kunskap.

10.3 Utbildningen

Vilken betydelse utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap kan ha för att allt
fler bibliotekarier har fått möjlighet att arbeta på privata företag är en faktor som är väl
värd att diskutera.

10.3.1 Kompetensgivande

Bibliotekshögskolan i Borås har sedan utbildningen i biblioteks- och informationsveten-
skap blev akademiserad arbetat för att anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens va-
rierande krav. 169 Vad det är som skapar en attraktion till bibliotekarien har från fackligt
håll beskrivits vara den allt större koncentrationen på informationssökning i utbildning-
en.170 Visst kan vi hålla med om att informationssökning är något som efterfrågas bland
respondenterna och att de överlag ser att bibliotekarien har en stor kompetens när det
gäller att systematiskt ta fram efterfrågad information. Men som vi tidigare har nämnt
har inte bibliotekarien ensamrätt på att arbeta med information. Något som har avspeg-
lat sig i det övergripande och mer kompetensmässiga behov, som flera av respondenter-
na har visat sig stå för. Vi har dessutom klarlagt att företagen i studien verkar vara med-
vetna om informationens betydelse för deras verksamhet och att de därmed behöver
informationsexperter som kan hantera detta. Vi kan alltså konstatera att bibliotekariens
kompetens, till följd av en utbildning formad efter näringslivets behov, är något som har
betydelse för att bibliotekarien har kommit att ta plats på privata företag.

Att respondenterna uttrycker ett behov av informationsexperter är helt i linje med vad
Harnesk beskriver som den allmänna bilden inom företagsvärlden idag. Harnesk talar
vidare om att bibliotekarien ses som just en informationsexpert, och att behovet och
tillika attityden till bibliotekarien har förändrats till det positiva den senaste tiden. 171

Vad som däremot inte kommer fram här är att bibliotekarien arbetar i en konkurrenssi-

                                                
169 Högskolan i Borås. Arkivet. Kursdomié. BHS-utb 93-94. Enmark, Romulo (1993). Bibliotekarieut-
bildningen i stöpsleven, s. 7-8; Höglund 1994, s. 40-42; Lööf 1998, s. 22.
170 Ericsson 1999, s. 46-47.
171 Almerud 2002, s. 18-19.
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tuation, i det att det finns personer med andra utbildningar som kan agera informations-
experter på företagen. Värderingen av bibliotekarien på företagen sätts därmed på prov,
och yrket som helhet kommer därmed att jämföras med andra yrkesgrupper.

I och med att bibliotekarien har konkurrens från andra yrkesgrupper faller det sig natur-
ligt att det bland respondenterna anses att det i bibliotekariens kompetens saknas vissa
delar som är mycket värdefullt att kunna använda inom den privata företagsvärlden. I
likhet med vad som framkommit i en tidigare magisteruppsats på Bibliotekshögskolan i
Borås, saknar vissa av respondenterna olika former av företagsekonomiska ämnen. 172 I
detta ligger även en medvetenhet om hur näringslivets processer fungerar och en förmå-
ga att kunna arbeta affärsmässigt och sälja in sig själv. Uppenbarligen har dessa brister
inte överskuggat bibliotekariens sakkunskap kring informationsstrukturering, eftersom
en anställning har kommit till. Men som Gustavsson påpekar har bristen på medvetenhet
om konsultverksamhet märkts av på de bibliotekarier som han valt att inte anställa. Då
detta i mindre utsträckning har gällt de som kommit direkt från utbildningen, kan det
möjligtvis ha varit så att den affärsmässighet som vi uttyder att Bibliotekshögskolan
velat implementera har blivit verklig.173 Det är å andra sidan svårt att se någon tydlig
koppling mellan utbildningen och en affärsmässig medvetenhet, speciellt då Filipsson
menar att en implementering av ett näringslivstänkande kan vara svårt att få in i utbild-
ningen. Vi håller med honom, och tror att det snarare är de bibliotekarier som har arbe-
tat på bibliotek som saknar ett affärsmässigt tänkande, just för att de inte från början har
varit intresserade av detta och därmed gått till den mer traditionella arbetsmarknaden.
Så även om bibliotekarien inte lever upp till alla de krav som finns bland respondenter-
na, ser vi inte dessa som ett kraftigt hinder för en utvidgning av bibliotekariens arbets-
marknad. Det har troligtvis mycket att göra med intresset hos bibliotekarien själv och
bibliotekariens planerade ”karriär”. Å andra sidan fungerar självklart inte bristerna som
ett motiv till att anställa en bibliotekarie.

10.3.2 Arbetsgivarnas kunskaper

Om utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap ska ha betydelse för att bibli-
otekariens arbetsmarknad har expanderat, i den bemärkelse att den marknadsförs på
något sätt, är det en förutsättning att arbetsgivarna har en så pass god kunskap om ut-
bildningen att detta kommit att påverka deras anställning av en bibliotekarie. För infor-
mationsarkitekter, vilka kan ha en utbildning inom biblioteks- och informationsveten-
skap, liksom för bibliotekarier presenteras den allämna bilden som att ett behov finns,
men att kunskapen samtidigt saknas av vad en bibliotekarie kan göra.174 Resultatet från
denna studie är inte lika entydig och vi menar att det till viss del beror på respondenter-
nas bakgrund. Filipsson och Eriksson, som båda är utbildade bibliotekarier, visar på
goda kunskaper om vad bibliotekarien kan, och har därmed mycket att säga om vad en
bibliotekarie saknar och vad som skulle kunna förändras i utbildningen. Gustavsson,
som har en bakgrund som ingenjör, verkar dock vara väl insatt i vad som skiljer de olika
utbildningarna i landet åt, vilket kan förklaras med de rekryteringar han arbetade med på
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Alfa AB. Även Davidsson anser att han hade en tillräckligt god kunskap om utbildning-
en då han anställde den sista bibliotekarien. För Helgesson framkommer inte kunskapen
om utbildningen.

Enligt en magisteruppsats på Bibliotekshögskolan i Borås var det ingen av de 120 till-
frågade personalcheferna som hade fått någon skriftlig information om utbildningen i
biblioteks- och informationsvetenskap.175 Något som vi kan se gäller även för denna
studie. Trots den skilda kännedomen om utbildningen har alla respondenter uppenbarli-
gen haft ett intresse i att anställa en bibliotekarie till ett privat företag. Vad visar detta
på? Vi menar att kunskapen om utbildningen, liksom insikten i bibliotekariens kompe-
tens före anställning, inte har den betydelse som vi från början trodde, eftersom respon-
denterna tycks ha olika stor kunskap om vad en bibliotekarie kan. Som vi tidigare tagit
upp ligger det troligtvis en stor del i att ett specifikt förhållningssätt till information idag
efterfrågas och att bibliotekarien har kunnat visa detta genom att ta egna initiativ att
söka sig till näringslivet.

10.4 Bibliotekarien

Det finns en rad faktorer som kan tänkas förklara varför bibliotekarien har fått en breda-
re, eller om man så vill, en ny arbetsmarknad. Vi har i den tidigare delen av analysen
diskuterat möjliga förklaringar till detta. Vad som är mycket intressant är att se vilka
förändringar och faktorer som respondenterna själva menar har betydelse för biblioteka-
riens arbetsmarknadsutveckling.

10.4.1 Arbetsmarknad

Filipsson är ensam om att se bibliotekarien som oersättlig för företagets informations-
hantering.  Den unika kompetens som bibliotekarien har i informationssökning och kun-
skapen om att värdera information är ett tydligt motiv från Filipssons håll till att anställa
en bibliotekarie. De övriga respondenterna menar emellertid att bibliotekarien befinner
sig i en konkurrenssituation och inte alls har ensamrätt på sin kompetens. Att det finns
andra yrken som kan ha den kompetens som bibliotekarien har, gör att dörrarna hålls
öppna för personer med andra utbildningar. Vad Lönn här talar om är att då projektan-
ställningarna ökar, vilket vi vet att flera av respondenterna säger att de har som arbets-
form, blir kvalifikationer som kreativitet och social kompetens allt viktigare.176 Såldes
är det inte helt avgörande att det blir en bibliotekarie som får jobbet, även om han eller
hon har den rätta kompetensen. Precis som flera av respondenterna säger, handlar det i
grund och botten till stor del om hur den arbetssökande är som person och hur han eller
hon går ihop med den övriga gruppen.

Alla respondenter, förutom Helgesson, kunde se att det fanns direkt konkurrens till bib-
liotekarien och yrkets ämneskunskaper. Systemvetare, informatörer, kommunikatörer,
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webbutvecklare och personer som har en gedigen expertkunskap inom det ämnesområde
som företaget verkar inom ser man som möjliga hot på bibliotekariens privata arbets-
marknad. Detta hot menar vi har till stor del att göra med vad som kan beskrivas som
nutida trender; att arbetsmarknaden har individualiserats och att yrkesgrupperna har
ökat sin rörlighet. En förutbestämd karriärväg är idag inte lika vanligt som tidigare.177

Vad som har att göra med konkurrensen är också om det finns ett uttalat och specifikt
behov av att nödvändigt rekrytera en bibliotekarie till informationstjänster. Det som
Gustavsson nämner beträffande bibliotekariens betydelse på privata företag är intressant
att reflektera över. Gustavsson tror inte att det är många företag som idag behöver en
bibliotekarie, men att de behöver den kunskap som en bibliotekarie har. Kunskap som
likväl kan finnas hos systemvetare eller arkivarier. Vad Filipsson och även Davidsson i
detta sammanhang talar om, beträffade att de båda tror att de bibliotekarier som idag
arbetar inom privata företag delvis har sålt in sig själva, har även det att göra med att det
finns likheter mellan bibliotekariens kompetens och andra yrkesgruppers kompetens.
Något som även Eriksson påpekar. Det handlar alltså inte om att i alla sammanhang
specifikt söka efter en bibliotekarie. Det har mycket att göra med hur olika yrkesgrupper
själva agerar. Gustavsson ser också detta som en trend och menar att bibliotekarien i allt
större utsträckning ser sig själva kunna platsa på andra arbetsplatser än bibliotek.

Liksom Boldt från fackförbundet Jusek, menar även Filipsson att arbetsmarknadsut-
vecklingen har att göra med att yrkesrollerna allt mer flyter samman. 178 Något som även
tas upp i SACO:s rapport från 2000.179  Filipsson förklarar detta genom att peka på den
allt mer utvecklade arbetsformen projektanställningar, vilket vi kan se att även Castells
tar upp i sin diskussion kring det informationella samhället.180 Definitiva gränser för vad
en yrkesroll innefattar verkar bli allt mer otydliga. En sådan faktor anser vi har stor be-
tydelse för att bibliotekarien, liksom andra yrkesgrupper, kan utvidga sin arbetsmark-
nad. Möjligheterna för att söka sig till nya branscher, arbetsområden och typer av orga-
nisationer ökar allt mer. Då bibliotekarien liksom andra yrkesgrupper breddar sina
möjligheter, kan detta också ses som en orsak till att konkurrensen på arbetsmarknaden
ökar. Bibliotekarien kan således vara ett uttryck för att denna utveckling har tagit fart.
Att yrkesrollerna inte blir så precisa som förut har antagligen betydelse för de privata
företagens rekrytering, då de borde bli mer öppna för nya typer av utbildningskombina-
tioner och yrkesgrupper att ta sig an nya områden.

10.4.2 Yrkeskunskaper

Flera av respondenterna, främst Eriksson och Gustavsson, betonar Internet och det in-
formationsintensiva samhället som en möjlig förklaring till bibliotekarieyrkets utveck-
ling, vilket flera personer som är väl insatta i yrkets tradition och förändring har sett
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som förklaringsfaktorer.181 Vad har Internet kommit att betyda för bibliotekariens ar-
betsmarknad? Enligt SACO:s arbetsmarknadsrapport från 1999 har bibliotekarien en
framtid inom privata företag, just på grund av nya kommunikationsmöjligheter genom
Internets utveckling.182 I resultatet kan vi se att de som framhåller detta, Filipsson,
Eriksson och Gustavsson, påpekar att Internet och den kommunikation som kan ske
genom dess uppbyggnad, är en anledning till att bibliotekarien har fått en ny arbets-
marknad. Det är återigen bibliotekariens kunskap kring att strukturera information, ex-
empelvis i företagets intranät, som är eftertraktad. I och med att företagen utvecklas och
informationsmängden därigenom ökar, uppkommer gradvis ett behov av att få kontroll
på detta. Därigenom kan ny kunskap tillföras företaget för att på så sätt göra det än mer
konkurrenskraftigt. Informationssamhället, åtminstone den del som har att göra med
Internets betydelse för kommunikationens nyskapande, visar sig här återigen vara ett
tydligt motiv enligt respondenterna till att bibliotekarien idag arbetar inom privata före-
tag.

Varför bibliotekarien anställs till privata företag idag behöver inte endast ha med bibli-
otekariens kompetens att göra. Precis som vi har nämnt, är det inte i första hand en bib-
liotekarie man i samtliga fall har sökt för en specifik tjänst. Trots detta har man fått in
ansökningar från personer med utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Ge-
nom att ha de rätta personliga egenskaperna, utöver den kompetens som efterfrågas,
borde detta vara ett sätt för bibliotekarien att få in en fot på den privata marknaden.
Även om bibliotekariens kompetens inte efterfrågas specifikt, men att de kunskaper som
efterfrågas tangerar det som utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap
ger, krävs ett tankesätt som passar för informationsstruktureringen på företagen. Och det
är bibliotekariens förhållande, intresse och tankesätt kring information som har varit en
dragningskraft för företagen. Davidsson och Eriksson menar att det går att lära upp
andra personer i att utveckla en professionell sökteknik, men att det blir betydligt enkla-
re om personen ifråga har kunskaperna från början. Finns kunskaperna, finns också in-
tresset, och då blir det genast lättare att lära sig. Där har bibliotekarien en fördel, under
förutsättning att denna insikt tas tillvara av bibliotekarien själv och används för att ta sig
in på den privata marknaden. Utifrån att individen på dagens arbetsmarknad blir allt mer
viktig är det till stor del hur bibliotekarien är som person, och den grundläggande attity-
den till information, som har stor betydelse för möjligheterna att ta sig in på arbets-
marknaden. 183 Något som även Magnusson sett tendenser till i sin forskning.184 De per-
sonliga egenskaperna har förstås alltid spelat roll för en anställning, men i och med den
konkurrenssituation gentemot andra yrken som bibliotekarien befinner sig i, kommer
individens speciella betydelse för ett företags verksamhet fram än tydligare.

Genom Porats beskrivning av bibliotekariens roll i informationssamhället, där en upp-
gift är att föra information vidare, kan vi konstatera att yrkeskunskaperna, trots tidigare
diskussion, har en tydlig koppling till vad som sker i ett informationsintensivt samhäl-
le.185 Även Nissen, som säger att efterfrågan på så kallade innehållsexperter som söker
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rätt på efterfrågad information kommer att öka i takt med att informationsmängden i
samhället ökar, förenar bibliotekariens yrkeskunskaper med informationssamhället fo-
kusering på informationshantering.186 Bibliotekarien har genom denna möjliga utveck-
ling en chans att få en betydelsefull plats för näringslivets behov av informationshan-
tering. Men vad är det som respondenterna ser som bibliotekariens främsta kompetens?
Är det att ta fram rätt information och värdera denna? Ja, vi kan se att alla respondenter
kopplar samman bibliotekariens kunskaper med information och att exempelvis Helges-
son betonar bibliotekariens förmåga att hantera stora mängder information. Detta är en
viktig ingång för bibliotekarien till den privata arbetsmarknaden. Men förutom detta
ligger, som tidigare nämnts, tonvikten på att ha ett visst förhållningssätt till information.
Det är snarare detta som lyser igenom i respondenternas beskrivningar. Vi menar där-
med att bibliotekariens unika kompetens är betydelsefull, just genom det faktum att
bibliotekarien i och med denna kunskap har ett intresse av att strukturera information.
Och med detta intresse följer också en specifik, och från företagen önskvärd, utgångs-
punkt som bibliotekarien har till informationsvärdering. Efterfrågan har alltså att göra
med bibliotekariens kompetens och framförallt med det förhållningssätt som följer med
detta.

10.4.3 Attityd

Det är svårt att se attityden inom näringslivet som ett motiv till att anställa bibliotekari-
er. Även om det enligt Harnesk, och som vi kan se genom Eriksson på Beta AB, har
blivit en mer positiv attityd till bibliotekarien utanför biblioteken. 187 Men detta är ingen
attityd som vi kan se överlag i de beskrivningar som arbetsgivarna ger. Ingen av de bib-
liotekarier som de har anställt arbetar idag under benämningen bibliotekarier. I denna
studie visar det sig att attityden till bibliotekarier överlag inte är så god som Harnesk
påvisar. Den verkar snarare vara till nackdel för bibliotekarien. Att en positiv attityd nu
skulle råda över lag inom företagen, och att detta då skulle kunna ses som en möjlighet
för bibliotekarien att komma in på den privata arbetsmarknaden, har vi i denna studie
alltså svårt att se. Titlar så som Configuration Manager eller informationsarkitekt an-
vänds med fördel framför bibliotekarien. Enligt flera av respondenterna skulle en an-
vändning av titeln bibliotekarie medföra en alldeles för snäv benämning på vad perso-
nen sysslar med och komplicera kommunikationen inom företaget och med dess
omvärld. Att då använda titeln bibliotekarie för de personer på företaget som arbetar
med informationshantering är allt annat än bra. Detta visar att titeln bibliotekarie, och
det som många enligt flera av respondenterna förknippar med begreppet, inte bidrar till
att skapa en attraktion till yrket inom näringslivet. Däremot verkar det, i informations-
samhället, vara en fördel att rikta uppmärksamheten på vad bibliotekarien i ett specifikt
företag sysslar med och på sätt lyfta uppmärksamheten från bibliotekariens utbildning
till bibliotekariens arbetsuppgifter. Men en förutsättning för att andra bibliotekarier ge-
nom detta ska få chans att arbeta inom näringslivet, krävs det förstås att bibliotekarien
gör som Johanna Nilsson som vi nämnde i förklaringen till vårt förhållningssätt till stu-
dien gör - det vill säga berättar vilken utbildning hon har, men inte kallar sig biblioteka-
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rie. 188 Om vi ska tro på Westas teori att den traditionella uppfattningen av bibliotekari-
en kommer att förändras i och med de nya arbetsmarknadsmöjligheterna 189, kommer på
så vis andra inom näringslivet få upp ögonen för bibliotekariens kompetens och förhåll-
ningssätt till information. Något som i ett större perspektiv ytterligare kan bredda ar-
betsmarknaden.

10.4.4 Framtid

Sammantaget för de rapporter från SACO som vi har tagit del av för studiens räkning
presenteras en positiv framtidsbild av bibliotekariens nya möjligheter inom privata fö-
retag. Detta i och med att allt mer information flödar i samhället, en utveckling av in-
formationstekniken och att nya yrken i och med detta skapas.190 Dessa tre faktorer är
några av dem som vi i denna analys menar har betydelse för bibliotekariens arbetsmark-
nad, och som vi har förklarat tidigare. Det är förutom detta intressant att se vilken fram-
tidstro respondenterna har, eftersom detta kan säga något om det finns ytterligare för-
klaringar till att bibliotekariens arbetsmarknad har breddats.

Eriksson menar, då han tydligt märkt av IT-företagens sparkrav och nedläggningar, att
bibliotekariens framtid inom privata företag för tillfället verkar vara begränsad. Han
tycks alltså vara på samma linje som IT-kommissionen från 1994; att fokusera på IT-
utvecklingen och se denna som den mest betydande faktorn för arbetsmarknaden. 191 De
övriga respondenterna är överlag positiva. Men att SACO:s ovan nämnda faktorer, mer
information i samhället och en IT-utveckling som leder till att nya yrken skapas, i och
med detta skulle ligga bakom en positiv utveckling är det ingen av dem som poängterar
när vi rakt ut ställer frågan om vad de tror om bibliotekariens framtid på privata företag.
Gustavssons fokusering på efterfrågan av människor med ett effektivt arbetssätt, där han
menar att bibliotekarien som yrkesgrupp kan stå för ett sådant arbetssätt, är ett uttryck
för arbetsmarknadens ökade fokusering på individen och varje persons betydelse för
verksamhetens helhet.

Från tre av våra intervjuer kan vi se att det finns en tendens till att, trots betoningen
överlag på individen och dennes unika kompetens, påpeka betydelsen av samarbete.
Detta är ytterligare en faktor som har att göra med bibliotekariens egna initiativ, men
som även kan kopplas till diskussionen ovan om att en tydlig uppdelning av yrkesgrup-
per håller på att minska. Vad Helgesson menar - att bibliotekarien är en viktig kontrast i
så kallade ”dotcom-företag” där största delen av medarbetarna arbetar i ett rasande tem-
po - har att göra med det Davidsson menar är viktigt inom en verksamhet. Det vill säga
att få balans mellan olika kompetenser. Detta är något som även poängteras av Filips-
son, då han menar att bibliotekarien måste förena sig med andra och genom detta utöka
sin egen och andra yrkesgruppers kompetens. Att flera av respondenterna framhåller
samarbete och att se helheten i verksamheten kan ha betydelse för bibliotekariens möj-

                                                
188 Almerud 2000, s. 4.
189 Westas 2000, s. 6.
190 I författarnas ägo. E-mail från Kent Fredriksson 2002-09-16. Axelsson, Pia (1999). De nya jobben
finns på Internet, s. 3; I författarnas ägo. E-mail från Kent Fredriksson 2002-09-16. Axelsson, Pia (2000).
Framtidens arbetsmarknad, s. 6; Andersson 2001, s. 4-8.
191 SOU 1994:118, s. 26-27.
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ligheter inom privata företag. Om bibliotekarien inser sin kompetens och ser denna som
en tillgång för näringslivet som helhet, har han eller hon möjligt att erbjuda privata fö-
retag denna kompetens. Och om företagen då ser bibliotekarien som en kontrast och ett
komplement till den övriga personalen, har bibliotekarien mycket att vinna inom nä r-
ingslivet. Men precis som Filipsson säger är det upp till bibliotekarien att själv sätta sig
in i företagets verksamhet och visa intresse för denna.

Studien visar alltså hur viktiga bibliotekariens egna initiativ är; bibliotekarien kan följ-
aktligen påverka sin egen framtid och möjligheterna på arbetsmarknaden. Det gäller att
ta för sig, anpassa sig efter näringslivets krav och samtidigt vara bibliotekarie. Då blir
bibliotekarien intressant.
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11 Slutsatser

Genom att besvara studiens frågeställningar ges en tydlig bild av varför personer med
examen i biblioteks- och informationsvetenskap idag anställs till den, för dessa, icke-
traditionella arbetsmarknaden. De slutsatser som här presenteras är återigen alltså inga
allmängiltiga och generaliserbara resultat. Då vi exempelvis talar om företag och dess
utveckling, menar vi med detta följaktligen just de företag som har deltagit i studien.

11.1 Vilka möjligheter anser arbetsgivarna att informa-
tionssamhällets uppkomst och utveckling har skapat för
bibliotekarien?

Med ett allt snabbare tempo i samhället, och därmed en allt mer intensiv informations-
koncentration, blir specialiseringen av företagens kompetens en nödvändighet. För att
verka med kraft inom näringslivet verkar en trend vara att företagen inriktar sig på ett,
eller flera, specifikt avgränsade områden. Ett ständigt behov av att få ny kunskap beto-
nas. Att uppdatera denna kunskap, genom att förse företagen med ny information, är en
arbetsuppgift som bibliotekarien har utbildning att utföra. Bibliotekarien blir därmed en
resurs för företagen, genom att uppdatera den unika kompetens som finns hos företa-
gens anställda, samt att bevara den kunskap som produceras inom företaget. Vi har
dessutom sett att denna kompetens att finna den rätta informationen, har medfört att
företag kan bygga upp sin verksamhet utifrån ett mer allmänt behov av bibliotekarien.
Åtminstone bygger mycket av Delta AB:s verksamhet idag på detta behov. Kanske är
det just därför som Delta AB företag finns kvar medan många andra företag inom sam-
ma bransch har försvunnit den senaste tiden.

Att vi lever i ett informationssamhälle konstateras av alla arbetsgivare. Företagen har
genom denna samhällsutveckling förändrats; de har kommit att bli beroende av infor-
mation och av att den hanteras på ett effektivt sätt. Till detta krävs en kompetent arbets-
kraft. Då privata företag verkar under ständig konkurrens, kan vi se att hanteringen av
information verkar ha blivit en investering inom näringslivet. Tillgång till information
har blivit en maktresurs. För bibliotekariens del innebär detta, då allt mer i samhället
verkar utgå från hur den information som företagen har tillgång till ser ut, att företagen
blir beroende av bibliotekariens kompetens. En kompetens som innebär att kunna beva-
ra den kunskap som finns hos medarbetarna, vilken blir allt viktigare när allt fler kun-
skapsföretag utvecklas. Därtill kommer att sedan uppdatera kunskapen. Bibliotekarien
får då rollen att stödja denna självprogrammerbara arbetskraft till att hålla sig till det
senaste inom det som rör företagens verksamhet. Framväxandet av ett informationssam-
hälle beskrivs enligt flera tidigare studier som ett led i Internets utbredning. Vissa av
arbetsgivarna menar att just Internet har betydelse för bibliotekariens nya arbetsmark-
nad, då företagen blir mer beroende av att kunna överblicka den specifika marknad de
agerar inom. Denna kontroll, vilken de menar att bibliotekarien behärskar, kan möjlig-
göras med hjälp av Internet.
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Att flera av företagen specialiserat sin verksamhet har inneburit att även informations-
hanteringen kommit att bli mer specialiserad. Som ett led i detta har företagen krävt en
allt mer kompetent arbetskraft. Men kompetent har inte alltid inneburit att ha en specifik
yrkeskunskap, för bibliotekariens del i många fall att kunna söka och strukturera infor-
mation. Vad som efterfrågats utöver yrkeskunskaper har gällt ett visst tanke- och för-
hållningssätt till information och dess betydelse för företagens fortlevnad och verksam-
het. Något som det visat sig att bibliotekarien inte är ensam om att ha. Liksom vad som
har diskuterats i flera rapporter kommer tonvikten mer och mer att läggas på individens
förutsättningar och unika betydelse i ett företag. Att bibliotekarien därmed har varit in-
tressant för företagen visar sig hos flera ha att göra med att bibliotekarien har ett speci-
ellt förhållningssätt till information som företagen är intresserade av. Bibliotekariens
eget agerande tycks alltså ha betydelse för den vidgade arbetsmarknaden, då det handlar
om att bibliotekarien själv måste visa för företagen vilken kompetens som finns. Detta
då bibliotekarien inte alltid efterfrågas för sådana krav som matchar den specifika kom-
petensen.

11.2 Hur ser arbetsgivarna på bibliotekarien utanför den
traditionella arbetsmarknaden?

Att se utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap som en tydlig förklarings-
faktor till bibliotekariens allt större arbetsmarknad är inte helt entydigt. Utbildningen
har betydelse för arbetsmarknadens utveckling för bibliotekarien, genom att de kunska-
per om informationssökning som utbildningen ger efterfrågas av företagen. Men utbild-
ningen är å andra sidan inte en betydelsefull förklaringsfaktor då bibliotekarier har an-
ställts till privata företag trots att det finns viss kompetens som saknas hos
bibliotekarien. Ett affärsmässigt tänkande och kunskapen om företagens arbetsvillkor
uppges vara bristfälligt. Kunskap som arbetsgivarna dock ser som svårt att föra in i un-
dervisningen. Så även om utbildningen är viktig så finns det viss kompetens som inte
kan implementeras för att utbildningen därmed skulle spela en avsevärt större roll än
vad den gör idag. Återigen tycks bibliotekarien själv som person, och de individuella
egenskaperna och intressena, ha en mycket stor roll i möjligheten att arbeta inom privata
företag. Vad som även talar för att utbildningen inte kan ses som en framträdande för-
klaring till bibliotekariens nya arbetsmarknad är det faktum att kunskaperna om utbild-
ningen i biblioteks- och informationsvetenskap skiljer sig mycket mellan arbetsgivarna.
Det går alltså inte här att se ett samband mellan stor kunskap om bibliotekariens utbild-
ning och ett intresse av att anställa personen i fråga.

Trots arbetsgivarnas skiftande bakgrunder och en brist på information om utbildningen i
biblioteks- och informationsvetenskap, har uppenbarligen ett intresse funnits att anställa
en bibliotekarie. Hur går detta ihop? Mycket talar för att bibliotekarien själv har tagit
egna initiativ och att de bibliotekarier som sedan tidigare fanns på företaget ”internt”
har marknadsfört sin egen kompetens och utbildning och därmed gjort det möjligt för
fler bibliotekarier att komma in på den privata arbetsmarknaden. Dessutom har arbets-
givarna vid rekrytering upptäckt att bibliotekarien har ett specifikt förhållningssätt till
information som är värdefullt och att detta kanske inte har så mycket med utbildningen
att göra. Det specifika förhållningssättet kan vara en naturlig del av bibliotekarien som
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person, då detta kan ha legat till grund för att intressera sig för ämnet och vilja söka sig
till privata företag och inte till de traditionella biblioteken.

Vi kan se att ytterligare en förklaring till bibliotekariens nya arbetsmarknad är att da-
gens yrkesroller inte är lika förutbestämda som tidigare. Nya konstellationer av kompe-
tenser och matchningar mellan utbildning och branscher gör att bibliotekarien får nya
chanser på arbetsmarknaden. Detta innebär att bibliotekarien får konkurrens från andra
utbildningar som också är inriktade på informationsområdet. Men det ligger något posi-
tivt i detta, då bibliotekarien tycks ta egna initiativ och inse att det finns andra yrkes-
grupper som har en kompetens som liknar den egna. Dessa initiativ ser vi kan medföra
att företagen blir mer öppna för nya yrkesgrupper att komma in i företaget, vilket bådar
gott för bibliotekarien såväl som för personer med annan utbildning.

Samtliga arbetsgivare kopplar samman bibliotekarien med information på något sätt och
poängterar samtidigt att det blir allt mer eftertraktat med personer som kan ta fram rätt
information till företagen. Genom detta kan vi se en tydlig koppling mellan bibliotekari-
ens yrkeskunskaper och en bredare arbetsmarknad. Den kompetens som bibliotekarien
har, och som arbetsgivarna vet eller antar att de har, ökar möjligheterna för bibliotekari-
en att arbeta med informationshantering inom dagens näringsliv. Vi ser däremot inte att
attityden till bibliotekarien inom näringslivet skulle vara till fördel för bibliotekarien, då
arbetsgivarna menar att ett användande av begreppet bibliotekarie skulle ge helt fel sig-
naler ut till de övriga i företaget. Att det idag skulle råda en överlag mer positiv attityd
till bibliotekarien än tidigare, vilket har hävdats, kan måhända vara sant. Men att det
skulle leda till att fler bibliotekarier anställs har vi mycket svårt att se i denna studie.

Framtiden för bibliotekarien på den privata arbetsmarknaden verkar inte, vilket vi inled-
ningsvis förutsåg, enbart ligga i de faktorer som denna studie har koncentrerat sig på.
Det vill säga utvecklingen av samhället, arbetsmarknaden, utbildningen och biblioteka-
rien som person. Vad flera arbetsgivare betonar är betydelsen av samarbete från biblio-
tekariens sida med andra yrkesgrupper. Att helt enkelt låta annan kompetens, det vill
säga personer med annan utbildning än biblioteks- och informationsvetenskap,
komplettera den kunskap inom informationsområdet som bibliotekarien saknar eller inte
har inriktat sig på. Detta skulle enligt arbetsgivarna kunna leda till att attityden till bibli-
otekarien överlag förändras till det mer positiva, då bibliotekarien blir mer känd bland
andra yrkesgrupper och inom andra branscher. En förändrad attityd som i sin tur skulle
kunna innebära att arbetsmarknaden för bibliotekarien vidgas än mer då arbetsgivare får
en mer öppen inställning till bibliotekariens plats inom det privata företaget. Biblioteka-
rien kan genom detta i större utsträckning komma att se sig själv som ett komplement
till andra snarlika kompetenser, ta allt fler egna initiativ och samtidigt inspirera andra att
göra detsamma. Därmed kan fler möjligheter för en bredare arbetsmarknad skapas. Av
bibliotekarien själv.
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11.3 En förklaring

Varför anställs idag personer med examen i biblioteks- och informationsvetenskap till
den, för dessa, icke-traditionella arbetsmarknaden? Vi kan se att det har att göra med i
huvudsak två faktorer. Företagen är i behov av bibliotekarien, som i ett informationsin-
tensivt samhälle har kompetensen att uppdatera företagets kunskaper så att de därmed
kan agera konkurrenskraftigt inom det specifika område som verksamheten är inriktad
på. Dessutom blir gränserna för olika yrkesroller allt mindre tydliga, vilket skapar förut-
sättningar för bibliotekarien, såväl som för andra kompetenser, att arbeta med informa-
tionshantering. Med bibliotekariens nya arbetsmarknad och de förändrade yrkesrollerna,
skapas alltså en konkurrenssituation. Vi menar att en stor del av förklaringen därmed
ligger i bibliotekariens eget agerande gentemot den privata arbetsmarknaden. Att allt
fler bibliotekarier idag anställs på privata företag tycks med andra ord ha att göra med
ett förändrat agerande hos bibliotekarien själv såväl som hos arbetsgivaren.
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12 Avslutande reflektioner

Arbetet med magisteruppsatsen har lärt oss otroligt mycket. Det har inte bara utvecklat
vår kunskap i fråga om att arbeta vetenskapligt och presentera en uppsats kring ett av-
gränsat område inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Arbetet har även inne-
burit att vi nu ser på bibliotekarierollen och dess omvärld på ett annat sätt än vad vi tid i-
gare gjorde. Det är många frågor som har kommit fram under arbetets gång. Vissa av
dem har varit så omfattande att de har formulerats till frågeställningar. Andra har vi fått
svar på genom intervjuerna. Några av dem ser vi fortfarande som obesvarade och vi
ägnar därför detta avslutande kapitel till att reflektera kring dessa frågor.

12.1 Myt eller verklighet?

Som vi tidigare nämnt har det varit problematiskt att hitta respondenter för studien, då
vi har haft svårt att få tag på bibliotekarier som arbetar inom privata företag. I detta ar-
bete har inte inräknats företagsbibliotekarier, eftersom vi ser motivet från arbetsgivares
sida till en tjänst på företagsbiblioteket som uppenbart. Varför har det varit så svårt att
hitta dessa nyutexaminerade studenterna från utbildningen i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap i Borås?

Vi ställer oss frågan om de där femton procenten bibliotekarier på privata företag verk-
ligen finns? Det är inget tvivel om att det har skett en ökning av andelen bibliotekarier
som idag arbetar inom näringslivet (vi antar att den statistik som vi tagit del av har ta-
gits fram med reliabla och valida metoder, och att svarsfrekvensen har inneburit att re-
sultatet har kunnat vara giltigt).

Men kanske är det så som Filipsson säger, att diskussionen om bibliotekarien på den
privata arbetsmarknaden blir en sanning om man pratar om det som en sanning. Vi me-
nar förstås inte att det skulle vara någon part i diskussionen kring bibliotekariens nya
arbetsmarknad som ljuger. Vi ser det som att det kan vara så att det blir en större föränd-
ring när det uppmärksammas i stor utsträckning, i jämförelse med hur utvecklingen
egentligen har varit. Är det en så stor förändring som det målas upp på flera håll? När vi
valde ämne till magisteruppsatsen hade vi en uppfattning om att förändringen var enorm
och vi ställde oss frågan hur denna enorma förändring har uppkommit. Men i och med
att vi kom längre och längre i vårt arbete med att försöka finna dessa bibliotekarier, blev
vi alltså mer och mer fundersamma till vad som egentligen hade skett. Vad vi inte re-
flekterade över särskilt mycket innan vi började vår studie var bibliotekariens egen roll i
detta. Hos vem finns viljan att allt fler bibliotekarier ska arbeta på privata företag? Ge-
nom våra intervjuer har vi sett ett intresse av att rekrytera bibliotekarien till privata fö-
retag. Men återigen är det inte så stort som diskussionen och uppmärksamheten kring
utvecklingen har velat påskina. Att det skulle vara de privata företagen som skriker efter
en kompetens inom ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap är vi inte
längre så säkra på. Vi har genom vårt resultat konstaterat att bibliotekariens kompetens
och förhållningssätt kring information efterfrågas och att detta kan förklaras med att
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arbetsmarknaden i helhet har förändrats, liksom företagens arbetssätt och inriktning på
verksamheten till följd av ett samhälle som alltmer styrs av information. Vi vet också att
bibliotekarien har konkurrens från andra utbildningar. Dessutom är det inte alltid som
bibliotekarier efterfrågas. Vad vi har kunnat se har ett eget initiativ från bibliotekarierna
själva spelat en stor roll.

Det goda med detta, att som vi ser det förstora upp en utveckling och få den att bli större
än vad den faktiskt är, tror vi har varit att allt fler bibliotekarier har vågat inventera sin
kompetens och pröva sina vingar utanför bibliotekets väggar. Detta ser vi som positivt
och enormt utvecklade för yrket. Men i detta skapas en baksida, som står för en besvi-
kelse från vår sida, och säkert från andra studenter, som har trott på detta och som helt
eller delvis sökt till utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap på grund av att
arbetsmarknaden har stått för stora förändringar som har skapat nya arbetsmöjligheter.
Att försköna denna bild har alltså fått såväl positiva som negativa följder. Vi har svårt
att ställa oss på en av dessa sidor genom att säga vad som är rätt och fel och förbehåller
oss rätten att endast föra upp diskussionen till ytan. Vi ser det som mycket intressant att
reflektera över framställningen och diskussionen kring bibliotekariens nya arbetsmark-
nad. Vi förstår nu att det i grund och botten var detta som låg bakom att denna uppsats
kom till.

12.2 Fortsatta studier

Hur ska begreppet bibliotekarie användas eftersom ingen blir bibliotekarie idag genom
en examen i den akademiska utbildningen biblioteks- och informationsvetenskap? Frå-
gan kom upp tidigt i vårt arbete och vi har länge funderat på vilken betydelse begrepps-
användningen har för attityden till yrket från samhället i stort, yrkets status, och yrkets
möjligheter att fortsätta vidareutvecklas. Kanske kan frågan vara en grund till en ma-
gisteruppsats på Bibliotekshögskolan i Borås. En studie som utför någon slags pro-
bleminventering, där begreppet bibliotekarie utvärderas och där såväl fördelar som
nackdelar med att använda begreppet studeras. Kanske ska man rent av överväga att
döpa om Bibliotekshögskolan till någonting annat? Vi tror att en diskussion om detta
skulle vara mycket givande för bibliotekariens framtid. Vår framtid.
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13 Sammanfattning

Utgångspunkten för denna studie är att förstå varför personer med examen i biblioteks-
och informationsvetenskap idag anställs till den, för dessa, icke-traditionella arbets-
marknaden. Då vi hört talas om, både genom utbildningen och genom olika medier, att
det har utvecklats en arbetsmarknad för bibliotekarien i vilken möjligheter att arbeta på
privata företag har skapats, ställde vi oss frågan vad som hade orsakat detta. Genom att
ställa upp två möjliga påverkansfaktorer, informationssamhällets utveckling, samt den
senaste tidens förändringar på arbetsmarknaden, har vi skapat en grund att stå på för en
magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap. Dessa två faktorer kom att
bli studiens två frågeställningar, vilka kunde kopplas samman genom att de ömsesidigt
påverkar varandra sett ur ett samhällsperspektiv:

1. Vilka möjligheter anser arbetsgivarna att informationssamhällets uppkomst och ut-
veckling har skapat för bibliotekarien?

2.  Hur ser arbetsgivarna på bibliotekarien utanför den traditionella arbetsmarknaden?

Med detta följer i huvudsak två avgränsningar. Dessa har att göra med den privata ar-
betsmarknaden för bibliotekarien som har anställts efter 1993, det år då utbildningen i
biblioteks- och informationsvetenskap blev akademiserad. Dessutom studeras endast
svenska förhållande, därav mestadels svensk litteratur, för att få en rimlig begränsning
av teoretiskt material.

Den teori som har valts för studien, vilken har en direkt koppling till de två grund-
läggande förklaringsfaktorerna, är Manuel Castells vetenskapliga klargörande till vad
han benämner informationsåldern och dess nätverksamhälle. I denna teori presenteras
tolkningar till den senaste tidens, och samtidens, utveckling inom ekonomin, samhället
och kulturen. Det som för denna studie är intressant har att göra med det informationella
samhällets karaktäristika och därpå följande förändringar för arbetsmarknadens förut-
sättningar och utseende. Castells menar att vi lever i ett informationellt samhälle, där
nätverk bygger upp dess struktur. Det är nätverken som sätter ramarna för samhällets
alla delar och skapar på så vis helt förändrade förutsättningar och strukturer i samhället
än vad som tidigare har varit gällande.

Som en direkt följd av teoriavsnittet diskuteras den litteratur som vi har läst in oss på för
att få en förståelse för problemområdet. Inledningsvis tas informationssamhällets exi-
stens och utveckling upp. I denna framkommer det att informationen i samhället skapar
helt nya förutsättningar för alla som är en del av det. Det som rör arbetsmarknadens
förändringar diskuteras utifrån samhällets utveckling och bibliotekariens plats här. Bib-
liotekariens roll förändras och inom utbildningen i biblioteks- och informationsveten-
skap förs diskussioner kring anpassningen av samhällsutvecklingen och utbildningens
plats i detta samhälle. Flera studier visar att bibliotekarien, och även andra yrkesgrup-
per, har breddat sin arbetsmarknad. Denna förändring skapar nya förutsättningar för
bibliotekariens kompetens och kunskapen om denna bland arbetsgivare.
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Kvalitativa respondentintervjuer är den metod som används för att ta an det empiriska
materialet, vilket består av fem arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden som alla
har anställt en eller flera bibliotekarier. Att få fatt på dessa personer, därefter ställa
samman en intervjuguide och genomföra intervjuerna, beskrivs i metod- och material-
kapitlet utifrån teorier tillhörande den metodologiska vetenskapen. I detta kapitel moti-
veras samtliga val som har föregått studien, även i fråga om analysmetoder, bearbetning
av material, och litteratursökningar.

Vad vi i denna studie ser har påverkat bibliotekariens nya arbetsmarknad är en rad fak-
torer. För det första har ett informationsintensivt samhälle inneburit att företagen har
specialiserat sig. Detta har gjort dem mer beroende av information, vilket kan ses som
möjliggörande av makt. Bibliotekarien har här till uppgift att uppdatera och bevara den
kunskap som företagen genererar genom denna information och bibliotekarien fungerar
därmed som ett slags konkurrenskraftigt verktyg inom näringslivet.

För det andra har bibliotekarien ett eftertraktat förhållningssätt till information, vilket
hon delar med andra yrkesgrupper. Detta gör att bibliotekarien agerar i en konkurrens-
situation med personer med en annan utbildning, vilket betyder att bibliotekariens eget
agerande har en stor betydelse för en bredare arbetsmarknad. Då individens unika för-
måga och personliga egenskaper tycks ha fått en allt större betydelse på arbetsmarkna-
den, visar detta än mer att bibliotekarien själv har en stor del i de nya möjligheterna på
arbetsmarknaden.

Utbildningen, det vill säga i huvudsak den kompetens kring informationssökning som
denna ger, är en tredje förklaringsfaktor. Men då företagen inte alltid efterfrågar en bib-
liotekarie, utan mer en specifik kompetens, och att företagen dessutom tycks sakna vissa
kompetenser hos bibliotekarien, får därmed inte till följd att utbildningen blir en domi-
nerande förklaring. Dessutom har ingen av respondenterna fått någon information om
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap från någon skola som utbildar
inom ämnet. Om marknadsföringen av utbildningen ska ha haft betydelse för anställ-
ning har bibliotekarien troligtvis marknadsfört sig själv.

För det fjärde ser vi att arbetsmarknadens förändrade utseende, i det att yrkesrollerna
inte är lika definitiva idag som tidigare och att detta skapar nya karriärvägar, möjliggör
en bredare arbetsmarknad för såväl bibliotekarien som andra yrken. Egna initiativ och
en mer öppen syn från företagets sida om nya yrkesgrupper inom näringslivet menar vi
har betydelse för bibliotekariens arbetsmarknad. Attityden till bibliotekarien på den pri-
vata arbetsmarknaden ser vi dock inte ha ändrats i så stor utsträckning så att denna
skulle kunna vara till fördel för en rekrytering av bibliotekarien från de privata företa-
gens sida. Något som möjligtvis kan förändras i takt med att fler bibliotekarier börjar
arbeta inom näringslivet.
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Bilaga

Intervjuguide

Syftet är att förstå varför personer med examen i biblioteks- och informationsvetenskap
idag anställs till den, för dessa, icke-traditionella arbetsmarknaden.

Informationssamhället

Hur ser du på den senaste tidens samhällsutveckling?
Hur ser du på informationssamhället? Finns det?

De privata företagen

Hur har företaget förändrats de senaste tio åren?
Hur har arbetssättet på företaget förändrats den senaste tiden? (nätverk, konsulter etc.)
Hur har informationshanteringen förändrats i företaget de senaste åren?
Vilka kvalifikationer sökte ni för den tjänst som bibliotekarien har?
Varför behöver detta företag en bibliotekarie?
Vilken betydelse har bibliotekarien för företagets informationshantering?
Vilken roll har bibliotekarien i företaget?
Vilka färdigheter tycker du att en bibliotekarie har?
Vilka för och nackdelar ser du med att anställt någon annan kompetens till detta jobb?
Skulle fler företag ha nytta av bibliotekarier?

Utbildningen

Med vem konkurrerar bibliotekarien om sina yrkeskunskaper?
Vilka kunskaper tycker du saknas hos bibliotekarien när han/hon började arbeta på fö-
retaget?
Vad vet du om bibliotekariens utbildning?
Har du fått information från någon skola som utbildar inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap?
Har du fått information om utbildningen på annat håll?
Vilken utbildning har den som anställde bibliotekarien?

Bibliotekarien

Hur skulle du beskriva dagens arbetsmarknad?
Hur skulle du beskriva en idealperson på dagens arbetsmarknad?
Varför anställdes bibliotekarien?
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Vilka kvalifikationer sökte ni när tjänsten utannonserades?
Hade du något yrke/specifik utbildningen i åtanke då tjänsten utannonserades?
Hade bibliotekarien de bästa kvalifikationerna eller var det något annat som påverkade
valet av person?
Varför anställde du just en bibliotekarie – det finns ju andra yrken som arbetar med in-
formation, exempelvis informatör, webbdesigner?
Vad tror du det beror på att bibliotekarier har fått en bredare arbetsmarknad?
Hur tycker du att bibliotekariens möjligheter på den privata arbetsmarknaden verkar?
Vilka arbetsuppgifter har bibliotekarien?
Varför just dessa?
Vilken är bibliotekariens viktigaste kompetens för företaget?
Fanns arbetsuppgifterna innan bibliotekarien anställdes?
Vem utförde dem då? (typ av utbildning etc.)
Har bibliotekarien visat på något nytt eller oväntat vad gäller kunskaper, tänkande, ar-
betssätt?
Har han/hon fått fler eller färre arbetsuppgifter än de som var tänka från början? Varför?
Vilken titel har bibliotekarien på företaget?
Varför har han/hon den titeln?
Hur uppfattar du att den gängse attityden till bibliotekarier är? (på företaget och i sam-
hället)
Hur ser du på framtidsutsikterna för bibliotekarier inom denna bransch / på den privata
marknaden?
Hur många bibliotekarier har du anställt?


