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Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka hur nyexaminerade 

bibliotekarier och journalister upplever sin kompetens i 
yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet. 

Utifrån analys och kodning har teman som pedagogik 
och teknik urskilts som kompetensbehov bland 
bibliotekarier och journalister i deras yrkespraktik. 
Bland annat upplever bibliotekarier och journalister att 
de vill ha mer praktiska inslag i utbildningsinnehållet 
och tona ner det akademiska. Före detta studenter 
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rättsjournalistik, samt bättre förståelse om branschen 
och vilka förutsättningar och arbetsformer som 
existerar.  
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INLEDNING	
 
Efter att utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap (förkortat 
BIV i denna studie) samt journalistik akademiserades så har diskussioner kring 
teori och praktik cirkulerat. I vår tids samhälle sker också en ständig utveckling 
inom teknik och media. Man kan tydligt märka att exempelvis mobiltelefonerna 
blir bättre, och får mer avancerade kameror och internets framväxt skapar 
större möjligheter inom information och kommunikation. Möjligheter som gör 
information mer tillgänglig för vem som helst och teknik som underlättar 
kommunikationen med andra. Det är vad man kan kalla ett kunskaps- 
informations- och mediesamhälle (Webster 2006, 9). 

Från att man tidigare blev utbildad bibliotekarie så blev man i början på 1990-
talet utbildad biblioteks- och informationsvetare när ämnet akademiserades och 
till följd av akademiseringen påverkades också yrkesidentiteten för 
bibliotekarier och fokus gick från att lägga vikt vid hantverket i yrkesrollen till 
en yrkesroll som utgår mer från grundläggande teoretiska förståelser av 
ekonomiska och användarrelaterade processer som biblioteken hanterar idag 
(Karlén Gramming 2015, 14).  

Innan akademiseringen av journalistik så var man tvungen att göra praktik, och 
läras upp på en redaktion för att kunna lära sig yrket (Egorova & Lindqvist 
2006, 2). Efter akademiseringen av journalistik som ämne har det ständigt 
diskuterats om utbildningen i förhållandet mellan teori och praktik. Hur mycket 
praktik behövs, och varför ska det vara akademiskt? 

Också en eventuell problematik för bibliotekarier vid övergången mellan 
utbildning och yrkesliv är att nyanställda folkbibliotekarier har svårt att relatera 
till det akademiska i utbildningen till arbetet på biblioteket, man upplevde i 
stället att internutbildningen via arbetsplatsen var mer självklar (Hall & 
Lövenius 2007, 21). 

Den pågående digitaliseringen har också varit en viktig faktor som skapar bättre 
möjligheter att ta del av kunskap. Sociala medier har de senaste åren tagit ett 
stort kliv framåt och gör det möjligt att nå ut till ännu fler. Dessa utvecklingar 
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har förändrat villkoren för en rad olika sfärer som i sin tur påverkar flera 
professioner (Brante 2009, 15) bland annat för journalister och bibliotekarier 
som båda arbetar med informationsförmedling i någon form.  

Idag kan vi följa debatter angående de nya villkoren för dessa två professioner. 
Bland annat regeringens medieutredning som spår en dyster framtid för 
journalistiken, ”medieborgare” kan delvis ersätta journalister då 
papperstidningen och det linjära teve-tittandet i stort sett kan försvinna under 
den närmsta tioårsperioden (Sundell 2015). 

För att nämna hur man kan tolka den här krisen kan uttrycken ”bibliotekarien 
är död” (Region Västerbotten 2016) och ”papperstidningen är dödsdömd” 
(Sundell 2015) ge en röst för vad yrkesrollerna står inför i framtiden. Det blir en 
ekonomisk kris för tidningarna eftersom mediekonsumtionen flyttar ut på nätet. 
Bibliotekarierollen ska fylla specialistkunskaper samtidigt som 
medieutvecklingen pågår. Det skapar svårigheter för biblioteken att rekrytera 
rätt kompetens (KB 2016, 71). 

Men hur möter egentligen utbildningarna utmaningarna för dessa två 
yrkesroller som är under en ständig förändring i ett förändrat mediesamhälle? 
Medieutvecklingens snabba utveckling sätter press på kompetensbehovet och 
på utbildningarnas innehåll.  

Jenny Lindberg konstaterar att alla yrkesgrupper måste förhålla sig till ny 
teknik och arbetsredskap, extra centralt är det för professioner som hanterar 
informationsförmedling i någon form, användningen av informations- och 
kommunikationsteknologiska (IKT) redskap är av största vikt (Lindberg 2012, 
218). 

Innan akademiseringen var båda yrkesrollerna mer praktiskt lagda på grund av 
att det var via praktik och hantverket i sig som man blev upplärd. Men teorin 
spelar också en viktig roll för att förstå innehåll och kunna kunskapsorientera 
sig. I dagens samhälle anser vissa att det behövs mer praktik för båda 
professioner, men samtidigt måste man hålla på den akademiska standarden för 
de utbildningarna som är lagda vid universiteten.  
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SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur nyexaminerade bibliotekarier och 
journalister upplever sin kompetens i yrkespraktiken i förhållande till 
utbildningsinnehållet. 
 
De frågeställningar uppsatsen utgår ifrån är följande: 

• Vilka kompetensbehov upplevs av nyexaminerade bibliotekarier och 
journalister i yrkespraktiken? 

 

• Vilka kompetensbehov eller luckor i utbildningsinnehållet upplevs bland 
programföreståndare? 

 
 
 

Syftet kommer att undersökas genom att tematiskt studera innehållet i 
utbildningarna genom att leta efter eventuella teman. Därefter se om dessa 
teman går att urskilja i intervjusvaren med bibliotekarier, journalister och 
programföreståndare för att se vilka kompetensbehov som upplevs i 
yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet. 
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TIDIGARE	FORSKNING		
 
I detta avsnitt kommer den historiska resan för bibliotekarier och journalister 
att presenteras, och till följd av detta varför man ville eller behövde förnya 
utbildningarna. Men också hur ett forskningsämne blir till och vad en 
akademiseringsprocess är, spänningen mellan teori och praktik kommer även 
att tas upp. 

Hur	yrkena	för	bibliotekarier	och	journalister	vuxit	fram	–	en	historisk	
översikt	
 
Grunden till en biblioteksutbildning började med en utredning av Valfrid 
Palmgren som styrkte att det efterfrågades en utbildning för bibliotekarier. 
Under tiden som en sådan utbildning formades bedrevs det länskurser mellan 
åren 1920-1928 (Seldén 2012, 192). 

1926 dokumenterades den första bibliotekskursen och är den händelse som är 
grunden till den första biblioteksskolan i Sverige. Kursens omfattning var 
ungefär fyra månader och skulle ägnas åt frågor som berörde hithörande 
bibliotek, men även de vetenskapliga bibliotekens särskilda problem. Det var 
bland annat föreläsningar inom bok- och bibliotekshistoria, bibliografi, 
uppslagsböcker, bokurval, bibliotekesorganisation men också biblioteksarbetets 
teknik som, katalogisering, klassifikation, lokaler och utlåning. Utbildningen 
hölls av ett urval av biblioteksmän (Seldén 2012, 194). 

I början på 1990-talet blev ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
akademiserat i och med högskolereformen 1993/94. Akademiseringen 
fullbordades 2007 genom Bolognaprocessen. Till följd av detta påverkades 
också yrkesidentiteten för bibliotekarier och fokus gick från att lägga vikt vid 
hantverket i yrkesrollen till en yrkesroll som utgår mer från grundläggande 
teoretiska förståelser av ekonomiska och användarrelaterade processer som 
biblioteken hanterar idag (Karlén Gramming 2015, 14). 1993 kom också den 
första disputationen i ämnet vid Göteborgs universitet (Hall & Lövenius 2007, 
12). 

Mellan 1993-2007 blev det fler lärosäten för biblioteksutbildningar i Sverige, 
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bland annat i Borås, Umeå, Uppsala och Lund, och senare även Växjö. Denna 
period präglades mycket av att alla lärosäten bestämde sig för att införa 
magisterexamen i utbildningarna (Seldén 2012, 205). 

2011 skapade det kreativa facket (DIK) en arbetsgrupp med målet att undersöka 
vilka yrkeskompetenser som kommer att efterfrågas i framtiden för 
bibliotekarier. Bland annat kom man fram till: Digitalisering, marknadsföring, 
pedagogik och handledning (Karlén Gramming 2015, 25). Frågan om 
biblioteken behöver fler specialister beror på bibliotekets storlek och 
belägenhet. Meningen är inte att bli specialist direkt efter utbildningen, men 
studentens val av kurser och uppsatsämnen är en fördel för egen profilering i 
yrkeslivet (Karlén Gramming 2015, 16). 

Eventuell problematik vid övergången mellan utbildning och yrkesliv är att 
nyanställda folkbibliotekarier har svårt att relatera till det akademiska i 
utbildningen till arbetet på biblioteket, man upplevde i stället att 
internutbildningen via arbetsplatsen var självklar (Hall & Lövenius 2007, 21). 

Litteraturkunskap sägs vara en viktig grund för att arbeta som folkbibliotekarie, 
men på skolbibliotek är de pedagogiska kunskaperna minst lika viktiga. På 
forskningsbibliotek ligger användarundervisningen i fokus. Det är också viktigt 
att bibliotekarierna intresserar sig för omvärldsbevakning för att stärka sin 
yrkesroll i relation till andra professioner. Kunskapsorganisation är en av 
kärnkompetenserna för bibliotekarieyrket, och rollen som 
informationsspecialist är särskilt relaterad till tekniken och dess utveckling 
(Hall & Lövenius 2007, 26). 

Ett antal bibliotekschefer var positivt inställda till utbildningens akademisering 
för man trodde att det kunde höja statusen för bibliotekarieyrket. Andra ansåg 
att en viss erfarenhet av praktiskt arbete hade underlättat för att fördjupa 
teoretiska kunskaper och förstå biblioteksarbetet (Hall & Lövenius 2007, 27). 

Rollen som bibliotekarie är institutionsbunden och leder till att man som 
bibliotekarie blir mer omärkbar än andra professioner som till exempel läkare. 
Bibliotekariers metodkunskap och pedagogiska förmåga bör vara ett 
framtidsmål (Weiss 2002, 26). 
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Innan journalistutbildningar existerade var enda chansen att bli journalist 
genom att läras upp av äldre anställda på en redaktion (Egorova & Lindqvist 
2006, 2). Det fanns starka åsikter under hela 1900-talet att man var naturligt 
född journalist, att det är ett intellektuellt yrke som krävde teori och praktik i 
utbildningen (Egorova & Lindqvist 2006, 3). 

1949 grundades Poppius journalistskola i Sverige och cirka 20 blivande 
journalister utbildades per termin. (Egorova & Lindqvist 2006, 3). 

Sveriges förenade studentkårer krävde att anpassningen till den akademiska 
utbildningen skulle bli bättre i förhållande till yrkeslivets behov. Det var också 
viktigt att få akademiker användbara på arbetsmarknaden. En akademisk 
utbildning skulle höja standarden inom många icke akademiska yrken, två 
exempel på dessa är journalister och bibliotekarier (Gardeström 2011, 161). 
 
Under 1970-talet blir journalistutbildningarna i Stockholm och Göteborg 
institutioner och 1977 integrerades journalistutbildningen med universiteten. 
Under 1980-talet fördes ständiga diskussioner om hur utbildningarna skulle 
komma att se ut innehållsmässigt (Egorova & Lindqvist 2006, 3). 
 
Runt om i Sverige idag finns ett stort utbud utbildningar inom journalistik, 
under 1990-talet och framåt har det blivit fler journalistiska utbildningar på 
universitetsnivå. 

Journalistens roll har förändrats de senaste 15 åren på grund av mediesamhället 
och utvecklandet av digital teknik. Det innebär nya redskap och processer i en 
journalists dagliga arbete. Journalister idag har fått en annan innebörd 
nämligen begreppet multijournalist som har vuxit fram ur den pågående 
digitaliseringen där multijournalisten arbetar med en eller flera olika medie- 
och plattformar (Jangenfält, 2016, 17) till exempel sociala medier tar större 
plats och fungerar som publiceringskanaler men också som informations- och 
inspirationskällor (Jangenfält, 2016, 42). 

Vid dagens tidningsredaktioner behöver anställda ha mer kunskaper inom 
webben där flerkanalspublicering är en kompetens som spelar stor roll 
tillsammans med användandet av mobiltelefon som redskap för att rapportera 
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in nyheter. Det ligger också ett stort fokus på att inneha kunskaper inom 
fotografi, redigering, ljudteknik, livestreaming, redigering av ljud och video, 
intervjuteknik, research och optimering av sökmotorer och användning av 
taggar för innehåll. Möjligheterna att använda mobila enheter skapar bättre 
möjligheter för nyheter att publiceras snabbt (Jangenfält 2016, 19). 

Tidigare hade journalister en uppgift, men idag har en journalist mer press att 
hantera andra moment, det kan ses som kreativt för journalisten att få mer 
tekniska möjligheter, men många känner också att det kan bli stressigt (Egorova 
& Lindqvist 2006, 7). 

Varför	var	man	inte	nöjd	med	de	gamla	utbildningarna?	

För journalistyrkets utveckling från mitt av 60- talet började nya ideal att växa 
fram. Fokus låg på självständighet, objektivitet och kritiskt granskande. Att fler 
journalistutbildningar vuxit fram på högskolenivå har stärkt yrket professionellt 
då normer och värderingar går vidare till nya generationer av journalister. Men 
vissa frågor cirkulerar fortfarande angående om en utbildning är nödvändig för 
att träda in i yrkesrollen, och att vissa menar att man föds in i rollen som 
journalist. Sedan 1989 har journalister med en yrkesinriktad utbildning ökat 
markant (Johansson och Kindmark 2010, 9). 
 
Under 1989 sågs bibliotekarieutbildningen över, man skulle se över struktur, 
innehåll och placering som skulle förnyas. Man ville också skapa en explicit 
forskningsanknytning. Kvaliteten på utbildningen skulle måsta höjas och 
behövde bli mer problemorienterad (Blomkvist och Eklund 2001, 17).  

Men främst för båda yrkesgrupper att man ville höja standarden för 
bibliotekarier och journalister som professioner genom just akademiseringen.  

Hur	ett	ämne	blir	forskningsanknutet	

För att skapa ett kunskaps- eller yrkesområde till ett forskningsbaserat och 
vetenskapligt och akademiserat professionellt område behöver man inrätta ett 
universitetsämne med forskarutbildning och professurer. En sådan förändring 
kallar man ”förvetenskapligandets projekt”. Där ingår bland annat vilken 
forskning man ska ägna sig åt och vad en utbildning ska innehålla samt hur 
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samspelet mellan praktik och teori ska se ut (Jacobson och Johansson 2004, 
21). 

Universitetskanslersämbetet (2016, 3) skriver om vilka regler som gäller för att 
bedriva utbildning på forskarnivå, bland annat att utbildningen och forskningen 
ska uppnå en viss kvalitet där forskning inom ett område bör hålla en hög 
vetenskaplig nivå med bra utbildningsmässiga förutsättningar. 
 
Innan ett forskarutbildningsämne kan bedrivas måste man först ansöka om 
examenstillstånd till Universiteskanslersämbetet (UKÄ). Det är en omfattande 
ansökan där en rad olika aspekter ska besvaras och motiveras för att man ska få 
bedriva utbildning eller forskning inom ett specifikt ämne, nedan är dessa 
beskrivna i avskalad form; 
 

• Aspekt: Område, vilket område som utbildning eller forskning kommer 
bedrivas. 

• Aspekt: Personal, beskriv och analysera handledarnas och lärarnas 
sammantagna kompetens i förhållande till utbildningen. 

• Aspekt: Resurser, beskriv doktorandernas tillgång till den litteratur och 
annat lärandematerial, de informationstekniska resurser samt den 
infrastruktur i övrigt som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen på ett relevant sätt. 

• Aspekt: Styrdokument, bifoga studieplaner och mall för individuella 
studieplaner. Beskriv och analysera kurser, seminarier etc. 

• Arbetslivets perspektiv: Beskriv och analysera hur utbildningens 
användbarhet och förberedelse för arbetslivet säkerställs genom 
utbildningens innehåll och utformning. 

• Doktorandernas perspektiv: Beskriv hur arbetet kommer se ut för att 
doktoranderna ska ta aktiv del i att utveckla utbildning och 
lärandeprocesser. 

• Jämställdhetsperspektiv: Beskriv och analysera hur arbetet sker för att 
jämställdhetsintegrera utbildningarnas innehåll och utformning. 
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Akademiseringsprocess	

Peter Dellgran och Staffan Höjer är lärare och forskare vid institutionen för 
socialt arbete på Göteborgs universitet. I deras doktorsavhandling undersöker 
de aspekter på hur forskningsämnet ”socialt arbete” har utvecklats under de 
senaste trettio åren. Samt vilken betydelse ämnets etablering och utveckling har 
fått för utbildningen av socionomer. (Dellgran och Höjer 2000, 21). 
 
Just akademisering och professionalisering är något som hänger ihop, för att ett 
ämne ska styrkas mer professionellt så vill man lägga mer utbildning på 
högskola och universitet.  Dellgran och Höjer nämner fyra aspekter av 
professionaliseringstemat i socialt arbete i sin avhandling; 
 

1. det stora inslaget av retorik framför empirisk forskning som har präglat 
debatten,  

2. ambivalensen i synen på professionaliseringens konsekvenser samt, som 
ett exempel på dessa,  

3. förändringen av den historiskt präglade värderings- och uppgiftsmässiga 
grunden för yrkesområdet samt  

4. två dagsaktuella formuleringar av professionaliseringsbehoven, där det 
ena fokuserar på så kallad ”evidence-based” kunskap och det andra på 
socionomernas färdighetsträning. (Dellgran & Höjer 2000, 34)  

 
Dellgran och Höjer identifierar och resonerar om ett par centrala begrepp, 
processer, motsättningar och spänningar som de påstår innehåller villkoren i 
”förvetenskapligandet” av ämnet socialt arbete (Dellgran och Höjer 2000, 42). 
  
De menar även att delar av det här samtalsämnet äger en viss generaliserbarhet 
då likvärdiga frågor moderniseras när diverse yrkesområden blir 
forskningsanknutna. 
 
För ett yrke med tillhörande akademisk utbildning och forskning finns det 
frågor om vad utbildningen ska innehålla, vilken forskning som ska drivas samt 
hur relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap ska fungera. Kärnan i 
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dessa processer som utgjort dessa fält är vad man just kallar 
professionaliseringen och akademiseringen (Dellgran och Höjer 2000, 42-43). 

Spänningen	mellan	teori	och	praktik	

Forskning är till för att användas, man grundar det på en specifik kunskapssyn 
där den högsta av alla kunskapsformer är det vetenskapliga. För att ny kunskap 
ska nå ut måste de som skapat forskningen sprida sin information på ett 
effektivt sätt, därefter måste användarna sprida vidare kunskapen, och på så 
sätt blir det vad man kallar för ”gate-keeping”. Det finns vissa brister i detta 
sammanhang eftersom bristen på kunskap och utbildning gör det svårt att ta 
emot forskningsinformation. En fördel är om det finns intresse att själv hålla sig 
à jour med nyheter inom sitt kunskapsområde. Det är svårt att förstå hur 
informationsspridningen fungerar mellan teori och praktik, vad gör egentligen 
forskningen och vilka kunskaper efterfrågas på marknaden i yrkeslivet 
(Dellgran & Höjer, 2000, 47-48). 

Som forskare ska man upptäcka dimensioner och mönster som yrkesutövarna 
själva inte upptäckt att de har nytta av. Det kan ibland tolkas negativt, att 
forskarna uppfattas som att de värderar, bedömer och kritiserar yrkesutövarna. 
Det kan bli känslofullt och det blir en fråga om vem som är expert på vad 
eftersom man ser forskaren som en utomstående som kommer och ska förklara 
yrkesutövarnas praktik.  Yrkesutövarna kan också uppleva det som 
problematiskt och menar på att man inte fått tillräcklig ledning i hur 
forskningens resultat kan användas i praktiken. Ibland kan också yrkesutövarna 
vara positiva till vetenskaplig kunskap men där forskningen inte är användbar 
Jacobson och Johansson 2004, 20-21). 

Spåret mellan teori och praktik, menar Brante att under professionell 
yrkesutövning som via utbildning och praktik, tjänstgöring, träning och 
yrkespraktik så utvecklas en fingertoppskänsla för den professionelle som kan 
efterliknas med hantverkares och konstnärers skicklighet. Det praktiska är en 
nödvändighet tillsammans med teori för att fungera friktionsfritt (Brante 2014, 
207). 

Brante berättar om att ontologiska modeller är till hjälp och utgör broar mellan 



   

 12 

teori och observation inom en tradition. Det fanns olika människosyner och 
världsuppfattningar under olika epoker som till viss del utgör en grund för 
ontologiska modeller. Utifrån en ontologisk modell kan man identifiera 
kunskapsobjektets grundläggande kategorier, beskriva ett sätt att tänka och 
förklara händelser utifrån grundläggande orsaksfaktorer (Brante 2014, 165-
169). 
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ETT	TEORETISKT	PERSPEKTIV	PÅ	PROFESSIONSUTBILDNINGAR	
 
Akademisering och professionalisering hör ofta ihop eftersom 
professionalisering av ett yrke många gånger medför en akademisering av dess 
kunskapsområde (Wirén Åkesson 2014, 24). 
 
På grund av det har jag i detta avsnitt valt att ta upp vad en profession är och 
hur ett område professionaliseras och svara på om bibliotekarier och 
journalister är starka eller svaga professioner.  
 
Brante har skrivit mycket inom just professionsutbildningar och diskuterar 
fram och tillbaka angående olika definitioner av en profession, att det är yrken 
baserade på vetenskaplig forskning som utgör en stor del av det 
kunskapssamhälle vi lever i. Professioner som helhet är viktiga för den 
integrativa delen i samhället och fungerar som drivkrafter för viktiga innovativa 
uppfinningar och lösningar inom en rad olika områden; teknik, hälsa, ekonomi, 
organisation och vetenskap (Brante 2009, 15). 

Brante kommenterar också att de flesta definitioner av en profession antyder på 
en koppling till universitetsutbildning men att den relevansen inte är lika 
betydelsefull längre och att det inte bör läggas en större vikt vid akademisk 
utbildning då det även idag finns professioner som inte kräver en 
universitetsutbildning (Brante 2009, 25). 

Enligt (Lindberg 2015, 11) är en profession när ett område kommer upp i en 
specifik status enligt traditionella kriterier, däribland att en yrkesgrupp ska 
producera speciell vetenskapligt grundad kunskap.  
 
Det finns också skrivet kriterier som beskriver att ett yrke som räknas som en 
profession är när en har minst tre års högre akademisk utbildning. Just 
bibliotekarieyrkets förflutna och den nutida bibliotekariens utmaningar är att 
deras professionstillhörighet är pågående (Lindgren 2013, 16). 
 
Man kan säga att den snabba framväxten av professioner och yrkesroller beror 
på en förändring i samhället, kanske vad man kan kalla ett mediesamhälle. Idag 
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har människor mer kontakt med information, kunskap och service och begrepp 
som informationssamhälle eller kunskapssamhälle markerar därför en tid som 
är förnyelsebar och innovativ (Brante 2009, 15). 

En definition av en profession har gjorts av professionsforskaren Julia Evetts 
som menar att en profession som yrke ska vara kunskapsbaserat, med en grund 
och flera års högre utbildning tillsammans med yrkespraktik/träning. Och att 
professionsutövarna i första hand är medelklassen och hittas inom service- eller 
tjänstesektorn (Brante 2009, 22). 

Hur drar man gränsen mellan en profession och en icke – profession? Det beror 
helt på vad som betonas. När det gäller universitet och högre utbildning så är 
det de yrken med längst utbildning som är de självklaraste professionerna. Men 
om man istället lägger vikt vid yrkespraktiken och nyttan så kommer man mer 
in på en annan definition, nämligen hantverkaryrken. Den akademiska 
utbildningen blir i så fall inte lika avgörande för en professionell status (Brante 
2009, 25). 

Professionaliseringsprocessen	
 
För att något kan kallas en profession måste det först genomgå en 
professionalisering, och det är när en yrkesgrupp eller ett område genomgår en 
typ av förändringsprocess eller en så kallad professionaliseringsprocess. Ett 
exempel på en sådan process är utbildningen till bibliotekarie i Sverige under 
1990- talet då ämnet biblioteks- och informationsvetenskap inrättades och 
påbörjade en sådan process (Lindberg 2015, 11). 
 
Men man kan också se på professionalisering som en strävan mot social status 
och social mobilitet där man försöker skapa och kontrollera en marknad inom 
en speciell expertis (Brante 2009, 21). 
 
Professionaliseringsprocessen kan ligga på olika nivåer, bland annat en kollektiv 
nivå där produktion av vetenskaplig kunskap och forskning är i fokus. På en mer 
individuell nivå är det utveckling, förmågor och speciella kompetenser hos 
individen som fokus ligger på. Professionaliseringen på individnivå och konsten 
att bli skicklig eller öka sina kompetenser sker mer i yrkespraktiken än i 
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grundutbildningen och är ständigt en pågående process, oftast under 
handledning av välutbildade kollegor. Men där tyngden ligger i att skaffa sig 
vetenskaplig kunskap och kunna använda den teoretiskt i praktiken (Jacobson 
och Johansson 2004, 18-19). 

Bibliotekarier	och	journalister	-	semiprofessioner	
 
Bibliotekarieyrket klassas som en semiprofession bland annat på grund av att 
kriterierna för semiprofessioner stämmer bäst in; Praktik och yrkesutövande 
vilar inte på en fast teoretisk grund, Baskunskaperna är mer konkreta än 
teoretisk och främst består av tekniska färdigheter, kompetenserna inom olika 
specialområden är inte klart definierad och inte heller allmänt accepterad 
(Blomkvist och Eklund 2001, 24). 
 
Journalistyrket klassas också som en semiprofession då det finns en 
utbildningsväg in i yrket men man saknar formella legitimeringar (Johansson 
och Kindmark 2010, s 11). Professionaliseringen för journalister skedde under 
1900-talet men saktade ner under 2000-talet då internet växte och det fanns 
tillfälle för den som ville uttrycka sig offentligt (Franzén 2016, 10-11). 
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METOD	OCH	METODVAL	
 
Metoden i denna uppsats baseras på intervjuer med nyexaminerade 
bibliotekarier och journalister samt programföreståndare. Därför har en 
explorativ intervjustudie genomförts för att undersöka vilka eventuella 
kompetensbehov som upplevs. Intervjufrågorna är baserade utifrån 
frågeställningarna som ställs i avsnittet syfte och frågeställningar. 
 
Därefter studeras innehållet på utbildningar inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och journalistik vid Umeå universitet och 
Linnéuniversitetet. För att se ifall det finns teman i utbildningsinnehållet som 
genomsyrar med intervjusvaren. 

Urval	
Vid urvalet av vilka utbildningar som skulle tas med i denna uppsats så har 
koncentrationen legat på att hitta två olika lärosäten som båda erbjuder 
utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap och journalistik, 
eftersom denna uppsats skrivs vid Umeå universitet så har det lärosätet varit ett 
givet val då intervjuer med en före detta student och två programföreståndare 
har kunnat utföras på plats.  
 
När det gäller urvalet av nyexaminerade bibliotekarier och journalister har 
fokus på dessa tre faktorer legat till grunden. 

1. Tagit examen runt 2013-2014 på grund av att de kursplaner som 
studerats i denna studie är giltiga för den perioden. 

2. Hunnit arbeta inom yrket för sin examen (för att kunna svara på frågor 
om kompetensbehov, se bilaga 1, intervjuguide före detta studenter). 

3. Intervjupersoner som läst vid denna studies valda lärosäten.  
 
Tre intervjuer kunde genomföras och inte fyra som tänkt, på grund av bortfall. 
Kontakt gjordes via gemensamma kontakter, facebook-grupper, privata tips. 
Mejlkontakt och telefonkontakt har varit en stor del i sökandet efter 
intervjupersoner.  
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Urvalet av programföreståndare bestämdes utifrån vem som var 
programföreståndare för varje utbildning vid båda lärosäten. Intervjuer 
genomfördes med biblioteks- och informationsvetenskap- Umeå universitet, 
journalistik- Umeå universitet och journalistik- Linnéuniversitetet. Intervju 
med biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet har inte 
genomförts på grund av bortfall. 

Genomförande	
Uppsatsen baseras på en tematisk analys av kursplaner och intervjumaterial av 
nyexaminerade bibliotekarier och journalister samt programföreståndare. Målet 
är att undersöka utbildningsinnehållen genom att studera kursplanerna från 
respektive utbildning vid de olika lärosätena och försöka hitta tematiska 
samband mellan intervjusvaren och utbildningsinnehållet. 
 
Kursplaner som undersökts; 

1. Biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå universitet 
2. Journalistikprogram, Umeå universitet 
3. Biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet 
4. Journalistikprogram, Linnéuniversitetet 

 
 
Genomförandet av intervjuer är baserad på intervjuteknik som metod, Monica 
Dalen´s bok Intervju som metod baseras utifrån den kvalitativa 
forskningstraditionen. Dalen menar att målet med en kvalitativ intervju är att 
förstå personers sociala verklighet när det gäller situationer och olika fenomen 
(Dalen 2008, 15). 
 
Hur en persons svar under en intervju är beror mycket på hur den förstår sig på 
världen, och hur den upplever vardagen. Kvale och Brinkman menar att en 
kvalitativ forskningsintervju strävar efter att förstå världen utifrån 
intervjupersonernas synpunkter, och att man ska formulera frågorna så att man 
får fram de livsvärdena (Kvale & Brinkmann 2009, 17). 
 
Intervjuformen är delvis semistrukturerad eftersom intervjuguiden är utformad 
efter bestämda ämnen i förväg (Dalen 2008, 31). 
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Utifrån nyckelord, syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide för 
före detta studenter. Intervjuerna spelades in och var avslappnade. På grund av 
det ställdes olika spontana frågor mellan de ordinarie frågorna. Därefter 
transkriberades intervjuerna och gav en bred uppfattning om före detta 
studenters erfarenheter och åsikter gällande frågorna som ställdes. Intervjuerna 
genomfördes med före detta studenter som läst; 

1. Biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå Universitet 
2. Journalistik, Umeå Universitet 
3. Biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitet 

 
Intervjuer har också slutförts på samma sätt med programansvariga. 
 
Intervjuer med programansvariga för; 

1. Biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå Universitet 
2. Journalistik, Umeå Universitet 
3. Journalistik, Linnéuniversitetet 

 

Tematisk	analys	
Tematisk analys är ett sätt att identifiera, analysera och presentera olika 
mönster eller teman av data (Clarke & Braun 2006, 79). Jag har delvis utgått 
från Clare och Brauns process av tematisk analys som beskrivs i sex punkter 
(Clarke & Braun 2006, 87).  
 
För att hitta ett samband av utbildningsinnehållet fick jag koda materialet i 
olika teman genom att konsekvent studera kursplaner. Genom att färgkoda 
intervjusvar och utbildningsinnehåll kunde teman och samband urskiljas. 
Aktuella teman som dykt upp och genomsyrar är teknik, marknadsföring och 
pedagogik. 
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Etiska	överväganden	
Samtliga intervjupersoner har blivit informerade om uppsatsens syfte innan en 
intervju påbörjats som Bryman kallar ”informationskravet”(Bryman 2008, 131-
132). De intervjuade före detta studenterna har fått möjligheten att vara 
anonyma, och samtliga har också valt att vara det. När det gäller kommentarer 
från programföreståndare så har samtliga nämnt att jag får berätta deras 
position och vid vilket lärosäte de arbetar på, men att inte aktivt använda deras 
namn i texten.  
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RESULTAT	OCH	ANALYS	
 
I avsnittet tidigare forskning står det att, det kreativa facket (DIK) 2011 
skapades en arbetsgrupp med målet att undersöka vilka yrkeskompetenser som 
kommer att efterfrågas i framtiden för bibliotekarier. Bland annat kom man 
fram till: Digitalisering, marknadsföring, pedagogik och handledning (Karlén 
Gramming 2015, 25).  
 
Detta är intressant eftersom behoven inom digitalisering, marknadsföring och 
pedagogik som DIK fick fram matchar de teman som urskilts i denna studie. 
utifrån den tematiska analys av utbildningarnas innehåll som utförts i denna 
studie och därefter färgkodats så kunde tre teman urskiljas nämligen, teknik, 
pedagogik och marknadsföring. I detta avsnitt presenteras dessa tre teman i två 
underrubriker som jag valt att kalla, teknik och media, pedagogik och praktik, 
där jag valt att lägga in marknadsföring under avsnittet pedagogik och praktik 
eftersom det temat var för litet som eget fristående tema men matchar ändå in 
under pedagogik eftersom man pedagogiskt ofta bemöter tjänster, låntagare och 
intervjupersoner riktat mot olika målgrupper. 
 

Teknik	och	media	
Det största temat som kodats är det tekniska, både för bibliotekarier och 
journalister. Kurser som kodats inom teknik är, webbjournalistik, 
radiojournalistik, tevejournalistik, tidningslayout, fotografering och redigering, 
bibliometri, informationsåtervinning och databaser, katalogisering. 

Som tidigare nämnt i avsnittet tidigare forskning är den digitala medievärlden 
och dess snabba utveckling en stor faktor som jag även kan se i intervjusvaren 
och i utbildningsinnehållet. 

Man kan säga att den snabba framväxten av professioner och yrkesroller beror 
på en förändring i samhället, kanske vad man kan kalla ett mediesamhälle. Idag 
har människor mer kontakt med information, kunskap och service och begrepp 
som informationssamhälle eller kunskapssamhälle markerar därför en tid som 
är förnyelsebar och innovativ (Brante 2009, 15). 
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En respondent menar att det finns en äldre generation på teveredaktionerna 
som inte är lika insatta i det tekniska i arbetsuppgifterna och att det är en 
förutsättning att vi lär oss webbjournalistik i utbildningen, i och med att 
teknikutvecklingen går framåt så menar respondenten att fler övningar inom 
detta hade uppskattas under utbildningens gång.  
 
Respondenten upplever även att teveproduktion står inför ett stort ansvar och 
ett behov av att förändra sättet att nå ut via fokuspunkter online. Man ska 
behålla sin åldrande publik, samtidigt som man vill nå ut till de yngre tittarna. 
 

De finns ju de äldre på redaktionerna som bara jobbat med själva teve-

produktionen, då blir det ju mycket bara teve, teve, teve. Men vi behöver ju veta 

hur man bjuder in via webben också, för att locka tittare och fånga publiken. 

Vid dagens tidningsredaktioner behöver anställda ha mer kunskaper inom 
webben där flerkanalspublicering är en kompetens som spelar stor roll 
tillsammans med användandet av mobiltelefon som redskap för att rapportera 
in nyheter (Jangenfält 2016, 19). Även på en nyhetsredaktion för teve upplever 
en respondent att det är en ganska snabb teknikutveckling, där det i dagsläget 
finns två personer på redaktionen som enbart arbetar med sin mobil som 
verktyg för inspelningar. Det finns en internutbildning för de som är 
fastanställda, där de lär sig filma med mobilen. 

Kameran i dagens mobiler har blivit så pass bra, och det är ju ett långt steg från att 

ha en stor klumpig kamera över axeln. Enda problemet är att det inte går att zooma 

in i klippet för det blir pixligt, men det tror jag kommer lösas i framtiden i och med 
den tekniska utvecklingen. 

Internutbildningar är också något som tagits upp för folkbibliotekarier i 
avsnittet tidigare forskning samt att det finns en eventuell problematik vid 
övergången mellan utbildning och yrkesliv för nyanställda folkbibliotekarier 
som innebär att de har svårt att relatera till det akademiska i utbildningen till 
arbetet på biblioteket, man upplevde i stället att internutbildningen via 
arbetsplatsen var självklar (Hall & Lövenius 2007, 21). Vilket även 
respondenten från teve upplever som något nödvändigt när det gäller att 
använda mobilen i yrket. 
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Vid dagens tidningsredaktioner behöver anställda ha mer kunskaper inom 
webben där flerkanalspublicering är en kompetens som spelar stor roll 
tillsammans med användandet av mobiltelefon som redskap för att rapportera 
in nyheter. Det ligger också ett stort fokus på att inneha kunskaper inom 
fotografi, redigering, ljudteknik, livestreaming, redigering av ljud och video, 
intervjuteknik, research och optimering av sökmotorer och användning av 
taggar för innehåll. Möjligheterna att använda mobila enheter skapar bättre 
möjligheter för nyheter att publiceras snabbt (Jangenfält 2016, 19). 

Tidigare hade journalister en uppgift, men idag har en journalist mer press att 
hantera andra moment, det kan ses som kreativt för journalisten att få mer 
tekniska möjligheter (Egorova & Lindqvist 2006, 7). 

Journalistens roll har förändrats de senaste 15 åren på grund av mediesamhället 
och utvecklandet av digital teknik. Det innebär nya redskap och processer i en 
journalists dagliga arbete. Journalister idag har fått en annan innebörd 
nämligen begreppet multijournalist som har vuxit fram ur den pågående 
digitaliseringen där multijournalisten arbetar med en eller flera olika medie- 
och plattformar (Jangenfält, 2016, 17) till exempel sociala medier tar större 
plats och fungerar som publiceringskanaler men också som informations- och 
inspirationskällor (Jangenfält, 2016, 42). 

Det växande mediesamhället ställer större krav på journalister och deras 
multimediakompetens, främst är det webben som utvecklas och en respondent 
inom journalistik upplever att det är främst de yngre journalisterna som får 
arbeta mot webben, och att den lilla webbjournalistiken man fick med sig från 
utbildningen håller inte för att kunna arbeta med det i yrkeslivet efter examen. 

Journalistprogrammet måste utvecklas och hänga med i tiden, samtidigt som 

branschen måste utvecklas och hänga med i tiden.  

 
En programansvarig respondent inom journalistik nämner att det finns ämnen 
som kräver spetskompetens som de vill täcka på sin utbildning, bland annat 
mediejuridik/rättsjournalistik vilket även är ett behov som en respondent själv 
har upplevt att den behövde mer kunskap inom  
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Ett annat behov som han önskar varit mer fördjupande är en kurs inom 

rättsjournalistik på grund av att det hade varit nyttigt att få skriva uppgifter och 

göra besök på tingsrätten, mycket att samhällskunskap är en självklarhet att vara 

intresserad av som journalist men att det är svårt att ha koll på vilken myndighet 

som gör vad, speciellt när man är nyexaminerad 

 

Programansvarige respondenten upplevde också att det skulle vara bra att ha 
expertis inom informationssökning också men i och med att det finns bibliotek 
på campus i Umeå så innebär det att tjänsten (besöka en bibliotekarie) är både 
frivillig och gratis, då kan man fylla utbildningen med fler viktiga kurser som 
kräver mer planering. 
 
En annan respondent av programsamordnare inom journalistik upplever att de 
saknar att man kan lära ut mer avancerad sökning, så kallad ”big data” 
datajournalistik med digitala bitar och statistik, ”jag tror att det behovet 
kommer explodera”. 
 
En respondent inom BIV upplever att om den blir tilldelad att arbeta i andra 
områden på biblioteket som t.ex katalogisering eller dylikt upplever 
respondenten att den inte skulle ha något stöd från utbildningen. 

Utifrån frågeställningen vilka kompetensbehov upplevs av nyexaminerade 
bibliotekarier och journalister i yrkespraktiken? Så är de kompetensbehov som 
upplevs inom temat teknik och media, webbjournalistik där man medieplanerar 
för att nå ut till sina målgrupper och sin publik, bland annat inom sociala 
medier. Internutbildningar är också något som respondenterna anser är viktigt 
då utbildningsinnehållet inte kan bemöta alla kompetensbehov i 
yrkespraktiken. Katalogisering är också ett kompetensbehov som upplevs 
saknas i utbildningen men som hade varit nyttigt i yrkespraktiken. 

Andra kompetensbehov som upplevs bland programföreståndare och som 
besvarar den andra frågeställningen vilka kompetensbehov eller luckor i 
utbildningsinnehållet upplevs bland programföreståndare? är expertis inom 
informationssökning, datajournalistik och statistik samt 
mediejuridik/rättsjournalistik.  



   

 24 

Pedagogik	och	praktik	
 
Det andra temat som urskilts är det pedagogiska, att reflektera över hur något 
går till, vilka konsekvenser som kan tas vid. Bemötande, men också hur man tar 
in kunskap och information samt lär ut något så att man får ut det mesta. 
Kurser inom det pedagogiska temat är, informationsförmedling och bemötande, 
strategisk planering, pedagogiskt lärande, praktik och verksamhetskunskap. 
 
En respondent inom BIV upplever att en stor trend kommer ligga mot 
tillgänglighet och ”meröppet” vilket innebär att biblioteken erbjuder ett öppet 
bibliotek men utan personal vissa tider. Vidare diskuterar respondenten att 
deras bibliotek aktivt kommer arbeta mer pedagogiskt då man har ansvar mot 
både skola och allmänheten 
 

Vårt uppdrag att främja både kultur och utbildning kommer att bli viktigare och 

just nu är det mycket fokus på barns läsning och nya medier.  

Litteraturkunskap sägs vara en viktig grund för att arbeta som folkbibliotekarie, 
men på skolbibliotek är de pedagogiska kunskaperna minst lika viktiga (Hall & 
Lövenius 2007, 26). 

En annan respondent inom BIV lyfter att den upplever att den saknade 
erfarenhet i hur man gör urval på bibliotek, vilken litteratur gallrar man och 
när? Dessutom upplever den programansvarige respondenten att det 
pedagogiska är ett återkommande tema som de upplever att de borde haft med. 
 

Att arbeta i yttre tjänst i en informationsdisk där arbetsuppgifterna innebär att 
plocka reservationer, gallra böcker och undervisa i informationssökning är 
några av de praktiska arbetsuppgifterna som en respondent upplever saknades i 
undervisningen på utbildningen 
 

Jag kände mig lite osäker på hur arbetet var speciellt de väldigt praktiska 

arbetsuppgifterna, hur det gick till och vad för typ av arbetsuppgifter som jag skulle 

kunna tänkas få. Jag fick veta vart i organisationen jag skulle befinna mig 

(sektionen för lärandestöd, och undervisningsteamet samt vår funktion som kallas 
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Mötesplats) och blev sen med i några olika arbetsgrupper som jobbade med olika 

utvecklingsfrågor. 

 

Respondenten som programföreståndare inom BIV berättar att de gärna hade 
velat ha utbildning i hur man väljer att göra urval på bibliotek när det gäller 
gallring av böcker och liknande. 
 
 
Utifrån kursplanerna så finns det få undervisningstimmar till inga timmar alls 
inom moment som innehåller övningar i dessa typer av arbetsuppgifter. 
Däremot finns det några dagars praktik på utbildningarna som kan ge en liten 
insikt, men enligt respondenternas upplevelser hade den pedagogiska och 
yttretjänstgöring i bemanningsdisk varit både givande och lärande för 
nyexaminerade bibliotekarier. 
 
I en BIV kursplan finns det ett moment som varvar både teoretiska och 
praktiska kunskaper inom bland annat bemötande, men en respondent 
upplever att det bör ställas mer fokus på bemötande och pedagogik i 
utbildningsinnehållet samt att respondenten själv upplever att man bör ha en 
grund i litteraturvetenskap också. Respondenten framhäver att den har läst 
barn- och ungdomslitteraturhistoria men att man gärna hade behövt mer 
litteraturvetenskap med sig när man börjar arbeta. 
 
När det kommer till frågan om biblioteken behöver fler specialister beror det på 
bibliotekets storlek och belägenhet. Meningen är inte att bli specialist direkt 
efter utbildningen, men studentens val av kurser och uppsatsämnen är en fördel 
för egen profilering i yrkeslivet (Karlén Gramming 2015, 16). 
 
En respondent tog tillsammans med några andra kursare beslutet att ta några 
extrakurser av en dramapedagog under utbildningstiden för att öva på 
bemötande och spela upp olika scenarios eftersom de kände att den biten inte 
ingick i utbildningens urval. 
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Jag upplever också att utbildningen måste tydliggöra att biblioteksyrket är ett yrke 

där man jobbar med människor och att mötet med låntagarna bör vara det största 

intresset om man funderar på att jobba på bibliotek. 

 
I en kursplan för BIV behandlas bland annat två kurser inom pedagogik och 
lärande där man genom övningar i att hålla i undervisning och kunskap inom 
pedagogiskt lärande som grundsyn är något som respondent upplever positivt 
eftersom att mötet med användaren känns bra på grund av att de fick läsa 
mycket pedagogikkurser.  
 
Ett annat kompetensbehov som upplevs av en respondent är att på de flesta 
bibliotek saknas det en kulturell bredd, språkkompetens och kännedom om 
andra kulturer. I ett större sammanhang så tycker respondenten att biblioteken 
måste vara öppna för att ta in specialkompetenser som andra språk, även om 
man inte är utbildad bibliotekarie. 
 
När det gäller spänningen mellan akademi och praktik så upplever en 
respondent inom journalistik att det är ganska mycket akademiska uppgifter i 
utbildningen, och att det akademiska borde tonas ner och ge plats för mer 
praktiskt lagda övningar på grund av att respondenten anser att; 
 

Journalistik är ett hantverk och man behöver tråckla ganska mycket för att få den 

här kontinuiteten när det droppas akademiska uppgifter lite här och där, då 

kommer man som inte riktigt in i hantverket så att säga. 

 

Spåret mellan teori och praktik, menar Brante att under professionell 
yrkesutövning som via utbildning och praktik, tjänstgöring, träning och 
yrkespraktik så utvecklas en fingertoppskänsla för den professionelle som kan 
efterliknas med hantverkares och konstnärers skicklighet. Det praktiska är en 
nödvändighet tillsammans med teori för att fungera friktionsfritt (Brante 2014, 
207). 

För både bibliotekarier och journalister som yrkesområde ville man ju höja 
standarden som professioner och just därför blev det en akademisering av 
dessa.  
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För ett yrke med tillhörande akademisk utbildning och forskning finns det 
frågor om vad utbildningen ska innehålla, vilken forskning som ska drivas samt 
hur relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap ska fungera. Kärnan i 
dessa processer som utgjort dessa fält är vad man just kallar 
professionaliseringen och akademiseringen (Dellgran och Höjer 2000, 42-43). 
 
Respondenten diskuterar också att det hade varit av stor vikt att i början av 
utbildningen få förberedas inför hur branschen ser ut i yrkeslivet och utifrån 
den kursplan i journalistik där respondenten läste så finns inget som behandlar 
just branschens utveckling. Respondenten inflickar med följande; ”Som för mig, 
jag har inte haft en fast anställning på tre år, men har ändå jobbat hela tiden. Så 
jag saknar det stödet och den förståelsen för branschen i utbildningen”. 
 
Det som respondenten kan se som riktigt gynnsamt är de två praktikperioderna 
på två respektive tio veckors praktik. Respondenten menar att han fick stor 
fördel efter examen då han hade gjort praktik i tio veckor inom samma område, 
och därför hade kontroll över olika rutiner och programvaror. ”Utan 
kunskaperna från praktiken som ingick i utbildningen så tror jag att jag hade 
varit ganska nervös och tyckt att det var lite jobbigt i mitt första arbete efter 
examen”. 

Marknadsföring	
Temat marknadsföring, innebär kurser inom research, omvärldsanalys, 
webbpublicering, textproduktion, upphovsrätt. Det vill säga ämnen som berör 
informationsutgivning i någon form, att genomföra, bearbeta och stilistiskt 
publicera för målgrupp i olika digitala kanaler, detta är ett tema som går ganska 
nära det första temat inom teknik. 
 
Marknadsföring och konsten att nå ut till en större publik via fler kanaler är 
enligt en respondent något som kommer ta större plats i framtiden. Bland annat 
menar respondenten att det kommer bli spännande att se vad SVT ska göra för 
att behålla sin publik. 
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Den yngre generationen kollar inte på tablåteve. Hur ska man nå dessa personer? 

Att komma tillbaka och bli en fokuspunkt online, det tror jag är den största 
förändringen och behovet som de har på lång sikt.  

 
 
En annan respondent upplever att bibliotek måste våga ta in 
specialkompetenser även om det innebär att inte anställa bibliotekarier. 
 

Man behöver fokusera på hur man bäst kan hantera hemsidan och sociala medier 

mer attraktiva för låntagare i strävan mot att sprida läsfrämjande och uppgifter om 

biblioteket etc Vi behöver personer som hjälper oss nå ut till fler personer som 

kanske inte aktivt besöker biblioteket, utan mer besöker oss på nätet. Hur ska man 

bäst göra hemsidan eller sociala medier attraktiva för låntagarna. 

Ytterligare en respondent inom bibliotek upplever att det krävs ett ökat behov 
av kommunikation inom organisationen och med övriga delar av universitetet 
och samhällsaktörer inom BIV-sektorn. Hon har också märkt av ett 
generationsglapp. 

Jag har märkt av att äldre kollegor är vana att jobba på ett visst sätt, och är mindre 

effektiva på vissa håll då de inte tillämpar digitala verktyg i samma utsträckning, de 

använder tillexempel fortfarande sin papperskalender och har svårare att 
strategiskt medieplanera och tillgodose nya digitala bitar. 

 
Frågeställningen vilka kompetensbehov upplevs av nyexaminerade 
bibliotekarier och journalister i yrkespraktiken? Så är kompetensbehoven som 
upplevs inom pedagogik och praktik samt marknadsföring tillgänglighet och 
verksamhet något som respondenterna upplever kommer få uppsving inom den 
närmsta tiden. Litteraturvetenskap och yttre tjänstgöring på bibliotek är 
kompetensbehov som nämns flera gånger av respondenterna. I övrigt upplevs 
det att kompetensbehov inom kulturell bredd och språkkunskaper är något som 
en respondent upplever kommer efterfrågas på bibliotek mer och mer. 
Pedagogisk inriktning mot skola och allmänhet är också kompetenser som både 
respondenter och programföreståndare upplever och då besvaras också den 
andra frågeställningen vilka kompetensbehov eller luckor i 
utbildningsinnehållet upplevs bland programföreståndare?  
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Praktiken är den kompetens som efterfrågas och hyllas mest av respondenterna 
och är också något som utbildningsinnehållet någorlunda täcker.  
 
Respondenter från både bibliotek och journalistik upplever att mer praktiska 
kunskaper hade varit givande och att det akademiska och teoretiska kunde 
tonas ner för att ge plats åt dessa professioner som yrken i sig.  
 
Bibliotekarieyrket och journalistyrket klassas båda som semiprofessioner då det 
finns en utbildningsväg in i yrket men man saknar formella legitimeringar 
(Johansson och Kindmark 2010, s 11).  
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SLUTSATSER	OCH	SAMMANFATTANDE	DISKUSSION	

En pågående teknikutveckling har skapat ett förändrat mediesamhälle som 
existerar idag. Teknikutvecklingen är snabb, och den påverkar professioner, 
speciellt de professioner som håller sig inom informationsförmedling. I denna 
studie har bibliotekarie- och journalistyrket varit i fokus. Uppsatsen har gått in 
på historik om BIV och journalistik som yrke och hur ett ämne akademiseras, 
vad en profession är och vilka behov yrkesrollerna står inför idag och i 
framtiden. Förhållandet mellan teori och praktik har tagits upp, det var mycket 
diskussioner kring just detta när man försökte skapa utbildningarna. Vem bör 
bli journalist? Hur mycket fallenhet krävs egentligen? Hur mycket praktik krävs 
för att veta om någon passar som journalist. Just teori och praktik idén tas upp 
hos de nyexaminerade bibliotekarierna och journalisterna i intervjuerna. Där 
både bibliotekarier och journalister ansåg att de hade nytta av praktiska 
kunskaper, eller att de hade avsaknad av praktiska kunskaper. Teoretiska 
moment har varit bra för akademiseringen och professionaliseringen och höjt 
standarden för yrken som bibliotekarier och journalister och menar på att båda 
yrkena är semiprofessioner.  

 
De två teman som urskilts i både utbildningsinnehållet och i intervjusvaren är 
teknik och pedagogik. Främst för journalister är det tekniska kompetensbehov 
som upplevs, som webbjournalistik och mediejuridik. För bibliotekarier är det 
främst det pedagogiska spåret som respondenterna upplever saknas i 
utbildningsinnehållet och som de upplever skulle haft nytta av i yrkespraktiken. 
 
I avsnittet tidigare forskning där DIK hade gjort en undersökning om vilka 
kompetensbehov som kommer att efterfrågas i framtiden för bibliotekarier så 
matchar deras teman de teman som denna studie tagit upp nämligen 
teknik/digitalisering och pedagogik. När det gäller kompetensbehoven och 
utbildningsinnehållen utifrån intervjusvaren så kan vi se att det är svårt att 
kunna täcka alla behov på en utbildning. Utbildningen kan inte vara hur lång 
som helst. Men utifrån de svar som framkommit av nyexaminerade 
bibliotekarier och journalister så finns det möjlighet att läsa kurser vid sidan av 
för att skaffa sig kompetens som utbildningarna inte möter i yrkespraktiken. På 
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de flesta arbetsplatser får man utbildning internt, det är i denna studie oklart i 
vilka former dessa ges.  
 
Eftersom det utförts intervjuer med tre nyexaminerade respondenter inom BIV 
och journalistik så ger inte det en rättvis bild av hur kompetensbehoven ser ut i 
överlag i Sverige. De kompetensbehov och teman som genomsyrar i denna 
studie kanske upplevs av fler bibliotekarier och journalister än de som 
responderat i denna studie. 
 
Som bibliotekarie och journalist finns det flera yrkesvägar att gå, bland annat 
som informatör, researcher, bibliotekarie på forskarbibliotek eller folkbibliotek.  
Det skulle mycket väl kunna vara så att det finns kompetensbehov inom 
professionerna bibliotekarier och journalister som utbildningarna inte täcker 
men som yrkesrollerna behöver täcka. Men utifrån de svar som finns i denna 
studie, och underlag som behandlats så är slutsatsen att det inte alls behöver 
vara så. Det beror mycket på vad man jobbar med, eller var man jobbar. 
Skillnaden mellan folkbibliotek och universitetsbibliotek är ganska stor, det är 
olika faktorer som räknas in och därefter ändras också kompetensbehoven.  
De svar som finns i intervjuerna kan ses som något man kan tänka på, men inte 
nödvändigtvis rätta sig efter.  
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APPENDIX	
 

Bilaga	1.	Intervjuguide	studenter	
 

• Vilken utbildning har du gått? (längd) när togs examen? 

• Hur länge har du jobbat? 

• Vilka typer av redaktionella arbeten har du arbetat på? (radio, teve, 
tidning) 

• Alternativt, vilket sätt har du arbetat på bibliotek? 

• Vilka känslor upplevdes i din yrkesroll efter examen? (ny arbetsplats) 

• Tänkte du någon gång att du hade behövt mer kunskap från utbildningen 
för att möta ett eventuellt behov på din arbetsplats? 

• Känner du av ett behov på din arbetsplats idag, som ni inte kan bemöta? 

• Vilka behov är det? 

• Du som jobbar antingen på bibliotek eller redaktionellt har du märkt av 
en förändring i vår tids samhälle? (ny teknik, mer sociala medier?) 

• Har det påverkat arbetet på arbetsplatsen? 

• Vilka behov tror du din arbetsplats kommer ha inom den närmsta 
framtiden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


