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Abstract
Inför höstterminen 2007 förändrades grundutbildningen i biblioteks- och informations-
vetenskap vid Umeå universitet, men någon alumnuppföljning har aldrig gjorts. I denna 
kandidatuppsats utvärderas utfallet av lärosätets nya kandidat- och magisterprogram utifrån 
alumnernas etablering på arbetsmarknaden samt värdering av utbildningarnas 
färdighetstränande inslag och relevans i arbetslivet. Studien genomfördes nov-dec 2013 i form 
av en brevenkät, vars svarsfrekvens uppgick till 71 procent (n=77). Cirka åtta av tio 
respondenter har haft ett utbildningsrelevant arbete sedan studietiden. De flesta alumner bor 
kvar på utbildningsorten, vilket enligt dem orsakar hög konkurrens på den regionala 
arbetsmarknaden. Cirka åtta av tio respondenter har idag arbete som sin huvudsakliga 
sysselsättning, och av dessa har åtta av tio alumner ett arbete som överensstämmer med 
utbildningen. Alumnerna med utbildningsrelevanta arbeten arbetar främst som bibliotekarier 
inom kommunal sektor samt är i mycket hög grad nöjda med sina arbeten. Åtta av tio 
respondenter var ganska eller mycket nöjda med kandidatprogrammet och tidigare studenter 
på magisterprogrammet var något mer nöjda. Nio av tio respondenter ville dock utöka 
praktikens kvantitet och även förbättra färdighetsträningen i bl.a. undervisning och 
läsfrämjande verksamhet. Särskilt folk-, skol- och barnbibliotekarier ansåg att utbildningen 
gett otillräcklig förberedelse i förhållande till yrkesrollens krav. Om valet skedde idag skulle 
något fler än hälften av respondenterna påbörja kandidat- och magisterprogrammen igen. 
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Förord
Detta examensarbete skulle inte ha blivit vad det blev utan den hjälp som vi har fått från 
vänner, familj, handledare och respondenter. Tack för att ni ville dela med er av era 
erfarenheter och åsikter. Ett särskilt stort tack riktar vi till alla de alumner som, trots 
julstressen, tog sig tiden att besvara vår enkät. Att skriva uppsats är sannerligen en 
känslomässig berg-och-dal-bana och vi är glada att ni, genom alla era lyckönskningar och 
uppmuntrande ord, höll oss i handen under färden.

Slutligen vill vi tacka greyhoundvalpen Mini som, med rätta, har skällt ut oss när vi varit alltför 
upptagna av vårt uppsatsskrivande för att uppmärksamma den värld som existerar utanför 
datorskärmens kanter. 

Umeå den 17 januari 2014

Monica Pettersson
Therese Pettersson
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1. Inledning

BAKGRUND
Umeå universitet har erbjudit ett utbildningsprogram i biblioteks- och informationsvetenskap 
sedan 1993. Inför höstterminen 2007 gjordes utbildningen i Umeå om med anledning av 
Sveriges anpassning till Bolognareformen. Det dessförinnan tvååriga magisterprogrammet 
gjordes då om till ett tre terminer långt kandidatprogram, samtidigt som ett nytt ettårigt 
magisterprogram startades. Eftersom det aldrig har gjorts någon uppföljande undersökning 
efter att utbildningen vid Umeå universitet förändrades kan man dock inte med säkerhet säga 
vad som hänt med tidigare studenter, så kallade alumner, som läst dessa program. Den enda 
enkätundersökning som har gjorts de senaste åren är den som Sociologiska institutionen 
genomförde under hösten 2008, vilken enbart omfattade personer som läst det gamla 
magisterprogrammet. 

Den otydliga bilden av tidigare biblioteks- och informationsvetarstudenters ställning på 
arbetsmarknaden är dock inte enbart ett problem på lokal nivå. Enligt Riksrevisionen, 
dåvarande Högskoleverket, samt Sundbom, Törnqvist, Jonsson & Sidebäck (2010) är det 
mycket vanligt att svenska högskolor saknar rutiner för alumnuppföljning och därför inte kan 
svara på om deras utbildningar motsvarar arbetsmarknadens behov. Vidare är de offentliga 
prognoserna för utbildade i biblioteks- och informationsvetenskap såväl förvirrande som 
nedslående för den som är i färd med att söka till eller examineras från dessa högskole-
program. Enligt Saco har arbetsmarknaden för biblioteks- och informationsvetare sedan 
många år tillbaka kännetecknats av ett överskott, vilket har gällt både nyutexaminerade och 
erfarna personer (Oscarsson, 2012). Enligt Svenskt Näringslivs egna alumnundersökningar får 
bara hälften av de som har examinerats från Umeås nya kandidatprogram ett kvalificerat jobb 
inom det första året efter examen (Svenskt Näringsliv, 2012). Vidare varnade Högskoleverket i 
sitt planeringsunderlag inför 2013/2014 för att statistik från SCB antyder att det finns en risk 
för ett växande överskott framöver (Högskoleverket, 2012). I kontrast till detta pekar Sacos 
prognoser inför 2018 på att överskottet av nyutexaminerade bibliotekarier ganska snart kan 
komma att övergå i balans (Oscarsson, 2013). Dessutom visar medlemsstatistik från fack-
förbundet DIK att arbetslösheten bland a-kasseanslutna medlemmar med biblioteks- och 
informationsvetenskaplig utbildning legat på en låg, stabil nivå om 3-4 procent de senaste åren
(Hamberg, 2013). 

Alumnuppföljningar kan bland annat hjälpa blivande studenter att välja utbildning, och denna 
typ av undersökningar används vanligen även i lärosätenas kvalitetsarbete samt anpassning av 
utbildningarnas innehåll efter arbetsmarknadens behov (Sundbom m.fl., 2010). Enligt 
Utbildningsdepartementet (2010) är motivet till att alumnuppföljningar bör genomföras inte 
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bara att man vill undersöka studenternas erfarenheter av själva utbildningen och dess mål-
uppfyllelse, utan även huruvida utbildningen resulterat i att alumnen fått en anställning. De 
antar då att etableringsgraden på arbetsmarknaden utgör ett mått på alumnernas så kallade 
anställningsbarhet, utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden och det omgivande 
samhällets kvalitetsbedömning (Utbildningsdepartementet, 2010). En av de underliggande 
drivkrafterna bakom den s.k. Bolognaprocessen var att europeiska utbildningar inte ansågs 
tillräckligt inriktade på att tillfredställa arbetsmarknadens behov (Högskoleverket, 2008). I 
proposition 2004/05:162   förtydligades därför kravet på att högskolornas examens-
beskrivningar på ett tydligt sätt ska tillgodose studenternas anställningsbarhet, vilket i 
propositionen definieras som ”att studenterna vid examen skall ha visat kompetens som gör att 
de kan fylla en funktion på arbetsmarknaden inom det område som utbildningen avser”. Denna 
förståelse av konceptet anställningsbarhet är dock inte den enda. Att vara anställningsbar kan 
bl.a. även handla om att man innehar ”generella färdigheter”, såsom att kunna samarbeta och 
kommunicera i tal och skrift, vilket kan vara användbart för arbetsgivare inom alla typer av 
arbetsmarknadsområden (Cerna & Dalin, 2012; Törnqvist, 2008). Efter att svensk högskole-
utbildning anpassades till Bolognaprocessen verkar det ha blivit allt vanligare att såväl politiker
och arbetsgivare som universitetsföreträdare talar om vikten av att utveckla högskole-
studenters anställningsbarhet. Varför är det då så? Enligt Sundbom m.fl. (2010) använder 
lärosäten – ibland utan att problematisera begreppet – t.ex. undersökningar om studenternas 
etableringsgrad som benchmarking och marknadsföring. 

Syftet med högskoleutbildning är inte enbart att tillfredställa arbetsmarknadens behov av 
kvalificerad arbetskraft, men inte heller enbart att bidra till den enskildes personliga 
utveckling. Det finns många olika perspektiv på den högre utbildningens funktion och roll i 
samhället och för individen. Akademisering av yrkespraktiker genom högre utbildning har 
t.ex. även identifierats som en viktig del i yrkesgruppers professionaliseringssträvanden 
(Sundin, 2003). I denna uppsats har vi försökt belysa frågan ur tidigare studenters synvinkel, 
och än mer specifikt då alumner från kandidat- och magisterprogrammen vid Umeå 
universitet. Lärosätets brist på primärdata om alumnernas upplevelser av de biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildningsprogrammens relevans var avgörande vid vårt val av 
problemställning. Vår förhoppning är att genom att utföra en storskalig alumnuppföljning 
kunna bidra till att göra blivande och befintliga studenter bättre informerade, samt främja 
kunskapsöverföringen mellan alumner och akademi, och att hjälpa den Sociologiska 
institutionen i dess kvalitetsarbete. I vår studie av alumnundersökningens utvärderingsobjekt – 
den biblioteks- och informationsvetenskapliga grundutbildningen vid Umeå universitet – har 
vi utgått från en utvärderingsansats som kombinerar mål- och effektutvärdering, 
programutvärdering och aktörsfokuserad utvärdering. 
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SYFTE
Syftet med denna studie är att, utifrån alumnernas etablering på arbetsmarknaden samt 
värdering av utbildningarnas färdighetstränande inslag och relevans i arbetslivet, utvärdera 
utfallet av kandidat- och magisterprogrammen i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Umeå universitet. 

FRÅGESTÄLLNINGAR
• I hur stor utsträckning har tidigare kandidat- och magisterstudenter etablerat sig på 

arbetsmarknaden och vad karaktäriserar deras inträde i arbetslivet?
• Hur nöjda är alumnerna med avseende på utbildningens färdighetstränande inslag och

relevans i arbetslivet?
• Vilka önskemål om förändringar i kandidat- och magisterprogrammen uttrycker 

alumnerna och med vilka motiveringar? Hur kan deras uppfattningar förstås utifrån 
professionsteori och vanligt förekommande perspektiv på syftet med högre utbildning?

BEDÖMNINGSKRITERIER
Utbildningsprogrammens utfall (inklusive eventuella oönskade bieffekter) avser mätas 
objektivt i form av frågor om alumnernas etableringsgrad på arbetsmarknaden samt subjektivt 
i form av frågor om graden av upplevd nöjdhet bland alumnerna gällande de färdighets-
tränande inslagen under utbildningen och deras upplevelser av utbildningens relevans i 
arbetslivet.

Bedömningen av alumnernas etablering på arbetsmarknaden baseras på huruvida alumnerna:
• har haft något arbete (utbildningsrelaterat eller ej) sedan utbildningens slut,
• varit arbetslösa sedan utbildningen,

• hur lång tid det dröjde för alumnerna att få sitt första utbildningsrelevanta arbete, 
• huruvida alumnen vid undersökningstillfället har något arbete samt arbetets 

omfattning och anställningsform.

Bedömningen av de färdighetstränande inslagen under utbildningen utgår från alumnernas 
grad av nöjdhet gällande utbildningens uppfyllelse av målen i kandidat- och magister-
programmens utbildningsplaner gällande utveckling av studenternas:

• sociala och kommunikativa färdigheter (kunna argumentera, förklara, samarbeta, etc.)

• intellektuella färdigheter (kunna söka och värdera kunskap, analysera teorier, etc.)
• självständighet, både när det gäller att lösa generella och yrkesspecifika problem
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Bedömningen av utbildningens relevans i arbetslivet baseras på: 
• andelen alumner som har/haft ett arbete som är relaterat till utbildningens inriktning,

• i vilken grad alumnerna uppger att deras biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildning varit till nytta för deras personliga utveckling eller varit en bra och 
tillräcklig grund för att få arbete och utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter,

• alumnernas nöjdhet med de färdighetstränande inslagen under utbildningen som 
syftade att ge studenterna kompetenser, både generella och specifika för arbetsområdet.

AVGRÄNSNINGAR
Avsikten med studien är att studera utfallet av de nya kandidat- och magisterprogram som 
Umeå universitet har startat från och med hösten 2007. Utvärderingen avser alltså inte det 
magisterprogram som, utifrån en äldre utbildningsplan, dessförinnan anordnades vid 
lärosätet. I studien görs inga jämförelser med den alumnundersökning som genomfördes 2008 
eftersom uppsatsen inte fokuserar på huruvida utbildningen har utvecklats eller förbättrats.

Vidare inkluderar studiepopulationen enbart individer som har varit registrerade på kandidat-
programmets sista termin under höstterminerna 2008-2011 samt magisterprogrammet under 
åren 2009-2012. Motivet till denna avgränsning var att öka sannolikheten att alumnerna från 
magisterprogrammet vid tidpunkten för undersökningen hade stått till arbetsmarknadens 
förfogande tillräckligt länge för att kunna dela med sig av några erfarenheter av 
utbildningarnas användbarhet i arbetslivet. 

Inga avgränsningar har gjorts när det gäller individer som saknar examina eller som har 
påbörjat magisterprogrammets första termin utan att fortsätta på dess andra och sista termin. 
Detta baseras på ett ställningstagande om att även dessa respondenters erfarenheter är av 
betydelse för att kunna utvärdera programmen. Sundbom m.fl. (2010) påpekar att det inte inte 
helt ovanligt att alumner begär ut sin examen först flera år efter att de har etablerat sig på 
arbetsmarknaden. Därför riskerar alumnundersökningar som exkluderar alumner som saknar 
examen att vara missvisande.
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DISPOSITION
I kapitel 2  ges en bakgrund till den historiska utveckling och nutida struktur som 
kännetecknar biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning i Sverige. Därefter beskrivs 
dagens grundutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet med 
avseende på utbildningsprogrammens struktur, innehåll, mål och styrdokument. Detta kapitel 
avser att ge en grundläggande förståelse för utvärderingsobjektet och dess kontext. 

I kapitel 3 presenteras den teoretiska bakgrund och tidigare forskning som vår empiriska 
undersökning och analys bygger på. Då studiens utvärderingsobjekt utgörs av två 
utbildningsprogram vid Umeå universitet är det relevant med en introduktion till olika 
perspektiv på syftet med och utvärdering av högre utbildning. Därefter beskrivs 
professionsteori, vilket i vår analys används som ett ramverk för att tolka och förstå 
alumnernas värderingar och åsikter om utbildningens relevans i arbetslivet.

I kapitel 4 redovisas de metodologiska aspekterna av undersökningens målpopulation, genom-
förande och utformning.

I kapitel 5 presenteras och analyseras resultaten av den empiriska undersökningen. Vi inleder 
med en presentation av respondenternas demografiska bakgrund och utbildningsmeriter, samt 
en bortfallsanalys där vi jämför vad som skiljer icke-respondenterna från respondentgruppen. 
Därefter redogör vi för alumnernas svar och kommentarer kring de färdighetstränande inslag 
under utbildningen som syftat till att utveckla studenternas generella färdigheter i 
kommunikation och problemlösning. Näst följer en beskrivning av alumnernas inträde på 
arbetsmarknaden samt deras nuvarande sysselsättning, med ett särskilt fokus på 
arbetssituationen för de alumner som har ett arbete som på något sätt överensstämmer med 
utbildningens inriktning. Slutligen redogör vi för alumnernas värdering av utbildningens 
användbarhet och relevans i arbetslivet samt deras helhetsbedömning av utbildnings-
programmen.

I kapitel 6 diskuteras undersökningens ansats och resultat samt styrkorna och svagheterna 
med de metoder användes för att samla in och analysera data. 

I det avslutande avsnittet, kapitel 7, sammanfattas våra slutsatser och rekommendationer.

Allra sist redovisas bilagor med programmens utbildningsplaner samt kopior på det 
enkätformulär och följebrev som skickats till alumnerna. 
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DEFINITIONER

Alumn Person som tidigare har studerat vid en högskola. Vår definition inkluderar 
både individer med och utan examen.

Arbete Alla som minst en timme per vecka och har en avlönad anställning. I 
gruppen arbetande har även forskarstuderande inräknats då den korrekta 
benämningen på tjänsten är ”anställning som doktorand” enligt 
Universitets- och högskolerådet (Universitets- och högskolerådet, 2012).

Färdighet Att kunna något i praktiken (att göra), till skillnad från att ha kunskap om 
hur det ska göras (att veta) (SIS, 2009).

Förmåga En kombination av erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta sina 
kunskaper i praktiken (SIS, 2009).

Högre utbildning Med detta avser vi utbildning och forskning som sker inom högskolan.

Kompetens En förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper 
och färdigheter (SIS, 2009).

Relevans Vår definition av vad som utgör en relevant intervention utgår från Vedung
(2009), d.v.s. en intervention som är lämplig, passande, användbar, 
tillräcklig, riktig och adekvat för uppgiften.

11



2. Biblioteks- och informationsvetenskaplig 
utbildning

HISTORISK OCH NUTIDA UTVECKLING I SVERIGE
I Sverige har institutionaliserade former av utbildning inom biblioteksområdet bedrivits sedan 
ungefär hundra år tillbaka. Ursprungligen var utbildningarna till folk- och forsknings-
bibliotekarie åtskilda från varandra och organiserade som kortare, praktiskt inriktade yrkes-
utbildningar. Ända fram till 1970-talet hölls forskningsbibliotekariers utbildning på 
universitetsbiblioteken och Kungliga biblioteket, medan folkbibliotekariers utbildning länge 
organiserades av Skolöverstyrelsen. Anledningen till denna uppdelning berodde enligt Selden 
& Sjölin (Seldén & Sjölin, 2003) på den uppdelning som då rådde på biblioteksfältet i Sverige. 

Som ämne har biblioteks- och informationsvetenskap en relativt kort historia inom det 
svenska högskoleväsendet. På 1950-talet gjordes utredningar om huruvida det fanns skäl att 
godkänna biblioteksvetenskap som ett vetenskapligt ämne, men inte alla lärosäten ställde sig 
positiva till detta, bland annat på grund av att experter från andra fält ansågs vara nödvändiga 
för att kunna genomföra utbildning i ämnet (Seldén & Sjölin, 2003). På 1970-talet skedde 
däremot flera förändringar i det svenska utbildningslandskapet. 1972 grundades en gemensam 
bibliotekarieutbildning i Borås, varvid folkbibliotekarieutbildningen flyttades från 
Skolöverstyrelsens biblioteksskola i Stockholm och man avskaffade det tidigare kravet på 
licentiatexamen för att jobba på forskningsbibliotek (Seldén, 1989). Några år senare, 1977, 
genomförde Sverige en omfattande – om än främst administrativ – reform som innebar att i 
princip alla eftergymnasiala utbildningar inordnades i högskoleväsendet, varvid kravet på 
grundutbildningarnas forskningsanknytning ökade. I och med denna reform införlivades 
bibliotekarieutbildningen i Borås i högskolesystemet. Några andra exempel på yrkesinriktade 
utbildningar som omfattades av denna reform var förskollärar-, lärar- och sjuksköterske-
utbildningarna (Högskoleverket, 1998). 

Även om bibliotekarieutbildningen införlivades i högskolan år 1977 förblev den en yrkes-
utbildning ända fram till 1993, då en ny, genomgripande högskolereform genomfördes i 
Sverige (Johansson, 2006). Denna reform, vilken baserades på 1968 års utbildningsutredning 
(U68), innebar bland annat att högskolor och universitet nu i högre grad själva skulle 
bestämma över utbildningsutbud och utbildningsplaner. Innan dess hade regleringen av 
antalet studieplatser skett genom centraliserad, relativt hög detaljstyrning i form av 
riksdagsbeslut (Högskoleverket, 1998). Även om 1993 års högskolereform inte var fokuserad 
specifikt på bibliotekarieyrket så skedde under det tidiga 90-talet enligt Seldén & Sjölin (2003) 
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stora förändringar även inom detta område. I och med inrättandet av en professur1 år 1991 
etablerades ett huvudämne, biblioteks- och informationsvetenskap. Utbildningar i biblioteks- 
och informationsvetenskap startades kort därefter på tre universitet (Seldén & Sjölin, 2003). 
Umeå universitet var här tidigt ute; 1993 startade lärosätet biblioteks- och informations-
vetenskap som ett akademiskt ämne. Gemensamt för de nya biblioteks- och informations-
vetenskapliga utbildningarna som nu växte fram var att de betonade teoretiska kunskaper i 
högre grad än tidigare. I och med 1993 års högskolereform togs även bibliotekarieexamen, 
vilket var en yrkesexamen, bort och ersattes med generella examina i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap (Sundin, 2003). 

I juli 2007 genomförde lärosätena i Sverige en ny struktur i utbildningarna för att anpassa dem 
till Bolognaprocessen. Svensk högskoleutbildning delas sedan dess in i tre olika nivåer: 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De två förstnämnda nivåerna motsvarar det som 
tidigare räknats som grundutbildning och där finns även möjlighet till en yrkesexamina. På 
grundnivå utfärdas högskole- och kandidatexamen, på avancerad nivå magister- och 
masterexamen och på forskarnivå licentiat- och doktorsexamen. De högre nivåerna förutsätter 
att studenten innehar utbildning från tidigare nivå/nivåer. Vidare medförde anpassningen till 
Bolognaprocessen även att poängsystemet förändrades. I jämförelse med tidigare, då ett års 
studier gav 40 poäng, motsbarar ett års heltidsstudier numera 60 högskolepoäng 
(Högskoleverket, 2008). 

Som tidigare nämnts leder dagens utbildningsprogram inom biblioteks- och informations-
vetenskap alla till generell examen. Dessa examina, vilka har särskilda inriktningar som 
lärosätena själv har fastställt, skiljer sig från yrkesexamina som främst riktar sig mot ”reglerade 
yrken och de krav som dessa ställer” (Zune, 2010, s 11). Höstterminen 2013 anordnades grund-
utbildning på grundnivå i form av kandidatprogram i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid tre lärosäten i Sverige: Umeå universitet, Högskolan i Borås och Linnéuniversitetet. Grund-
utbildning på avancerad nivå bedrivs vid fem lärosäten. Vid Umeå universitet finns enbart ett 
ettårigt magisterprogram, medan det vid Uppsala universitet och Lund finns tvååriga master-
program och vid Högskolan i Borås både magister- och masterprogram i huvudämnet. Än så 
länge har Linnéuniversitetet bara anordnat fristående kurser på avancerad nivå, men snart 
kommer lärosätet även kunna erbjuda ett masterprogram eftersom Linnéuniversitetet nyligen 
tilldelades examensrätt på masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap (Zorn, 2013).

1 Professuren tilldelades Lars Höglund vid Göteborgs universitet
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GRUNDUTBILDNINGSPROGRAMMEN VID UMEÅ UNIVERSITET

Objektet som utvärderas i denna studie utgörs av den biblioteks- och informationsvetenskap-
liga grundutbildningen vid Umeå universitet. Beskrivningen som följer är en sammanfattning 
av dess huvudsakliga drag – för fullständiga utbildningsplaner, se Bilaga 1 och 2.

Kandidat- och magisterutbildningarnas struktur och omfattning

Grundutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet bedrivs i 
form av campusbaserade kandidat- och magisterprogram. Organisatoriskt sett ligger 
utbildningarna under Sociologiska institutionen vid lärosätets samhällsvetenskapliga fakultet. 
Ansvaret för studentuppföljningsundersökningar om dessa program vilar enligt lärosätets 
nuvarande kvalitetssystem på den samhällsvetenskapliga fakulteten tillsammans med 
utbildningarnas programråd (Umeå universitet, 2007). 

Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap omfattar 90 högskolepoäng i 
biblioteks- och informationsvetenskap, vilket motsvarar tre terminers heltidsstudier. 
Programstart sker alltid på höstterminerna och behörighetskravet omfattar minst 90 högskole-
poäng i valfria studier. Efter genomgången utbildning, vilken avslutas med ett självständigt 
arbete om 15 hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap, kan studenten begära 
ut en generell kandidatexamen. Detta utbildningsprogram anordnades för första gången 
höstterminen 2007, och dessförinnan gavs utbildningen som ett tvåårigt magisterprogram. 
Kurserna i det nuvarande kandidatprogrammet uppvisar dock enligt institutionens 
studievägledare2 stora likheter med det äldre magisterprogrammets kurser. Det äldre magister-
programmets examensarbete omfattade däremot en termins heltidsstudier, och behörighets-
kravet var 80 poäng (två års heltidsstudier enligt det äldre poängsystemet) i avslutade kurser, 
varav minst en B-kurs i ett ämne. Den sista antagningsomgången till den gamla utbildningen 
skedde höstterminen år 2006. 

Magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap omfattar 60 högskolepoäng (ett 
års heltidsstudier) i biblioteks- och informationsvetenskap, varav 15 hp utgörs av ett 
självständigt examensarbete. Programmet, vars studiestart alltid sker på vårterminerna, utgör 
en fortsättning på kandidatprogrammet, och för att kunna registreras på magisterutbildningen
krävs en kandidatexamen med inriktning på biblioteks- och informationsvetenskap eller 
motsvarande utbildning. Utbildningen gavs för första gången vårterminen 2009.

2 B Hedlund (personlig kommunikation, 2013-10-21)
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Generella examensmål

I likhet med annan högskoleutbildning under statligt huvudmannaskap regleras Umeå 
universitets utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap ytterst genom 
högskolelagen (SFS 1992:1434):   

• Enligt högskolelagens 1 kap. 8§ ska utbildning på grundnivå ”utveckla studenternas 
förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt 
urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet” . 
Vidare ska de utveckla förmåga att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa 
kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper 
inom området”. 

• När det gäller utbildning på avancerad nivå ska denna enligt 1 kap. 9§ Högskolelagen 
ytterligare ”utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 
kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och utveckla studenternas förutsättningar för 
yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och 
utvecklingsarbete”. 

Nationella examensmål

Vidare anges nationella mål för kandidat- och magisterexamina i högskoleförordningens (SFS 
1993:100) andra bilaga, Examensordningen. För en mer ingående redovisning av de nationella 
mål som biblioteks- och informationsvetenskapliga studenter ska uppfylla, se de bifogade 
utbildningsplanerna i uppsatsens Bilaga 1 och 2. I stora drag gäller följande:

• Studenter ska för kandidatexamen bland annat visa kunskap och förståelse inom 
huvudämnet, kunna arbeta självständigt inom det område som utbildningen avser, ha 
kunskap om tillämpliga metoder, och muntligen och skriftligen kunna kommunicera 
och diskutera kring problemställningar i dialog med olika grupper. 

• För magisterexamen är kraven högre på bland annat studenternas självständighet, 
fördjupad metodförståelse och integrering av kunskap. För närmare detaljer, se 
bifogade utbildningsplaner. 

Lokala utbildningsmål

Utöver högskolelagens mål och de nationella examensmålen för huvudämnet tillkommer 
Umeå universitets lokala mål för vad studenter ska kunna efter genomgången utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap (för respektive utbildningsplan, se Bilaga 1 och 2): 

• Kandidatprogrammets kursinnehåll under termin ett omfattar huvudämnets 
utveckling och karaktär, ämnets relation till olika informationsyrken, 
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informationsförmedling inom kultur, utbildning, akademi och näringsliv, samt 
informationspolitik. Termin två omfattar bland annat informationsteknologi, 
kunskapsorganisation, informationssökning och informationsförmedling. Under 
programmets tredje och sista termin fokuseras utvärdering av informationstjänster och
studenternas kunskaper om utvärderingsmetodik tillämpas under det självständiga 
uppsatsarbetet. 

• Studenter på det ettåriga magisterprogrammet ska enligt utbildningsplanen undervisas 
i informationsvetenskapliga teorier, vetenskapsstudier, kulturanalytiska perspektiv, 
forskningsmetodik, personal- och ekonomiadministration, projektledning och 
ledarskap.
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3. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning

PERSPEKTIV PÅ HÖGRE UTBILDNING

Den högre utbildningens värden, syften och mål

Vad är egentligen syftet med högre utbildning? Vår avsikt med detta avsnitt är inte att ge en 
fullständig redogörelse för den högre utbildningens historia, men för att förstå de styr-
dokument som Umeås biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningsprogram bygger 
på så är det viktigt att sätta sig in i den högre utbildningens framväxt och sammanhang. 

På Aristoteles tid var syftet med utbildning att bilda och utveckla fria män till kritiska 
medborgare. Universitetet som institution uppstod redan på medeltiden, men etableringen av 
universitet som samhällets centrala boning för kunskapsutveckling skedde dock inte förrän på 
1700-talet. I upplysningens anda betonades förnuft och intellekt, men i allt högre utsträckning 
även den rationella människans betydelse för utvecklingen av det moderna samhället. Fram-
växten av industri- och välfärdssamhället bidrog sen till att antalet utbildningsplatser utökades 
kraftigt under 1900-talet, och från att ha varit reserverad för en elit kan man säga att den högre 
utbildningen nu övergick till att även välkomna ”den breda massan”. Under 1900-talets andra 
hälft ökade akademins uppmärksamhet på begrepp såsom kultur, värderingar och identitet, 
varvid man i diskussionen kring den högre utbildningens syfte nu även kom att inkludera 
”frågor om vem individen vill bli, istället för de vanligare frågorna om vad individen vill bli i 
relation till ett tänkt framtida yrkesliv” (Unemar Öst, 2009, s 20). Vad som karaktäriserar 
universitets nutida identitet tycks dock inte vara lätt att ringa in. Även om dagens högskolor 
kallats ”vildväxande” så framhäver Unemar Öst (2009, s 24) att de tydligt styrs av utifrån 
pålagda ekonomiska incitament och politiska styrdokument - och när dessa formuleras ”är det 
inte endast akademikernas röster som lyfts fram och hörsammas, utan inspiration hämtas allt 
oftare från externa intressenter och överstatliga politiska och ekonomiska organisationer”. 
Barnett (2005) menar att dessa externa krafter i alltför hög utsträckning definierar 
universitetets form och innehåll utifrån en ideologisk diskurs om ”ny”, ”nyttig” och 
”användbar” kunskap. Denna diskurs baseras enligt honom på ”a set of policies for the 
commercialization of knowledge and the market exposure of universities without understanding 
either the significance of the distinction between theoretical and practical knowledge, or 
knowledge and information” (Barnett, 2005, s 40). 

Meningen med utbildning är alltså inte bara ett huvudbry av kunskapsfilosofisk karaktär, utan 
i allra högsta grad även en fråga om politiska och ideologiska meningsskiljaktligheter. Ingrid 
Unemar Öst (2009) menar att det pågår en ständig utbildningspolitisk kamp om den högre 
utbildningens syften och mål. Beroende på vilka intressenter du frågar blir svaren olika. Reso-
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nemangen kan, som Unemar Öst (2009, s 16) påpekar i sin avhandling på ämnet, omfatta: 

...allt, från att högre utbildning ska leda till arbete, bidra till innovation och 
kunskapsutveckling, utbilda en bred medborgarskara eller utbilda en intellektuell 
elit till svar som handlar om att högre utbildning ska vara vetenskapligt förankrad 
eller nära kopplad till den praktiska verksamheten i det kommande yrket.

Dessa åsikter är naturligtvis vare sig historielösa eller geografiskt unika för Sverige. Hur skulle 
man då kunna sammanfatta ovanstående perspektiv? Utifrån Barnett (1992) kategoriserar Tam
(2001, s 48) på följande vis de många perspektiv som går att skönja gällande syftet med högre 
utbildning:

• att producera kvalificerad arbetskraft
• att utgöra en förberedelse inför en forskningskarriär
• att på ett effektivt sätt tillhandahålla och ombesörja undervisning
• att ge individer från icke-priviligerade samhällsgrupper förbättrade chanser i livet
• att exponera studenter för och ge dem erfarenhet av processer som inbegriper sökande 

efter kunskap
• att utveckla studenters autonomi och integritet
• att kultivera studenters generella, intellektuella färdigheter när det gäller att utveckla 

perspektiv och visioner som sträcker sig utanför de gränser som omsluter enskilda 
discipliner

• att utveckla studenters kritiskt tänkande

Utvärdering av högskoleutbildning

Utgångspunkten för all utvärdering är dess ansats och utvärderarnas val av utvärderings-
modell, vilket speglar en specifik syn på objektets syfte och utifrån vilka mått objektets 
kvaliteter ska mätas. Exempelvis är det skillnad på mål-resultatutvärdering som fokuserar på 
kvantitativt mätbara resultat och utfall, processutvärderingar av hur program genomförs och 
kan förbättras, och interaktiv utvärdering som involverar intressenter (Karlsson, 1999). 

På samma sätt som det finns olika åsikter om syftet med högskoleutbildning skiftar uppfatt-
ningarna avsevärt gällande vad som utgör kvalitet inom högre utbildning (Tam, 2001). Varje 
intressent inom högskolevärlden har, förutom olika förväntningar på vad högre utbildning ska 
utmynna i, nämligen sin egen syn på begreppet och hur kvalitet bör mätas. Enligt Tam (2001) 
kan fem olika ansatser och konceptualiseringar urskiljas:

• Kvalitet som något exceptionellt (kopplat till excellens och elitism)
• Kvalitet i form av perfektion eller konsekvent genomförande
• Kvalitet som lämplighet utifrån syftet
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• Kvalitet som värdet eller avkastningen av investerat kapital
• Kvalitet genom transformation, tolkat som ”the enhancement and empowerment of 

students or the development of new knowledge” (Tam, 2001, s 49)

Som Tam (2001) påpekar är dock en pluralistisk syn på begreppet kvalitet och hur kvalitet bör 
mätas problematisk, eftersom sammanhanget kräver att man tar ställning till frågor såsom: 

• Vem ska definiera syftet med högre utbildning? Regeringen, de granskande 
organisationerna, studenterna, arbetsgivarna eller akademin?

• Hur ska man i bedömningen av utbildningskvalitet jämka mellan intressenternas 
skiftande åsikter? Och vem ska få fatta detta prioritetsbeslut?

Utifrån det stora antalet möjliga svar på ovanstående frågeställning är det inte märkligt att det 
internationellt sett har utvecklats en mångfald av kvalitetsutvärderingssystem. Sveriges 
nationella kvalitetssäkringssystem för högskoleutbildning har sedan några år tillbaka skiftat 
från process till resultat, och utvärderingsmodellen är numera tydligt inriktad på graden av 
studenternas måluppfyllelse i förhållande till de examensbeskrivningarna. Underlaget som 
Universitetskanslerämbetet – före detta Högskoleverket – idag utgår från vid sina kvalitets-
granskningar är bland annat lärosätes- och studentintervjuer, examensarbeten, alumnenkäter, 
samt självutvärderingar i vilka lärosätena beskriver förutsättningarna för måluppfyllelsen. Det 
nya systemet har dock inte sluppit undan kritik, vilken bland annat rör att studentuppsatserna 
ges för stor vikt och att den granskande myndighetens återkoppling till lärosätena är bristande 
(Haikola m.fl., 2012). 

Sammanfattningsvis kan man säga att oavsett vilket system, vilken ansats eller vilka 
indikatorer som används för att utvärdera högskoleutbildning finns det alltid vissa kvaliteter 
och mål, t.ex. personlig utveckling och empatisk förmåga, som är svårare än andra att mäta på 
kvantitativ väg. Därför går inte alla aspekter av den högre utbildningens syften och kvaliteter 
att omsätta till numeriska kvalitetsindikatorer (Tam, 2001).

PROFESSIONSTEORI 
Då vår studie fokuserar på biblioteks- och informationsvetenskapligt utbildade alumners 
upplevelser av utbildningens relevans i yrkeslivet menar vi att det är relevant att beakta 
professionsteori. Detta är nämligen ett användbart redskap för att, som Olof Sundin (2003, s 
45) uttrycker det, kunna studera ”den abstrakta kunskapens roll i det professionella yrkeslivet”, 
eller mer specifikt, ”relationen mellan profession, abstrakt kunskap och möjligheterna för 
yrkesgruppen att tillämpa denna i yrkespraktiken”. 

Teoribildningen kring professioner har vuxit fram under 1900-talet och bidragande faktorer 
till utvecklingen av det professionsteoretiska området är enligt Sundin & Hedman (2005) 
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bland annat samhällets ökade förekomst av institutionaliserad expertis och specialisering inom 
arbetslivet. Även om professionsteorier främst tillämpas inom sociologin så är professions-
teoretiska begrepp även vanligt förekommande inom biblioteks- och informationsvetenskaplig 
forskning (Sundin & Hedman, 2005). I biblioteks- och informationsvetenskapliga studier 
fokuseras dock främst bibliotekarieyrket. 

Men vad är egentligen en profession och varför diskuteras detta begrepp inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen? En enkel beskrivning av begreppet är ”essentially the knowledge-
based category of occupations which usually follow a period of tertiary education and vocational 
training and experience” (Evetts, 2003, s 397). Från början fokuserade professionsforskningen 
relativt ensidigt på hur olika professioner skiljer sig från varandra baserat på en uppsättning 
kriterier, såsom att professionsmedlemmarnas arbete ska kunna beskrivas utifrån en teoretisk 
grund, att det ska finnas en särskild yrkeskultur och etisk kod, samt att yrkesgruppens 
auktoritet och verksamhet ska erkännas av omvärlden. De yrkesgrupper som inte ansågs 
uppfylla dessa krav klassades därför som semiprofessioner – däribland bibliotekarier (Sundin, 
2003). Diskussionen om huruvida bibliotekarieyrket är en ”äkta” profession eller ej pågår än 
idag (Hansson & Lyngfelt, 2009). 

Ett av kännetecknen som särskiljer en profession från ett yrke är enligt Abbott (1988) att en 
profession har sitt ursprung i en teoretisk kunskapsbas och inte enbart bygger på praktisk 
träning. Betydelsen av teoretisk kunskap är alltså ett centralt tema inom professionsteori. Två 
ytterligare huvudteman rör samspelet mellan olika yrkesgrupper och vilken grad av 
exklusivitet olika yrkesgrupper har när det gäller att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken 
(Sundin & Hedman, 2005). För att ange förhållandet mellan en profession och arbetet som 
utförs av de som ingår i professionen används bland annat begreppet jurisdiktion, vilket 
innebär att en yrkesgruppmedlem får utföra en uppgift som denne själv vill och att andra 
yrkesgrupper exkluderas från problemlösningen (Abbott, 1988). Detta eftersom det i 
professioners natur ligger att ha ensamrätt på att utföra vissa typer av expertarbete, så som är 
fallet för bland annat jurister och läkare. En stark profession innebär med andra ord en hög 
grad av autonomi. Abbott (1988) lyfter här fram tre begrepp som kan stärka en professions 
arbetsfält och ligga till grund för professionens arbete: diagnostisering, inferens och behandling. 
En professionsgrupp utmärker sig således från andra genom hur de definierar problem, 
resonerar kring problemen, och till sist behandlar dem. En yrkesutövare som är både expert på 
ett ämnesområde och har fått andras erkännande för detta kan enligt Patrick Wilson (1983) 
sägas vara en kognitiv auktoritet.

Evetts (2003) menar att lockelsen med att ha en egen profession beror på att yrkesutövarna vill 
uppnå just jurisdiktion och exklusivitet. På 70-talet började professionsforskare tala allt mer 
om professionaliseringssträvanden och själva processen i vilken en yrkesgrupp profession-
aliseras. Begreppet professionella projekt kan här förstås som ”de strategier som yrkesgrupper 
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använder sig av för att uppnå en samhällelig status som professionella yrkesgrupper” (Sundin, 
2003, s 47). Hur kan då yrkesgruppers strävan efter att uppnå eller behålla en status som 
profession yttra sig? För att vakta sina intressen, upprätthålla kontrollen och reglera tillgången 
på arbetskraft upprättar professioner enligt Abbott (1988) ofta strikta inträdeskriterier i form 
av omfattande krav på särskild kompetens. Yrkesgruppens strategier är både exkluderande och 
avgränsande, genom att man stänger och begränsar tillträdet för andra genom att t.ex. kräva 
legitimation för att utöva yrket (Witz, 1992). Vidare kan enligt Sundin (2003) professional-
iseringssträvanden ta sig uttryck i att en yrkesgrupp börjar akademisera sin utbildning, 
utveckla ett vetenskapligt ämne och ”förvetenskapliga” den befintliga yrkespraktiken. Dock 
finns det vissa förtjänster med att göra skillnad på professionalisering som drivs fram inom 
den egna yrkesgruppen och professionalisering som drivs fram ”från ovan”, av externa krafter 
(Evetts, 2003). Det är exempelvis inte säkert att en ökad tonvikt på teoretisk kunskap och 
akademisk utbildning är något som alla medlemmar inom en profession anser är efter-
strävansvärt. Motsättningen mellan teori och praktik, akademi och yrkesverksamhet fram-
träder bland annat i Seldén & Sjölins (2003) diskursanalys av historiskt viktiga svenska 
textdokument som diskuterar bibliotekariens kompetens och utbildning. Där finner Seldén & 
Sjölin exempelvis att konceptet akademisk relateras i positiva ordalag till forsknings- och 
specialbibliotek, men att samma begrepp är negativt relaterat till folkbibliotek. 

Utbildning som förbereder för arbete inom en särskild profession är vanligen inte bara formell 
utan även moralisk, exempelvis i syfte att utveckla de blivande medlemmarnas personliga 
egenskaper, såsom vänlighet och sympati (Sundin, 2003). Professionsmedlemmar är enligt 
Wilson (1983) nämligen aldrig helt oberoende i sitt beslutsfattande eftersom de måste följa 
professionens särskilda normer och värderingar. Medlemmar av en profession uppvisar även 
likheter när det gäller identitet (Abbott, 1988). Enligt vissa sociologer bygger professionens syn 
på vad som utgör professionalism på dess normativa värdesystem, men enligt andra på dess 
ideologi. En aspekt av professionalism som professioner ofta har en viss samsyn kring är bland 
annat definitionen av god servicekvalitet (Evetts, 2003). Svensk Biblioteksförening (2008, s 12) 
betonar t.ex. betydelsen av personliga egenskaper genom att argumentera för att det idag ”inte 
är tillräckligt för en profession att hänvisa till en teoretisk kunskapsbas. Bibliotekarien måste 
också visa sig och använda sig själv som människa i dialog med användarna .” Danske professorn 
Lejf Hjort kallar till och med bibliotekarieyrket för en relationsprofession eftersom kontakt med 
användarna är en så stor del av jobbet (Svensk Biblioteksförening, 2008). Han framhåller att 
det ställer särskilda krav på professionen, t.ex. att kunna förhandla med användarna i konflikt-
situationer, men även att kunna formulera sig på ett sätt som är lätt att förstå. Som Seldén & 
Sjölin (Seldén & Sjölin, 2003) påpekar är det däremot inte självklart att positivt laddade 
personliga egenskaper och sociala färdigheter som kan urskiljas i diskursen kring 
”bibliotekarien” – såsom exempelvis social begåvning, kreativitet och människointresse – kan 
tillgodogöras en människa genom utbildning.
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4. Metod

POPULATION
Undersökningen utformades som en totalundersökning eftersom populationen var så liten att 
något annat än en totalundersökning var svårt att motivera (Dahmström, 2011). Vissa av-
gränsningar gjordes dock vilket har beskrivits tidigare, i kapitlet om studiens avgränsningar. 
Urvalsramen utgjordes av kursregistreringslistor med totalt 112 studenter som hade varit 
registrerade på den sista terminen på kandidatprogrammet i biblioteks- och informations-
vetenskap vid Umeå universitet under höstterminerna 2008, 2009, 2010 eller 2011. Alla som 
mellan HT2009-HT2012 registrerats på magisterutbildningens sista termin hade läst sin 
kandidatutbildning i ämnet vid Umeå universitet. Magisterprogrammets delpopulation 
fastställdes därför utifrån samma urvalsram som kandidatprogrammets. En granskning av 
magisterprogrammets kursregistreringslistor från höstterminerna 2009, 2010, 2011 och 2012 
visade att 41,9 procent (n=47) av de 112 kandidatstudenterna även hade påbörjat magister-
utbildningens första termin, varav 40 individer (35,7 procent av 112 personer) sedan hade 
fortsatt på magisterutbildningens andra och sista termin.  Individernas fördelning över 
avgångsklasserna presenteras i Tabell 1 nedan. En individ i urvalsramen visade sig ha varit 
registrerad på kandidatprogrammets sista termin två gånger. Denna individ har i analyserna 
räknats tillhöra avgångsklassen HT 2010, den termin under vilken personens sista 
kursregistrering inträffade. 

 Tabell 1. Urvalsramens fördelning över utbildningsprogrammens avgångsklasser (N=112).
HT07 VT08 HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11 HT11 VT12 HT12 VT13 HT13

n=28 n=14

n=23 n=12

n=37 n=9

n=24 n=5 X

Trots att de vid tiden för enkätens distribution inte hade hunnit stått till arbetsmarknadens 
förfogande i fullt ett år sedan de avslutat magisterprogrammet i januari 2013 så inkluderades 
individer som hade påbörjat kandidatprogrammet under HT2010 och därefter fortsatt på 
magisterprogrammet våren 2012 (Tabell 1). Detta gjordes för att maximera enkätens deltagar-
antal och för att fyra årskullar från vardera program skulle finnas representerade i materialet.
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VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD
För att studera alumners etableringsprocess används vanligen följande metoder: intervjuteknik,
enkätteknik, registerstudier och nätverksbygge (Sundbom m.fl., 2010). Intervjuteknik är enligt 
Sundbom m.fl. (2010, s 41) en tillämpbar metod som är särskilt passande om man söker ”få en 
detaljerad och sammansatt bild av individers erfarenheter, förväntningar och strategier”.  En 
nackdel med intervjuer som är däremot att denna metod är resurskrävande om man vill 
undersöka stora populationer. För detta är t.ex. enkät- och registerstudier mer passande. 
Enkätteknik används enligt Sundbom m.fl. (2010) i stor utsträckning för att kvalitetssäkra 
utbildningars arbetslivsanpassning. Metoden är tillämpbar såväl i detta syfte som när målet är 
att undersöka hur arbetsmarknaden för högskoleutbildade ser ut samt för att ”söka mer 
generella slutsatser om värderingar och erfarenheter i större grupper” (Sundbom m.fl., 2010, s 
41). Utifrån detta bedömdes att enkätstudier var en lämplig metod, men att det inte fanns 
tillräckligt mycket tid till vårt förfogande för att även komplettera enkäten med djupintervjuer.

Datainsamling via postenkät valdes inte enbart för att detta förfarande gör det möjligt att nå ett 
stort antal respondenter, utan även för att metoden låter studiedeltagarna fylla i formuläret när 
det passar dem (Lantz, 2011). Vidare minimerar man genom postenkäter intervjuareffekten, 
dvs. när frågeställarna i sin interaktion med respondenterna påverkar deras svar. Respondent-
erna ges även möjlighet att kontrollera faktauppgifter innan de fyller i enkätformulärets frågor.
Slutligen är en fördel med postenkäter, vars frågeställningar är strukturerade och presenteras 
på samma sätt för alla respondenter, att svaren vanligen blir lätta att tolka – förutsatt att 
frågorna konstruerats på ett korrekt sätt (Ejlertsson & Axelsson, 2005). I och med att frågor 
och svarsalternativ standardiseras ökar nämligen reliabiliteten, vilket innebär att upprepade 
mätningar ger samma resultat och den slumpmässiga variationen begränsas (Ejlertsson & 
Axelsson, 2005; Trost, 2012).

Ett antal nackdelar med postenkäten som insamlingsmetod övervägdes dock innan valet 
fattades. Det största problemet med denna typ av enkät är risken för ett betydande bortfall 
(Ejlertsson & Axelsson, 2005). Vid sidan av bortfall som orsakas av att mottagarna aktivt väljer 
att inte delta kan bortfall även orsakas av att brevet inte når fram till rätt adress eller att 
mottagarna tappar bort postenkäten eller glömmer att posta svarskuvertet. För att göra det 
lättare för respondenter som av dessa anledningar behövde eller ville skicka in sina svar på 
digital väg så skapades en elektronisk kopia av postenkäten i PDF-format. Någon webbenkät 
konstruerades dock inte som komplement till postenkäten, eftersom att konstruktion av en 
webbenkät skulle ha varit för tidskrävande. En annan nackdel med postenkäter är enligt 
Ejlertsson & Axelsson (2005) att respondenternas identitet inte kan kontrolleras. Risken för att 
någon annan än de avsedda mottagarna skulle fylla i och skicka tillbaka alumnenkäten 
bedömdes dock vara låg. En ytterligare problem med att genomföra postenkäter snarare än 
djupintervjuer eller telefonenkäter är att deltagaren inte har möjlighet att få frågorna 
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förtydligade i det fall att enkätens formuleringar är svåra att förstå. Det är heller inte möjligt att 
undersöka respondenternas svar djupare (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Risken med att göra 
telefonenkäter bedömdes dock vara att det skulle kunna bli svårt att hinna genomföra en sådan
eftersom alla telefonintervjuer skulle behöva genomföras på kvällstid. 

ENKÄTENS UTFORMNING
Vid utformningen av enkätens variabler, skalor, frågor och svarsalternativ var utgångspunkten:

• De perspektiv som presenteras i uppsatsens teoretiska bakgrunden gällande syftet med 
och kvalitet inom högre utbildning.

• Mål ur Högskolelagen, Högskoleförordningen och programmens utbildningsplaner.

• Frågeformuleringar i SCBs återkommande, nationella enkät ”Inträdet på arbets-
marknaden” (SCB, 2010) samt Sociologiska institutionens senast genomförda alumn-
uppföljning från 2008. SCBs enkät utgjorde, med avsikt att öka alumnenkätens 
reliabilitet och jämförbarhet (Dahmström, 2011), grunden för ett flertal av frågorna. 
Frågeformuleringarna anpassades dock i viss grad efter alumnenkätens syfte och 
utvärderingsobjekt. 

För att underlätta för respondenterna indelades enkätformuläret i olika sektioner (se Bilaga 3). 
Enkäten inleddes med några bakgrundsfrågor, och därefter ställdes frågor om alumnens 
nöjdhet med utbildningen. Här gjordes ingen åtskillnad mellan den färdighetsträning som 
respondenterna fått under kandidat- respektive magisterprogrammet, eftersom det för många 
av respondenterna förflutit lång tid sedan utbildningarna avslutades och för att de som läst 
båda utbildningarna rimligen borde ha svårt att särskilja programmens effekter från varandra. 
Därefter ställdes frågor om alumnens inträde och etablering på arbetsmarknaden. Alumner 
som uppgav sig ha haft ett utbildningsrelevant arbete efter studierna besvarade ytterligare 
frågor om det första arbetet som de haft som överensstämt med utbildningen. Vilka frågor som 
respondenten skulle besvara i resterande del av formuläret styrdes av vilket svar respondenten 
uppgivit gällande sin huvudsaklig sysselsättning. Individer med arbete ombads besvara frågor 
om sin anställning och arbetssituation, medan individer som studerade eller var arbetssökande 
ombads besvara ett litet antal frågor om studier respektive arbetslöshet. 

Vidare anpassades några av enkätens frågeställning av integritetsskäl. Variabeln och frågan 
som avsåg arbetande respondenters inkomst mättes med en ordinalskala. Orsaken till detta var 
att inkomstfrågor är känsliga (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Respondenter kan därför tänkas 
uppleva det som mindre besvärande att ange lönen i kategorier jämför med att ange exakta 
inkomstnivåer. Vidare ombads inte respondenter som angivit att de var arbetssökande att 
besvara vilka tänkbara orsaker som kan finnas till att de inte har någon anställning. Arbets-
löshet och bidragande faktorer till detta är komplexa frågeställningar som bedömdes vara av 
känslig karaktär och dessutom svåra att operationalisera genom slutna enkätfrågor. 
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Nyanserade enkätfrågor och många öppna svarsalternativ kan vara problematiskt eftersom 
bortfallet då kan bli stort (Trost, 2012). Fördelen med fasta svarsalternativ är enligt 
Damhström (Dahmström, 2011)att dessa är både lätta att besvara, koda och analysera. För att 
standardisera undersökningen var enkätformulärets frågor därför främst slutna med 
fördefinierade svarsalternativ, men i vissa fall kompletterades dessa med ett öppet alternativ (se
Bilaga 3). Ett problem med fasta svarsalternativ är dock att de kan passa dem som konstruerar 
enkäten men inte personerna som besvara den (Trost, 2012). Genom sin utformning av 
frågorna sätter frågekonstruktörerna ramarna för hur respondenterna kan uttrycka sina 
åsikter. Nyttan med tillgång till kvalitativ data är att sådan kan användas som stöd vid en 
analys av kvantitativ information (Bryman, 1997). För att kompensera för det stora antalet 
slutna frågor och fasta svarsalternativ i enkäten så infogades ett öppet kommentarsfält i slutet 
av formuläret. Där upppmuntrades respondenterna att t.ex. dela med sig av åsikter om 
utbildningens styrkor och svagheter samt ge förslag på förbättringar. Syftet med denna fråga 
var att fånga upp aspekter som de strukturerade frågorna och svarsalternativen inte 
möjliggjorde. Som Ejlertsson & Axelsson (2005) påpekar löser dock öppna frågor bara 
problemet till viss del. 

I samråd med handledaren och en docent på den Sociologiska institutionen omarbetades 
enkätens utformning ett flertal gånger före den sändes till alumnerna. En pilotundersökning 
gjordes även för att höja enkätens validitet och reliabilitet genom att undersöka om frågorna 
upplevdes relevanta och huruvida de svarande tolkade frågor och svarsalternativ på samma 
sätt som frågekonstruktörerna. I en pilotundersökning kan det dessutom framkomma om 
någon fråga saknar ett eller flera svarsalternativ (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Pilotstudien 
omfattade två studenter som studerar på kandidat- och magisterprogrammen i biblioteks- och 
informationsvetenskap, och två alumner som inte studerat detta huvudämne men ändå 
bedömdes kunna ge relevanta synpunkter på enkätens utformning och innehåll. 

GENOMFÖRANDE OCH DATAINSAMLING
Efter att urvalsramen fastställts och enkätformuläret konstruerats och testats distribuerades 
enkäten per post måndagen den 25 november 2013. Kostnaderna för kopiering, kuvert, porto 
och portofria svarskuvert täcktes av Sociologiska institutionen vid Umeå universitet efter att vi 
ansökt hos studierektorn om bidrag till detta. 

Populationen kontaktades huvudsakligen baserat på personuppgifter tillgängliga i de kurs-
registreringslistor som den 25 oktober begärdes ut från Ladok-registret vid Umeå universitet. 
Ladok samkörs varje månad med Skatteverkets folkbokföringsregister och denna inform-
ationskälla bedömdes kunna ge den säkraste tillgången till en tillförlitlig urvalsram och 
uppdaterade kontaktuppgifter till populationen. Tillgång till dessa personuppgifter var möjlig 
eftersom sådan information räknas som allmäna handlingar (se offentlighets- och 
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sekretesslagen (SFS 2009:400), personuppgiftslagen (SFS 1998:204), och Förordning (SFS 
1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor). Listorna som 
begärdes ut innehöll information om alumnernas namn, kurs- och programregistreringar och 
uthämtade examina, samt även folkbokföringsadresser och telefonnummer i de fall sådan 
information fanns registerad i systemet. Bristfälliga uppgifter om namn, postadress och 
telefonnummer kontrollerades och kompletterades genom sökningar på Google, Ratsit, 
Hitta.se, Eniro, Facebook och LinkedIn. 

I följebrevet (se Bilaga 3) förklarades syftet med enkäten, vikten av alumnernas deltagande och
hur respondenternas integritet skulle skyddas. Kontaktuppgifter tillhandahölls så att respond-
enterna vid behov skulle kunna efterfråga ytterligare information. Genom att varje enkät 
tilldelades ett unikt löpnummer kunde detta antecknades när enkäten inkommit, så att de 
alumner som redan hade svarat inte skulle behöva få en påminnelse i onödan. Löpnumret på 
enkäten placerades på enkätens andra blad. Anledningen till detta var för att det skulle det 
vara möjligt att veta vilken enkät som återsänts även om respondenten hade rivit av och sparat 
försättsbladet. 

I brevenkätens följebrev angavs att sista svarsdatum var måndagen den 9 december 2013, två 
veckor efter enkätens distribution. Svarskuvertet var adresserat till den Sociologiska 
institutionen, där kuverten lagrades oöppnade fram tills dess att vi kunde hämta dem. De 
individer som ännu inte hade återsänt enkäten den 5 december kontaktades via telefon. Målet 
med dessa uppföljningssamtal var att säkerställa att enkäterna nått fram till rätt adress, och för 
att få veta om alumnerna hellre ville delta i studien på elektronisk väg genom en PDF-variant 
av enkäten. Samtalen genomfördes även i syfte att öka svarsfrekventen, då det är vanligt att 
brevenkäter har låg svarsfrekvens (Ejlertsson & Axelsson, 2005). I de fall det inte gick att nå 
respondenterna per telefon skickades ett SMS där anledningen till samtalet angavs. Som en 
andra påminnelse skickades ett kort ut via post den 12 december i vilket alumnerna 
informerades om att den som ännu inte hade skickat in enkäten, men ville delta, fortfarande 
hade möjlighet att göra detta inom de nästföljande dagarna. Då den tillgängliga tiden för 
insamlingen av material var begränsad blev denna andra påminnelse även den sista. 
Kostnaderna för brevpåminnelsen täcktes inte av några bidrag från institutionen.

SVARSFREKVENS OCH BORTFALL
Bland de 112 personer som ingick i urvalsramen förekom ett naturligt bortfall om 4 personer. 
Två av dem hade flyttat utomlands, saknade svensk folkbokföringsadress och telefonnummer, 
och gick ej att nå. Två ytterligare individer befann sig enligt deras anhöriga på långvariga 
utlandsvistelser och gick ej att nå. 

Det totala antalet alumner som potentiellt sett skulle kunna delta i enkäten uppgick på grund 
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av det naturliga bortfallet till 108 stycken. Svarsfrekvensen för enkäten uppgick till 71,3 
procent (n=77), se Tabell 2. 30 enkätformulär inkom före den första påminnelsen. 
Svarsfrekvensen förbättrades i hög grad av telefonpåminnelsen, varvid den kumulativa 
svarsfrevensen höjdes från 27,8 till 58,3 procent (Tabell 2). Efter den andra påminnelsen 
inkom ytterligare 14 enkätformulär. Detta trots att december enligt Ejlertsson & Axelsson 
(2005) är en olämplig månad för enkätutskick och påminnelser, på grund av att respondent-
erna då normalt sett är upptagna med att förbereda inför julen.

Tabell 2. Enkätundersökningens svars- och bortfallsfrekvens.

Som anges ovan i Tabell 2 saknas enkätsvar från totalt 28,7 procent (n=31) av de 108 
potentiella respondenterna: 

• I samband med telefonpåminnelsen uppgav 9 av dessa 31 icke-respondenter att de 
hade för avsikt att delta eller skulle försöka skicka tillbaka enkäten. 

• Sex personer avböjde aktivt att delta, vilket de meddelade via SMS, e-post eller under 
den första telefonpåminnelsen. Dessa svar redovisas i Tabell 2 som ”Aktiv svarsvägran”.

• Bland de 25 personer som ingår i svarskategorin ”Passiv svarsvägran” var det några 
som ej svarade via telefon och SMS och som möjligen borde tillhöra en separat 
kategori, ”Okänd status” (se Svenska statistikersamfundet, 2005). Detta med tanke på 
att kontaktuppgifterna som enkätutskicken och påminnelserna baserades på kan ha 
varit inkorrekta eller inaktuella i de fall personerna t.ex. har flyttat utan att ha ordnat 
med eftersändning.  

BEARBETNING OCH ANALYS

Bearbetning och analys av svar på enkätens fasta svarsalternativ

Inmatning, bearbetning och analys av data skedde med hjälp av SPSS. Vid fysisk hantering och 
inmatning av data kan dock bearbetningsfel såsom kodnings- och stansningsfel inträffa (Lantz, 
2011). För att se till att svaren tolkades och registerades på samma sätt oavsett vem som 
matade in data så registerades till en början de inskickade enkätsvaren av båda uppsats-
skribenterna, och i de fall det fanns oklarheter i hur respondenterna hade fyllt i formuläret 
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diskuterades även detta innan svaren registrerades. 

Om en respondent hade svarat både på frågebatterierna om arbete, studier och arbetslöshet 
har datat registerats baserats på vilken huvudsakliga sysselsättning respondenten angett. Ett 
enkätformulär, vars respondent vid telefonpåminnelsen uppgivit att enkäten redan var ifylld 
men bara inte återsänts ännu, visade sig vid svarskuvertets ankomst vara ofullständigt. Då det 
inte var möjligt att veta om detta berodde på en medveten svarsvägran så registrerades svaren 
från denna respondent som internt, partiellt bortfall snarare än fullständigt bortfall.

Enkätsvaren analyserades därefter genom deskriptiv statistisk analys. Anledningen till att 
resultatet inte baseras på statistisk inferens var främst för att analysmetodernas antaganden 
inte uppfylls då insamlingen av materialet inte bygger på sannolikhetsurval ur en större 
population. Materialet behandlas som populationsdata men i våra slutsatser diskuteras 
bortfallet som en källa till osäkerhet.

Bearbetning och analys av svar på enkätens öppna svarsalternativ

Bedömningen av vad som kan sägas vara ett utbildningsrelevant arbete utgick från respond-
enternas subjektiva uppfattning av arbetets överensstämmelse med utbildningens inriktning. 
Alumnernas svar på den öppna enkätfrågan om alumnens tjänstetitel jämfördes även med 
SCBs Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SCB, 2012), som är framtagen för att 
klassificera personer efter det arbete som de utför.

I denna alumnundersökning hade hela 71, 4 procent (n=55) av de 77 respondenterna delat 
med sig av åsikter och uppfattningar i enkätformulärets avslutande öppna kommentarsfält. 
Enligt Trost (2012) brukar vanligen inte mer än tio procent av respondenterna skriva några 
kommentarer när en enkätundersökning avslutas med en öppen fråga. Det kvalitativa 
textmaterialet från det öppna kommentarsfältet digitaliserades och analyserades genom 
innehållsanalys, en metod som ibland även kallas kvantitativ textanalys. Metoden valdes för att
denna lämpar sig för att undersöka ”i vilken mån något värderas positivt eller negativt och/eller 
om det finns någon skillnad i en sådan värdering mellan olika källor eller om samma källa gör 
olika värdering av olika fenomen” (Bergström & Boréus, 2012, s 53). Analysen planerades och 
genomfördes med Bergström & Boréus (2012) som utgångspunkt. Då textmaterialet var 
förhållandevis litet gjordes en manuell snarare än datorbaserad innehållsanalys. Efter en 
översiktlig genomläsning av alla kommentarer konstruerades ett kodschema över vilka olika 
uttryck av idéer och argument som förekom i materialet. Därefter granskades alla 
kommentarer igen och med hjälp av kodschemat noterades förekomsten av dessa variabler. 
Vidare räknades även frekvensen för enskilda ord och metaforer samt samvariation mellan 
ord. När det var lämpligt skapades övergripande koncept för att kunna gruppera ord som 
liknade varandra men hade stavats eller uttryckts på olika sätt. För att minska problemen med 
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hur uttryck tolkades och för att kontrollera intersubjektiviteten genomfördes dubbelkodning.

Citat ur respondenternas kommentarer har använts för att ge exempel på de olika resonemang 
som förekom i respondenternas öppna svar och för att levandegöra den kvantitativa redovis-
ningen av enkätens slutna frågor och fasta svarsalternativ. Av konfidentialitetsskäl har inga 
citat ur vilka det skulle kunna vara möjligt att identifiera respondenterna inkluderats i 
uppsatstexten.

Bortfallsanalys

Efter det att de insamlade enkätsvaren hade bearbetats genomfördes en bortfallsanalys för att 
kartlägga bortfallets storlek och jämföra hur icke-respondenterna skiljde sig från 
respondenterna. Risken med bortfall vid enkätundersökningar är nämligen att det kan 
snedvrida resultatet och därmed skada studiens kvalitet och validitet (Lantz, 2011). Bortfalls-
analysen omfattade följande variabler: 

• icke-respondenternas demografiska bakgrundsvariabler (kön, ålder och bostadslän), 

• avgångsklass från kandidatprogrammet och huruvida individen även påbörjat eller 
slutfört magisterutbildningen, 

• högsta uthämtade examina i biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå 
universitet. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Enkätundersökningen utformades på följande sätt för att uppfylla Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Ejlertsson & Axelsson, 2005; Vetenskapsrådet, 1990):

• Informationskravet 
Deltagarna informerades om alumnundersökningens syfte och att medverkan var 
frivilligt. Detta skedde dels skriftligen i det följebrev som bifogades enkäten (se Bilaga 
3), dels muntligen under telefonpåminnelsen.

• Samtyckeskravet 
Kravet på individens samtycke antogs ha uppfyllts i och med att deltagaren valde att 
besvara och sända tillbaka enkätformuläret.

• Konfidentialitetskravet 
För att skydda respondenterna avkodades enkäterna, vilket medförde att uppgifter om 
respondenterna inte kunde kopplas till enskilda individer utan en kodnyckel. Denna 
förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av den, och förstördes efter 
analysen. Svaren behandlades avidentifierade vare sig de insänts via brev eller e-post.

• Nyttjandekravet 
Insamlad rådata avses inte spridas vidare för att användas i något annat syfte. 
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5. Resultat och analys 

RESPONDENTERNAS DEMOGRAFISKA KÄNNETECKEN
I följande avsnitt redogör vi för könsfördelningen, ålderstrukturen och flyttningsmönstren 
bland de 77 alumnerna som skickade tillbaka enkäten. Av de 77 respondenterna var 67,5 
procent kvinnor (n=52) och 32,5 procent män (n=25). Deras ålder varierade mellan 24 och 56 
år (Figur 1). Medianvärdet var 31 år och det aritmetiska medelvärdet var 33 år.

Figur 1. Histogram över respondenternas ålder, indelat i femårsklasser.

När det gäller respondenternas tidigare bostadslän inkom 75 valida svar. Fördelningen över 
länen redovisas i Figur 2 (se nästa sida). Ungefär tre av fyra respondenter, 74,7 procent (n=56),
bodde i Västerbotten innan de började kandidatprogrammet biblioteks- och informations-
vetenskap vid Umeå universitet. Att utbildningen rekryterar studenter främst från Norrlands-
länen är tydligt, med tanke på att 92 procent (n=69) bodde antingen i Västerbottens, 
Norrbottens, Västernorrlands, Jämtlands eller Gävleborgs län före de antogs till utbildningen. 

Vid en jämförelse mellan respondenternas tidigare och nuvarande bostadslän framträder att 
variationen i alumnernas bostadslän är större idag än före kandidatutbildningen (se Figur 2 
och 3 på nästa sida). Västerbotten är dock fortfarande det vanligaste bostadslänet (57,9 
procent, n=44) sett till de 76 valida svaren på denna fråga. 48,7 procent (n=37) bor i Umeå 
kommun eller i någon av Umeås kranskommuner. Det interna bortfallet på denna fråga 
omfattar en individ som uppgett en bostadsort utanför Sverige. 

30



Figur 2. Respondenternas bostadslän före kandidatprogrammet (n=75).

Figur 3. Respondenternas nuvarande bostadslän (n=76).
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RESPONDENTERNAS HÖGSKOLEMERITER

Tidigare högskolestudier före utbildningen

Majoriteten av respondenterna, 64,9 procent (n=50), hade huvudsakligen studerat vid 
humanistisk fakultet före de började läsa biblioteks- och informationsvetenskap (Tabell 3). En 
individ hade studerat vid en annan fakultet (Lärarhögskola) än vid de fördefinierade 
svarsalternativen humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig/teknisk fakultet. Två 
personer angav inget svar på denna fråga och tre personer angav fler än en ett svarsalternativ 
även om frågan endast efterfrågade ett svar. Dessa fem svar har registerats som internt bortfall.

Tabell 3. Svar på frågan ”Vid vilken fakultet hade du i huvudsak studerat innan du 
påbörjade dina studier i biblioteks- och informationsvetenskap?”

Medianvärdet för antalet högskolepoäng som alumnerna hade uppnått före de påbörjade 
studera biblioteks- och informationsvetenskap var 150 högskolepoäng, vilket motsvarar 2,5 års 
heltidsstudier.

Högsta examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Av de 77 alumner som skickade in enkätformuläret hade 62,3 procent (n=48) enbart läst 
kandidatprogrammet. 37,7 procent (n=29) av de 77 alumnerna hade därefter läst vidare på 
magisterprogrammets första termin mellan VT2009-VT2012. Av dessa fortsatte fyra alumner 
inte på magisterutbildningens andra och sista termin. 32,5 procent (n=25) av de 77 
respondenterna har alltså läst – eller åtminstone varit registrerade på – hela 
magisterprogrammet.

Enligt lärosätets Ladok-register har majoriteten av alumnerna, 84,4 procent (n=65), som 
besvarat frågan om högst uppnådda examen i huvudämnet begärt ut en kandidat- eller 
magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå universitet (se Tabell 4 på 
nästa sida). Allra vanligast är att respondenternas högsta uthämtade examina i huvudämnet är 
en kandidatexamen (70,8 procent, n=46). Antalet individer som enligt Ladok har begärt ut en 
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kandidat- eller magisterexamen (n=65) i huvudämnet överensstämmer dock ej med antalet 
respondenter som i enkätundersökningen har angett att de har någon typ av examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå universitet (n=76). Elva individer (14,3 
procent av 77 respondenter) svarade alltså att de har slutfört sin utbildning även om de inte 
formellt sett har det. Endast en av de sjuttiosju respondenterna uppgav att studierna ännu inte 
har slutförts (Tabell 4).

Tabell 4. Respondenternas högst uppnådda examen i biblioteks- och informationsvetenskap
(n=77). 

BORTFALLSANALYS
I följande avsnitt beskrivs resultatet av den analys som genomförts av undersökningens 
svarsbortfall. Könsfördelningen tycks vara densamma bland respondenterna och icke-
respondenterna (Figur 4). Medianvärdet när det gäller de 31 icke-respondenternas ålder var 31 
år, och medelvärdet 33 år, vilket var samma som för respondentgruppen. De flesta av de 31 
icke-respondenterna är folkbokförda i Västerbottens län (67,7 procent, n=21). Ungefär två av 
tre (64,5 procent, n=20) bor i Umeå kommun eller någon av Umeås kranskommuner (se Figur 
5 på nästa sida).

Figur 4. Könsfördelning för hela populationen, respondenterna och icke-respondenterna

33

Hela populationen (n=108) Respondenter (n=77) Icke-respondenter (n=31)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kvinnor
Män



Figur 5. Icke-respondenternas nuvarande bostadslän (n=31).

Den stora skillnaden mellan icke-respondenterna och respondenterna är deras 
utbildningsmeriter. 51,6 procent (n=16) av de 31 icke-respondenterna hade enbart studerat 
vid kandidatprogrammet. 48,4 procent (n=15) av icke-respondenterna hade därefter läst 
vidare på magisterprogrammets första termin mellan VT2009-VT2012. Av dessa fortsatte två 
personer inte på magisterutbildningens andra och sista termin. 41,9 procent (n=13) av de 31 
icke-respondenterna har alltså läst – eller åtminstone varit registrerade på – hela 
magisterprogrammet.

Baserat på uppgifter från Ladok har dock 61,3 procent (n=19) av de 31 icke-respondenterna 
inte begärt ut någon examen alls i huvudämnet (se Tabell 6 på nästa sida). I kontrast till detta 
saknar enbart 15,6 procent (n=12) av alumnerna i respondentgruppen en examen. 25,8 
procent (n=8) av de 31 icke-respondenterna har begärt ut en kandidatexamen och 12,9 
procent (n=4) har även begärt ut en magisterexamen från lärosätet. Ungefär var tredje icke-
respondent (n=11) hade varit registrerade på magisterutbildningens sista termin men enligt 
Ladok inte begärt ut någon magisterexamen.
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Tabell 6. Icke-respondenternas högst uppnådda examen i biblioteks- och informations-
vetenskap (n=31).

Med hänsyn taget till det naturliga bortfallet så hade årskullarna som examinerades från 
kandidatprogrammet under höstterminerna 2008 och 2009 svarsfrekvenser som uppgick till 
57,7 procent (n=15) respektive 65,2 procent (n=15), medan svarsfrekvenserna i de två sista 
årskullarna var högre. De som hade läst kandidatprogrammets sista termin under hösten 2010 
hade en svarsfrekvens på 77,1 procent (n=27). Allra högst svarsfrekvens hade avgångsklassen 
från höstterminen 2011 – av dem svarade 83,3 procent (n=20, av totalt 24 examinerade) på 
enkäten. Nästan hälften av alumnerna i den sistnämnda avgångsklassen svarade dessutom på 
enkäten före den första påminnelsen, medan de tidigare klasserna dröjde något längre på sig 
att svara. Bortfallet i de första avgångsklasserna från kandidatprogrammet verkar alltså skilja 
sig något från de senare klasserna. Vidare tillhörde de sex personer som aktivt avböjde att vara 
med i undersökningen uteslutande kandidatprogrammets två första årskullar. Deras beslut 
ifrågasattes inte, men några förklaringar som de uppgav spontant var tidsbrist, men även 
avsaknad av motivation och engagemang eftersom de inte hade slutfört sin utbildning eller 
någonsin haft ett utbildningsrelevant arbete sedan studietiden. 

UTBILDNINGEN SOM GRUND FÖR ALUMNERNAS GENERELLA 
FÄRDIGHETER I KOMMUNIKATION OCH PROBLEMLÖSNING
Såväl högskolelagens (SFS 1992:1434), högskoleförordningens (SFS 1993:100) och de lokala 
utbildningsplanernas målformuleringar betonar att högskoleutbildning ska utveckla generella 
färdigheter hos studenterna såsom samarbetsförmåga, förmåga att lösa problem och 
kommunicera muntligen och skriftligen. I detta avsnitt redovisas de helhetsbedömningar som 
alumnerna angivit gällande träningen av dessa färdigheter under utbildningen (se kopia på 
enkäten i Bilaga 3).

Att kommunicera i tal och skrift

Av de 73 personer som besvarade frågan om den färdighetsträning de fått med avseende på 
muntliga presentationer var 82,2 procent (n=60) ganska eller mycket nöjda, varav ganska nöjd 
var frågans typvärde (Figur 6).
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Figur 6. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen gällande muntliga presentationer. 

När det gäller skriftlig kommunikation svarade 94, 5 procent (n=69) av 73 respondenter att de 
var ganska eller mycket nöjda med färdighetsträningen (se Figur 7 nedan). En av 
respondenterna skriver i kommentarsfältet: ”...behåll rapportskrivandet! Det är en jättebra 
förberedelse för framtida jobb och en möjlighet att fördjupa sig inom olika frågor”.

Figur 7. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen gällande skriftlig kommunikation.

Enligt de lokala utbildningsplanerna för såväl kandidat- som magisterprogrammet ska 
studenterna för att uppbära examen även ”visa förmåga att kommunicera på engelska inom 
programmets huvudområde” (se Bilaga 1 och 2). När det gäller denna fråga varierar åsikterna 
bland de 73 svarande alumnerna (se Figur 8 på nästa sida)). 30,1 procent (n=22) anser att 
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något sådant inslag aldrig förekom under utbildningen. Andelen ganska eller mycket nöjda 
uppgår till 45,2 procent (n=33), och 24,7 procent (n=18) är ganska eller mycket missnöjda med 
färdighetsträningen i kommunikation på engelska (se Figur 8 nedan).

Figur 8. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen i kommunikation på engelska.

Som korstabellen nedan (Tabell 7) visar var åsikten att färdighetsträning i kommunikation på 
engelska ej hade förekommit under utbildningen vanligare bland de respondenter som enbart 
hade läst kandidatprogrammet. De respondenter som även hade läst vidare på magister-
programmet (inklusive de alumner som inte hade fortsatt på dess andra termin) tycks vara 
något mer nöjda gällande denna aspekt.

Tabell 7. Kandidat- och magisterstudenters nöjdhet med färdighetsträningen i 
kommunikation på engelska.
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Att kunna argumentera och övertyga är en annan färdighet som betonas i utbildningsplanerna.
Studenterna ska t.ex. kritiskt kunna diskutera ”företeelser, frågeställningar och situationer” och 
”information, problem och lösningar i dialog med olika grupper”.  De flesta (59,7 procent, n=43) 
av frågans 72 respondenter är ganska nöjda med utbildningens argumentationsövande inslag 
(Figur 9). Näst vanligast var att alumnerna var ganska missnöjda (23,6 procent, n=72).  

Figur 9. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen under utbildningen gällande 
studenternas förmåga att argumentera och övertyga.

Som Figur 9 visar så ansåg 11,1 procent (n=8) alumner att denna färdighet – att kunna 
argumentera och övertyga – inte förekom alls under utbildningen. I motvikt till detta bör dock
nämnas att en respondent i sina kommentarer framhävde att de undervisningsaktiviteter där 
diskussion och argumentation förekom var en av utbildningens största styrkor: 

Det som gav mig mest var antagligen alla frågor som lyftes till diskussion, man var 
delaktig i en dialog om biblioteksklimatet och fick lära sig mycket om lite. Det bär 
jag fortfarande med mig.

Att samarbeta med andra

Vidare ska kandidatstudenter enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) har förmåga att 
”redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper”, och 
magisterstudenterna ska kunna ”klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 
kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper”. Studenterna
förväntas vid examen alltså kunna samspela med andra människor i olika frågor. När det 
gäller färdighetsträningen under utbildningen gällande att samarbeta med andra och i grupp 
så är de allra flesta, 93,2 procent (n=38), av totalt 73 respondenter antingen ganska eller mycket
nöjda (se Figur 10 på nästa sida). 
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Figur 10. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen gällande att arbeta i 
grupp/samarbeta med andra.

Att självständigt lösa problem

Att högskoleutbildning ska utveckla studenternas förmåga att självständigt identifiera, 
formulera och lösa problem betonas i Högskoleförordningen (SFS 1993:100) och kandidat- 
och magisterprogrammens utbildningsplaner (se Bilaga 1 och 2). Av de 74 respondenter som 
svarade på enkätfrågan gällande färdighetsträningen under utbildningen i självständig 
problemlösning är de allra flesta alumner, 91,9 procent (n=68), antingen ganska eller mycket 
nöjda med denna aspekt (se Figur 11 nedan). 

Figur 11. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen i att självständigt lösa problem.
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ALUMNERNAS INTRÄDE PÅ ARBETSMARKNADEN
I detta avsnitt kommer vi beskriva vad som karaktäriserar alumnernas inträde och 
etableringsprocess på arbetsmarknaden.

Arbete och arbetslöshet efter utbildningen

73 respondenter besvarade enkätfrågan om hur länge de sammanlagt varit arbetslösa sedan 
kandidatutbildningen (Figur 12). 32,9 procent (n=24) av dem uppger att de aldrig har varit 
arbetslösa sedan studietiden. 17,8 procent (n=13) har totalt varit arbetslösa mer än 12 
månader. De som hade varit arbetslösa allra längst tillhörde – som man kan förvänta sig med 
tanke på hur lång tid som hunnit gå sedan de avslutade utbildningen – kandidatprogrammets 
allra första årskullar.

Figur 12. Alumnernas svar på frågan ”Hur många månader har du sammanlagt varit 
arbetslös sedan du läste kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Umeå universitet?”. 

När det gäller längden på de anställningar som respondenterna haft så har 83,8 procent (n=62) 
av 74 respondenter haft något arbete (utbildningsrelevant eller ej) som varat längre än sex 
månader sedan de slutade utbildningen (se Tabell 8 på nästa sida). 
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Tabell 8. Svar på frågan ”Har du haft något arbete som varat 6 månader eller längre sedan 
du studerade biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet?”

Enligt Sundbom m.fl. (2010) är det vanligare bland alumner som inte har etablerat sig på 
arbetsmarknaden inom det första året efter examen att på fem års sikt ha återgått till att 
studera. Denna tendens, vilken är vanligare bland män, kan ibland fungera som en 
”reträttmöjlighet” för de som har svårt att få jobb (Sundbom m.fl., 2010). Mer än var fjärde 
alumn (28 procent, n=21) av totalt 75 respondenter uppger att de någon gång efter kandidat-
programmet i biblioteks- och informationsvetenskap har valt att studera just på grund av att de
inte har fått något arbete (se Tabell 9 nedan). För en del av dem verkar magisterprogrammet 
ha varit en lösning på detta problem; av dem som har studerat som ett alternativ till 
arbetslöshet har ungefär hälften (n=10) varit registrerade på magisterprogrammets första 
termin, varav sju även har begärt ut en magisterexamen i biblioteks- och informations-
vetenskap. Baserat på professionsteoretiska resonemang så kan studenternas val att läsa vidare 
inom huvudämnet möjligen även vara ett sätt för den enskilde att ännu tydligare uppfylla de 
strikta kompetenskrav som en profession ofta upprättar (Abbott, 1988).

Tabell 9. Andel respondenter som uppgivit att de någon gång efter kandidatprogrammet 
har valt att studera för att de inte har fått något arbete.

74 av 77 respondenter besvarade enkätfrågan i vilken de ombads ta ställning till påståendet 
”Jag är villig att flytta för att få jobb”. Av dem är 58,1 procent (n=43) idag bosatta i Väster-
bottens län. Västerbottningarna är dock mycket tveksamma till att flytta: 25,6 procent (n=11) 
av dem svarade ”instämmer inte alls”, och 55,8 procent (n=24) instämde bara ”till viss del”. 
Som Nilsson & Viberg (2013) påpekar påverkas alumners etableringsgrad bland annat av 
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antalet studenter som examineras från högskolan samt läget på den regionala arbets-
marknaden. Några alumner resonerar i kommentarsfältet kring att antalet studieplatser på 
programmen bör begränsas för att gynna de som är färdigutbildade. En respondent menar 
t.ex. att det inte borde ”tas in 30 studenter varje år i Umeå när det inte finns arbete för så många 
färdigutbildade” och en annan, som håller med om att intaget borde anpassas efter 
arbetsmarknaden, kopplar även problemet till politiska beslut:

När jag påbörjade utbildningen var det platsgaranti, dvs man tog in alla som sökte. 
Min personliga åsikt, eftersom jag hade bra betyg och många högskolepoäng, är att 
man borde begränsa och anpassa intaget till hur arbetsmarknaden ser ut. Nu är det 
många som tävlar om att få jobb. Men detta är ju inget som Umeå universitet 
ensamt kan styra över, utan mer en politisk fråga.

Det är dock även tänkbart att denna typ av resonemang är ett uttryck för vad professions-
teoretiker kallar stängning, dvs. att professioner tenderar att vilja begränsa tillträdet till yrket 
för utomstående för att därmed förbättra chanserna och minska konkurrensen på arbets-
marknaden för de befintliga professionsmedlemmarna (Abbott, 1988; Witz, 1992).

Betydelsen av kontakter och nära samverkan mellan ett utbildningsprogram och näringslivet – 
och då särskilt på den lokala arbetsmarknaden – framhävs ofta som en faktor för alumners 
etableringsgrad (Sundbom m.fl., 2010). Hur tycker då de resterande alumnerna att 
utbildningen varit en bra grund för att knyta kontakter? På denna fråga svarade 75 av de 77 
alumner som skickade in enkäten. 52 procent (n=39) svarade här I varken låg eller hög 
utsträckning. Resterande alumners svar tycks ha fördelat sig relativt jämt över resterande 
svarsalternativ. Dock har bara 21,3 procent (n=16) en positiv inställning i frågan (Figur 13). 

Figur 13. Alumnernas svar på enkätfrågan ”I vilken utsträckning har din utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap varit en bra grund för att knyta kontakter?”
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I det öppna kommentarsfältet förekommer ordet ”kontakter” eller uttrycket ”knyta kontakter” 
vanligen i samband med att respondenterna framför önskemål om att det behövs mer praktik 
under utbildningen. En av de respondenter som idag bor i Umeå framhäver dock svågerpolitik 
som en ytterligare barriär för att ta sig in på arbetsmarknaden: 

Det är TOTALT hopplöst att få jobb inom BIV för den som inte har någon ”grannes 
kusin” (eller liknande) som sitter på rätt stol

Utbildningen som grund för att få ett arbete 

I enkätundersökningen tillfrågades alumnerna även följande: ”I vilken utsträckning har din 
utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap varit en bra grund för att få ett arbete?” . Med 
detta avsåg vi mäta alumnernas subjektiva uppfattning av vilket orsakssamband som föreligger
mellan utbildningen och deras inträde på arbetsmarknaden. På denna fråga svarade 30,3 
procent (n=23) av 76 personer I mycket hög utsträckning (Figur 14). Ungefär hälften av 
respondenterna (56,6 procent, n=43) svarade antingen i hög eller i mycket hög utsträckning 
medan resterande 43,4 procent (n=33) ställde sig antingen negativa eller neutrala till frågan. 

Figur 14. Alumnernas svar på enkätfrågan ”I vilken utsträckning har din utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap varit en bra grund för att få ett arbete?”

Som man kan förvänta sig så var det vanligare att alumner som aldrig hade haft ett 
utbildningsrelevant arbete sedan studietiden svarade I låg eller I mycket låg utsträckning. Vad 
skriver då alumnerna i det öppna kommentarsfältet om betydelsen av en utbildning och en 
examen för att kunna få ett arbete inom just biblioteksområdet? Några av alumnerna beskriver 
att utbildningen egentligen mest har haft en formell betydelse för dem. En skriver följande:
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Jag som gick utbildningen för att jag ville bli bibliotekarie blev besviken. Det var 
inte alls nog praktik (två dagar á 4 timmar på två och ett halvt år!), och det vi läste 
gav inte särskilt handfasta kunskaper inom området. När jag kom ut på arbets-
marknaden fick jag lära mig alla arbetsuppgifter från grunden. Utbildningen 
fungerade helt enkelt för mig som ett ”nödvändigt ont” för att ha någon chans till ett 
jobb, men inget som jag haft särskilt mycket nytta av efter det.

Begreppet ”nödvändighet” förekommer även i en annan respondents kommentarer: ”På det 
stora hela var utbildningen främst en nödvändighet för att kunna få jobb med det jag vill jobba 
med”. Att formell kompetens har en viss funktion antyder även en ytterligare respondent som 
inte har skrivit klart sin magisteruppsats och ångrar detta, främst då personen söker jobb: 

För mitt arbete och min kompetens spelar det ju egentligen ingen roll - men det ser 
bra ut på pappret och kan betyda något för arbetsgivaren.

Ovanstående kommentarer tyder på att ett specifikt, formellt kompetensbevis – såsom en 
examen i biblioteks- och informationsvetenskap – kan vara nödvändigt för att få tillträde till 
professionens arbetsområde, men att enskilda professionsmedlemmars inte alltid har någon 
nytta i det praktiska arbetet av att ha läst den typ av utbildning som arbetsgivarna efterfrågar. 
På sikt tänker vi oss att detta skulle kunna urholka värdet av den formella kompetensen samt 
försvaga den abstrakta kunskapens betydelse för professionen.

Arbetslivserfarenhet som kompetensbevis

Majoriteten av de svarande, 82,9 procent (n=63) av 76 respondenter uppgav att de under den 
tid då de studerade biblioteks- och informationsvetenskap hade ett arbete som på något sätt 
överensstämde med ämnesområdet. Den typ av arbetsplatser som de arbetat på omfattade 
universitetsbibliotek (t.ex. SLUs bibliotek eller Umeå universitetsbibliotek) samt folk- eller 
skolbibliotek. Flera av dessa respondenter uttryckte i kommentarsfältet att deras arbeten på 
Umeå universitetsbibliotek och inom folkbibliotek varit ett värdefullt komplement till 
utbildningen. Så här skriver en av dem:

Mer praktik behövs, tyckte jag lärde mig mest av att extrajobba på UB, och när jag 
sen vikarierade på ett folkbibliotek kändes det som att jag inte hade lärt mig något 
relevant alls på utbildningen, på sin höjd några signum.

En annan respondent påpekar att extrajobbet på UB som biblioteksvakt var bra både för att få 
arbetslivserfarenhet och för att arbetet genererade insikter kring personens karriärsval:

Hade jag inte jobbat på Umeå universitetsbibliotek (kvällsvakt) hade jag inte haft 
någon ”egentlig” erfarenhet alls. Arbetet på UB fick mig att inse att jag ville jobba 
statligt på ett universitetsbibliotek

En tredje respondent påpekar att möjligheten att kunna söka extrajobb på UB är bra, men att 
det även bör ingå praktik i själva utbildningen, dels eftersom biblioteksvaktstjänsterna inte 
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räcker till alla studenterna, dels för att inte alla studenter kan jobba extra. Denna person 
framhäver inte bara betydelsen av arbetslivserfarenhet, utan även kontakter:

Det är bra att man kan jobba extra på något av universitetsbiblioteken, men alla 
får inte plats där eller kan inte jobba där av olika anledningar. Därför är praktiken 
viktig för erfarenhet och kontakter.

Vidare var det några av respondenterna som uppgav att de hade omfattande relevant 
arbetslivserfarenhet redan före de började kandidatprogrammet i biblioteks- och inform-
ationsvetenskap vid Umeå universitet. En person som hade jobbat tio år inom folkbibliotek 
före studierna menade att detta gav de praktiska kunskaper som behövs för att jobba på 
bibliotek och skrev i det öppna kommentarsfältet ”Utbildningen gav mig en teoretisk bas att stå 
på men hade jag endast haft den hade jag varit väldigt vilsen på mitt nuvarande arbete”.

Det första utbildningsrelevanta arbetet efter studierna

Hur många har då haft ett utbildningsrelevant arbete efter utbildningen och hur gick det till 
när de fick ett sådant? Alla utom en av de 77 studiedeltagarna besvarade enkätfrågan ”Har du 
någon gång efter dina studier i biblioteks- och informationsvetenskap haft ett arbete som 
överensstämt med din utbildning i ämnet?”. Av de 76 svaranden instämde 81,6 procent (n=62). 

Hur lång tid tog det då innan dessa 62 alumner fick sitt första utbildningsrelevanta arbete? 
Denna frågeställning besvarade alla förutom en av de 62 personer som någonsin haft en sådan 
anställning. 19,7 procent (n=12) av dem hade fått sitt första relevanta arbete redan före de 
avslutat studierna (Tabell 10). 12 månader efter utbildningen hade ytterligare 35 alumner fått 
ett utbildningsrelevant arbete. Bland de 61 alumner som besvarat såväl frågan om huruvida de 
haft ett utbildningsrelevant arbete som frågan om hur lång tid det hade dröjt innan de fick 
jobbet hade alltså 77 procent (n=47) av de dem fått ett relevant arbete ett år efter utbildningen.

Tabell 10. Tid till första utbildningsrelevanta anställningen efter utbildningens slut.
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61 av de 62 respondenter som efter studierna hade haft ett arbete som överensstämt med 
utbildningen besvarade även den efterföljande enkätfrågan ”Flyttade du för att kunna påbörja 
ditt första utbildningsrelevanta arbete?”. Här var fördelningen jämn: 50,8 procent (n=31) hade 
inte behövt flytta, medan 49,2 procent (n=30) hade flyttat i samband med att de fick sitt första 
relevanta jobb. 

Majoriteten av de 61 respondenter (63,9 procent, n=39) som haft ett utbildningsrelevant arbete
efter studierna och besvarat frågan om hur de fick sitt första arbete angav att de hade fått 
jobbet genom att söka en utannonserad tjänst. Även spontanansökan verkar ha lönat sig med 
tanke på att sex personer fått sitt första utbildningsrelevanta jobb på denna väg. För de fem 
respondenter som fick sitt första utbildningsrelevanta arbete genom någon typ av arbets-
marknadspolitisk åtgärd (praktik, jobbcoach, etc.) hade anställningen skett 7-12 månader eller 
längre efter det att utbildningen avslutats. Två av dessa fem personer har idag tillsvidare-
anställningar som bibliotekarier och resterande tre individer studerar eller är arbetssökande. 
11 av de 61 respondenterna uppgav att de fått sitt första relevanta arbete genom kontakter, t.ex.
via nuvarande eller tidigare arbetsgivare, och dessa respondenter hade vanligen fått arbetet 
redan före utbildningens slut eller så behövde de inte vara arbetssökande längre än ett par 
månader efter utbildningen. 

Nästintill alla (88,7 procent, n=55) av de 62 personer som har uppgivit att de någon gång efter 
sina studier haft ett utbildningsrelevant arbete innehar även idag någon typ av anställning. 
Baserat på tjänstetitlarna och respondenternas svar på frågan om arbetets överensstämmelse 
med utbildningen så utgörs 92,7 procent (n=51) av dessa anställningar av utbildningsrelevanta
arbeten.

Som Tabell 10 på föregående sida visar så har dock nästan var femte respondent (n=14) aldrig 
har haft ett utbildningsrelevant arbete efter utbildningen. Dessa respondenter har alla uppgivit 
att de har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Vidare bor alla förutom två 
personer i Umeå eller i någon av Umeås kranskommuner. Åtta av dem uppger att de arbetar, 
varav sju säger sig vara ganska eller mycket nöjd med sitt nuvarande arbete och endast en 
person säger sig vara mycket missnöjd. Att ha en examen är alltså inte en garanti för att få ett 
utbildningsrelevant relevant arbete. Då många av de som aldrig haft ett utbildningsrelevant 
arbete efter studierna bor i Umeåområdet så är det tänkbart att svårigheterna att få ett 
utbildningsrelevant arbete kan ha påverkats av konkurrensnivån på den lokala arbets-
marknaden. Vidare så kan det vara ett aktivt val att inte vilja arbeta med ett utbildnings-
relevant arbete, och alumnernas svar visar att de allra flesta är nöjda med sitt nuvarande arbete 
även om dessa inte faller inom just det arbetsområde som utbildningen var inriktad mot.

I kommentarsfältet skrev en alumn att det hade varit bra med ”en mindre flummig vägledning 
till arbete som informationsvetare i t ex privat sektor eller för att assistera research”. Alumnerna 
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verkar heller inte anse att utbildningen ger alumnerna möjlighet att arbeta inom olika 
arbetsmarknadsområden. De tillfrågades t.ex. om hur väl de instämde i påståendet ”Jag 
upplever att arbetsmarknaden är bred för den som studerat biblioteks- och informations-
vetenskap”. Här uttryckte de flesta alumner negativa attityder: 42,7 procent (n=32) av de 75 
respondenterna svarade Instämmer inte alls och 49,3 procent (n=37) Instämmer till viss del.

ALUMNERNAS NUVARANDE SYSSELSÄTTNING
I följande avsnitt redovisas de svar som alumnerna har angett angående deras nuvarande 
sysselsättning. Särskilt fokus läggs på vad de som anser sig ha ett utbildningsrelevant arbete 
har svarat.

Respondenternas huvudsakliga sysselsättning

En stor andel, 82,9 procent (n=63), av totalt 76 respondenter uppger arbete som sin 
huvudsakliga sysselsättning (Tabell 11). Bland de svarande finns även fyra studenter (5,3 
procent) och åtta arbetssökande (10,5 procent). En respondent angav ”Hemma med egna barn”
som annan typ av sysselsättning och en respondent besvarade inte frågan.

Tabell 11. Respondenternas huvudsakliga sysselsättning.

Alumner som söker arbete

Vad tycker då de arbetssökande alumnerna? Eftersom ett så litet antal av de svarande uppgivit 
att de var arbetssökande så redovisas för dessa respondenter inga procentsatser när det gäller 
deras svar på enkätens övriga frågor. Vad man kan utläsa ur deras svar är dock att alla de åtta 
respondenter som var arbetssökande vid enkätundersökningens genomförande uppger sig ha 
en kandidatexamen, och fem av dem har även begärt ut en magisterexamen. Sedan 
utbildningen har de varit arbetslösa mellan 4-30 månader, varav fem har varit arbetslösa 
sammanlagt längre än 18 månader (medelvärdet är 17 månader och medianvärdet 18 
månader). Sex av dessa åtta respondenter arbetade extra på universitets-, folk- eller 
skolbibliotek under studietiden. Tre har haft ett utbildningsrelevant arbete efter utbildningen, 
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men bara två har haft någon typ av arbete som har varat längre än sex månader. De åtta 
arbetssökande respondenterna tycker inte att arbetsmarknaden är bred för den som läst 
biblioteks- och informationsvetenskap, men de kan tänka sig att arbeta i privat sektor. Alla bor 
idag i Umeå kommun eller dess kranskommuner, och endast två av dem uppger sig vara helt 
villiga att flytta för att få ett arbete. De flesta av dem har angivit att de är mycket missnöjda med 
praktikens kvantitet och kvalitet. En respondent beskriver arbetsmarknaden på följande vis: 

Det finns gott om arbetsgivare runtom i landet som frågar efter utbildade inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Problemet är att de också söker de med 
erfarenhet och/eller mer kunskap, så enbart utbildningen i sig räcker oftast inte till 
anställning.

Flera av de arbetssökande respondenterna skriver i det öppna kommentarsfältet att de tycker 
att det bör vara mer praktik på utbildningen, och en av dem hade velat få bättre insyn i 
arbetsmarknadens krav:

Det jag har tänkt på mest så här efter utbildningen är att vi nästan aldrig pratat om 
vad som faktiskt förväntas av en på en potentiell arbetsplats. Det skulle kunna lösas 
av t ex studiebesök med det specifika syftet i åtanke.

Bara två av de åtta arbetssökande respondenterna skulle påbörja kandidat- samt magister-
programmen igen om de skulle göra om sina utbildningsval. Trots detta är alla utom enperson 
ganska eller mycket nöjda med kandidatutbildningen, och även de fem arbetssökande som läst 
vidare på magisterutbildningen uppger sig vara ganska eller mycket nöjda med magister-
programmet. En av dem förklarar sin inställning till kandidatutbildningens kvalitet på följande 
sätt: ”Utbildningen var okej, det var jag som hade svårt att ta till mig av den.” 

Alumner som studerar

Som Tabell 11 visar (se föråegende sida) är studier den nuvarande, huvudsakliga syssel-
sättningen bland fyra av respondenterna. Alla fyra bor enligt folkbokföringsregistret idag i 
Umeåregionen. De studerar på grundnivå eller avancerade nivå på högskola, i en omfattning 
som varierar mellan 75-150 procent. Ämnena som de studerar är bland annat biblioteks- och 
informationsvetenskap, vårdadministration, litteraturvetenskap och datavetenskap. Några 
orsaker som de uppgav till varför de  hade börjat studera var t.ex. att de ville bygga vidare på 
tidigare studier, att de ej fått något jobb som motsvarade deras utbildning, en önskan om att 
byta arbete, och i ett fall ”för CSN:s skull”. En respondent resonerade så här kring sitt byte av 
studieinriktning:

Det allra största felet är ju dock arbetsmarknaden så nu går jag en utbildning som 
garanterat leder till jobb. Men hur arbetsmarknaden ser ut kan ju inte universitetet 
påverka. Tycker det är jättebra att ni gör denna undersökning, hade gärna tagit del 
av en sån innan jag började utbildningen.
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Alumner med arbete

Vad gör då de alumner vars huvudsakliga sysselsättning är arbete? Av alla de 63 individer som 
uppgett att arbete är deras huvudsakliga sysselsättning valde 62 personer även att besvara 
enkätfrågan ”Hur överensstämmer ditt arbete med din utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap?” (se Figur 15 nedan). Personen som inte angav något svar arbetar idag 
– baserat på respondentens svar på frågan som rörde arbetets tjänstetitel – som bibliotekarie 
inom kommunal sektor.

Av dessa 62 individer anser 17,7 procent (n=11) att deras arbete är inom ett annat område än 
det utbildningen var inriktad mot (Figur 15). Umeå universitet har utfärdat examina i 
biblioteks- och informationsvetenskap till alla utom två av dessa elva alumner. En jämförelse 
mellan yrkesklassifikationssystemet SSYK 2012 (SCB, 2012) och tjänstetitlarna som dessa 
respondenter uppgett (kommunikationssamordnare, copywriter, presskontakt, säljare, 
lokalvårdare, redovisningsassistent, HR-administratör, terminalvårdare, biträdande rektor, 
skötare och operatör) bekräftar i stort sett att alumnerna gjort korrekta definitioner av vad som 
utgör ett arbete som överensstämmer med utbildningens inriktning. Kommunikations-
samordnare, copywriter och presskontakt tillhör visserligen yrkesgrupp 243 Marknadsförare och 
informatörer m.fl., vars arbetsuppgifter i viss mån kan tänkas överlappa med arbetsuppgifter 
som utförs även av personer inom yrkesgruppen 262 Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.  

Figur 15. Respondenternas uppfattningar om graden av överensstämmelse mellan deras 
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildning och nuvarande arbete.
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Resterande 82,3 procent (n=51) uppgav på denna fråga att deras arbeten helt, till största delen 
eller till viss del ligger inom samma område som utbildningen (se Figur 15 på föregående sida).
Bland dessa respondenter är könsfördelningen 31,3 procent män (n=16) och 68,6 procent 
kvinnor (n=35). Vilka tjänstetitlar har då de som på något sätt har ett utbildningsrelevant 
arbete? Sammantaget arbetar dessa alumner vanligen som bibliotekarie (n=30) och barn- eller 
barn- och ungdomsbibliotekarie (n=6). Arbetstitlarna skiljer sig dock inte nämnvärt mellan de 
alumner som svarat till viss del och de som svarat helt eler till största delen:

• De 22 respondenter som svarat att arbetet till viss del är inom utbildningens område 
har uppgett följande tjänstetitlar: IT-arkivarie, dokumentalist, administratör, 
bibliotekarie, skolbibliotekarie, barnbibliotekarie, barn- och ungdomsbibliotekarie, 
chefsbibliotekarie och biblioteksassistent. 

• De 29 respondenter som svarat att deras arbete helt eller till största delen är inom 
utbildningens område har uppgett tjänstetitlarna bibliotekarie, gymnasiebibliotekarie, 
filialföreståndare, bibliotekschef, chefsbibliotekarie, folk- och skolbibliotekarie, 
universitetsbibliotekarie, barnbibliotekarie, utvecklingsledare samt doktorand i biblioteks- 
och informationsvetenskap. 

Alumner med utbildningsrelevanta arbeten

I detta avsnitt kommer vi att fokusera på arbetssituationen för de 51 respondenter som anser 
sig ha ett arbete som till viss del samt helt eller till största delen överensstämmer med 
utbildningen. När det gäller vilken arbetsmarknadssektor de arbetar inom framträder den 
kommunala sektorn som allra vanligast förekommande (Tabell 12). 

Tabell 12. Svar på enkätfrågan ”Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du?” bland 
respondenter med utbildningsrelevanta arbeten.

Vidare har något färre än två tredjedelar av dessa 51 respondenter en tillsvidareanställning. 
Ungefär var tredje person har ett vikariat och resterande alumner har någon typ av 
tidsbegränsad anställning (se Tabell 13 på nästa sida). Som man kan förvänta sig är det något 
vanligare med tillsvidaretjänster bland de respondenter som hade avslutat 
kandidatutbildningen för länge sedan.
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Tabell 13. Anställningsformer bland respondenter med utbildningsrelevanta arbeten (n=51).

När det gäller alumnernas arbetstid arbetar alla förutom en av de 51 svaranden minst 20 
timmar – alltså motsvarande en halvtidstjänst – under en normal arbetsvecka (Figur 16). De 
allra flesta, 92,1 procent (n=47), arbetar minst 30 timmar i veckan. Cirka tre av fyra (n=38) av 
de 51 respondenterna arbetar 35 timmar i veckan och uppåt, vilket kan sägas motsvara en 
heltidstjänst. Medan nästan alla männen (n=16) har en heltidstjänst så tycks arbetstiden 
variera mer bland kvinnorna (n=35), se boxplot i Figur 17 på nästa sida.

Figur 16. Arbetstid under en normal arbetsvecka bland respondentermed 
utbildningsrelevanta arbeten. Klassindelning i femtimmarsintervall. 
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Figur 17. Veckoarbetstidens spridning bland kvinnor och män med utbildningsrelevanta 
arbeten (n=51). 

Men hur nöjda är respondenterna med sin sysselsättningsgrad? Bland de 47 respondenter som 
arbetar 30 timmar eller mer i veckan så tycker 51,0 procent (n=24) att arbetstiden är lagom 
medan 36,1 procent (n=17) skulle vilja arbeta färre timmar. Bland de 38 alumner som jobbar 
över 35 timmar i veckan så vill 44,7 procent arbeta färre timmar än så, och denna uppfattning 
förekom bland såväl män som kvinnor. 

När det gäller lönen är det vanligast att som heltidsarbetande alumn ha en inkomst mellan 
22 500 och 27 499 kronor (se Figur 18 på nästa sida). Att lönen, vid sidan av konkurrensen på 
arbetsmarknaden, är ett argument mot att studera biblioteks- och informationsvetenskap 
framförs i en av respondenternas öppna kommentarsfält: 

Hade jag varit ung idag och med fullt studielån kvar hade jag absolut INTE valt 
BIV - med tanke på löneläget och den tuffa arbetsmarknaden.

Så här uttrycker sig en annan alumn om kopplingen mellan inkomst och sysselsättningsgrad: 
Jag vill egentligen inte arbeta fler timmar, men när lönen kommer kan man ibland 
önska att jag hade en heltidstjänst. 
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Figur 18. Månadslön före skatt bland respondenter med utbildningsrelevanta arbeten.

Hur trivs de som har ett utbildningsrelevant arbete då med sitt jobb som helhet? På frågan ”Är 
du nöjd eller missnöjd med ditt arbete?” svarade nästan två tredjedelar av de 51 respondenterna 
att de var mycket nöjda (Tabell 14). En tredjedel (n=17) uppgav sig vara ganska nöjda, och 
endast två respondenter var antingen mycket eller ganska missnöjda sina arbeten. Sammantaget 
angav 96 procent (n=49) av alumnerna med utbildningsrelevanta arbeten att de var ganska 
eller mycket nöjda med sina arbeten. Lite fler än hälften av dem (n=29) instämde helt eller till 
stor del i påståendet ”Jag kan tänka mig att söka arbete inom privat sektor”, medan resterande 
inte alls eller enbart till viss del instämde i detta påstående.

Tabell 14. Grad av nöjdhet med det nuvarande arbetet bland alumner som anser sig ha 
utbildningsrelevanta arbeten.

Som beskrivits tidigare ansåg några av de alumner som deltog i undersökningen att 
utbildningen mest var ett ”nödvändigt ont” för att kunna få ett arbete inom området. Men 
måste man ha begärt ut en examen i biblioteks- och informationsvetenskap för att kunna få 
och inneha ett relevant arbete, kan man då fråga sig. Och arbetar de som rent formellt sett 
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saknar examen med samma typ av arbeten som de respondenter som både har ett utbildnings-
relevant arbete och examen?

• 11,8 procent (n=6) av de 51 personer som svarat att de har ett arbete som på något sätt 
överensstämmer med utbildningen har enligt Ladokregistret faktiskt inte begärt ut 
någon examen i biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå universitet. Deras 
tjänstetitlar är idag skolbibliotekarie, bibliotekarie, barnbibliotekarie, utvecklingsledare 
samt bibliotekschef. 

• 62,7 procent (n=32) av de 51 respondenterna som anser att de har ett utbildnings-
relevant arbete har begärt ut en kandidatexamen i biblioteks- och informations-
vetenskap. Bland de personer vars högsta examen är en kandidatexamen arbetar en 
inom landsting (som chefsbibliotekarie) och tre på statliga universitet (med titlarna 
universitetsbibliotekarie, bibliotekarie och administratör). Vidare arbetar två alumner 
inom privat sektor som högskolebibliotekarie samt dokumentalist. Totalt sett arbetar 
alltså 12,5 procent (n=4) av alumnerna med kandidatexamen som universitetsbiblio-
tekarier. Andelen alumner med kandidatexamen som arbetar inom kommunal 
verksamhet uppgår till 78,1 procent (n=25), och deras tjänstetitlar är bibliotekarie, folk- 
och skolbibliotekarie, skolbibliotekarie, gymnasiebibliotekarie, barnbibliotekarie, 
biblioteksassistent samt IT-arkivarie. 

• 23,5 procent (n=12) av de 51 personer som anser sig ha ett utbildningsrelevant arbete 
har även hämtat ut en magisterexamen. Även bland dessa alumner är arbete som 
bibliotekarie inom folkbibliotek allra vanligast (n=9), varav två av dem har tjänstetiteln 
filialföreståndare/bibliotekarie. En av tre (n=4) av dem som har en magisterexamen 
arbetar som bibliotekarier på universitetsbibliotek.

Vad säger då detta om bibliotekarieprofessionen? Att det är möjligt att arbeta inom området 
utan ett formellt kompetensbevis kan bero på att inte alla arbetsgivare har lika strikta 
kvalifikationskrav. Utifrån professionsteorins logik är alltså bibliotekarieprofessionen en 
svagare profession än t.ex. sjuksköterskeprofessionen, där legitimation krävs för att få arbeta 
inom yrkesområdet. Det kan även vara så att arbetsgivarna litar till att de som söker arbete har 
en examen i huvudämnet om de uppgett det i sin ansökan, eller att de anser att den 
arbetssökandes personliga egenskaper eller tidigare arbetslivserfarenhet är viktigare än dess 
akademiska kunskaper. Att det är möjligt att få ett utbildningsrelevant arbete utan en formell 
examen inom det vetenskapliga ämne som ska ligga till grund för professionens arbete kan 
dock innebära vissa problem för bibliotekarieprofessionens professionella ”projektplan”.
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ALUMNERNAS VÄRDERING AV UTBILDNINGENS RELEVANS I 
ARBETSLIVET
I följande avsnitt kommer vi att beskriva alumnernas värderingar och upplevelser av hur 
användbar och relevant deras utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap varit ute i 
arbetslivet.

Att söka och värdera kunskap och följa kunskapsutvecklingen

Hur väl tycker alumnerna att utbildningen har rustat dem när det gäller förmågan att söka och 
värdera vetenskaplig kunskap? Denna aspekt av utbildningens innehåll torde med tanke på 
huvudämnets inriktning vara av särskilt stor betydelse och relevans för såväl dem som studerat 
biblioteks- och informationsvetenskap som deras befintliga och potentiella arbetsgivare. 
Vidare är denna färdighet även av relevans för bibliotekarieprofessionen, med tanke på att detta 
kan sägas vara en av de spetskompetenser som ger professionsmedlemmarna det som Wilson 
(1983) kallar kognitiv auktoritet.

En hög andel, 89,3 procent (n=67) av totalt 75 respondenter är antingen ganska eller mycket 
nöjda med färdighetsträningen under utbildningen gällande att söka och värdera vetenskaplig 
kunskap (Figur 19). 32 procent (n=24) uppger sig vara mycket nöjda och 57,3 procent (n=43) 
är ganska nöjda. Ingen är mycket missnöjd med denna aspekt av utbildningen, men åtta 
alumner (10,6 procent) känner sig ganska missnöjda. Värt att beakta är dock att det kan vara så 
att några av alumnerna är nöjda med färdighetsträningen i informationssökning, men inte är 
lika nöjda med undervisningsinslagen som syftade till att lära studenterna att värdera kunskap 
(och vice versa).

Figur 19. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen under utbildningen gällande att 
söka och värdera vetenskaplig kunskap.
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En av de 75 respondenterna skriver följande i det öppna kommentarsfältet: ”Det jag har haft 
mest nytta av från utbildningen är dels min ökade förståelse för breda/smala sökningar och 
trunkering, dels förståelse för SAB-systemet och dels arbete kring bibliotekslagen”.  En av 
respondenterna som var ganska missnöjd kommenterade däremot i det öppna 
kommentarsfältet att utbildningen borde innehålla mer undervisning om hur man lär ut 
informationssökning och källkritik. 

Som anges i Högskolelagens 1 kap 8 § (SFS 1992:1434) ska högskoleutbildning på grundnivå 
även utveckla studenternas förmåga att följa kunskapsutvecklingen. När det gäller alumnernas 
bedömning av den färdighetsträning som gavs under utbildningen när det gäller denna 
färdighet så svarade 62, 7 procent (n=47) av frågans 75 respondenter att de var ganska nöjda. 
Ungefär tre av fyra (77, 3 procent, n= 58) var ganska eller mycket nöjda (Figur 20). 

Figur 20. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen under utbildningen gällande 
utvecklingen av studenternas förmåga att följa kunskapsutvecklingen

Nyttan med en teoretisk kunskapsbas

I både kandidat- och magisterprogrammens utbildningsplaner (se Bilaga 1 och 2) anges att 
studenterna ska visa ”visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och 
analysera för programmet centrala teorier och begrepp”. Efter en magisterexamen ska studenten 
dessutom ha ”goda kunskaper om informationsvetenskapliga teorier med särskild tonvikt på 
användarperspektiv”. När det gäller alumnernas bedömning av färdighetsträningen gällande att 
problematisera och analysera teorier och begrepp var det vanligaste svaret att man var ganska 
nöjd (69,3 procent, n=52). En person ansåg att någon sådan färdighetsträning inte förekommit 
under utbildningen (se Figur 21 på nästa sida).
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Figur 21. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen gällande att problematisera och 
analysera teorier och begrepp

Svaren på enkätfrågan om alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen i att problematisera 
och analysera teorier säger dock ingenting om de var positivt inställda eller inte till de 
teoretiserande undervisningsinslagen. Detta antyds däremot i resultatet av den kvantitativa 
innehållsanalysen. 6 av de 55 kommenterande respondenterna ansåg att utbildningen hade för 
stort fokus på teori. I samband med att de diskuterade konceptet teori nämns till exempel även 
orden forskning, flum, abstrakt, folkbibliotek, forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, praktik 
och yrkesutbildning. En av respondenterna resonerade på följande sätt kring vad syftet med 
högskoleutbildning ”bör” vara:

Att jobba på bibliotek är ju rätt praktiskt men utbildningen var alltför teoretisk 
(även om jag förstår att det ”ska” vara så på universitetet).

Att begreppen teori och forskningsbibliotek hör ihop och utgör en motpol till praktik och 
folkbibliotek blir ännu tydligare i kommentaren som en annan alumn bidrog med: 

För stort fokus på forskning och inte fokus på arbetsmarknaden alls. En attityd 
bland lärare på BIV att forskning och teori är det enda som räknas. Möjligtvis att 
det var OK att arbeta på ett forskningsbibliotek. Folkbibliotek, läsfrämjande 
verksamhet och dylikt främjas inte.

Alumnerna argumentererar alltså för en polemik mellan akademi och folkbildande 
verksamhet, universitetslärare och yrkesverksamma bibliotekarier, samt forskningsbibliotek 
och folkbibliotek. Dessa kommentarer samstämmer med de observationer som Seldén & Sjölin
(2003) gjort i sin diskursanalys av historiskt relevanta textdokument, i vilka bibliotekariens 
utbildning och kompetens diskuteras. Detta kan vara ett uttryck för vad Evetts (2003) skriver 
om att det finns en skillnad mellan professionalisering som drivs fram inom den egna 
yrkesgruppen och professionalisering som drivs fram ”från ovan” – i detta fall från akademin.
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Vidare finner vi att alumnerna diskuterar värdet av abstrakt kunskap, och om sådan verkligen 
är relevant för yrkespraktiken. En respondent som menade att biblioteks- och informations-
vetenskaplig utbildning snarare bör bedrivas som en ”renodlad bibliotekarieutbildning” gav 
följande kommentar:

Om tanken är att man ska kunna arbeta som bibliotekarie efter utbildningen så är 
den alldeles för teoretisk. Den känns inte alls relevant för arbetslivet utan istället lär 
man sig en massa ”flum”, olika teorier och liknande, som man bara har nytta av 
om man forskar i ämnet. Det skulle vara bättre med en renodlad bibliotekarie-
utbildning där man skulle lära sig sådant som bokprat, pedagogik och undervisning, 
kanske en del om litteratur och med betydligt mer praktik. 

Ett av kännetecknen som särskiljer en profession från ett yrke är dock enligt Abbott (1988) att 
en profession har sitt ursprung i en teoretisk kunskapsbas och inte enbart bygger på praktisk 
träning. Utifrån detta argumenterar alltså ovanstående alumn mot att bibliotekarieyrket skulle 
vara en profession. Intressant är även att respondenten menar att pedagogikämnet inte är 
teoretiserande. 

Nyttan med praktisk träning

Hur många är det då som vill ha mer praktik eller praktiska moment? På frågan ”Hur bedömer 
du som helhet din utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå vad beträffar 
praktikens kvantitet?” svarade hela 90,1 procent (n=64) av totalt 71 respondenter att de var 
antingen ganska eller mycket missnöjda med denna aspekt av utbildningen (se Figur 22 nedan).
64,8 procent (n=46) av respondenterna var mycket missnöjda. En av respondenterna som valde 
att inte besvara denna fråga skrev i kanten av enkätformuläret att personen inte kunde svara 
eftersom det inte förekom någon praktik under utbildningen. 

Figur 22. Alumnernas nöjdhet med praktikens kvantitet under utbildningen.
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I det öppna kommentarsfältet framförde sedan 36 (65,5 procent) av totalt 55 kommenterande 
alumner någon åsikt relaterat till att de ansåg att det tyckte att det var för lite praktik, 
verksamhetsnära inslag eller praktiska moment och övningar under utbildningen. Det 
vanligaste förekommande önskemålet gällande praktikens längd var några veckor. 

Även med praktikens kvalitet var respondenterna missnöjda – dock inte fullt lika negativa som 
med dess kvantitet. På denna fråga svarade 60 procent (n=42) av 70 alumner att de var ganska 
eller mycket missnöjd (Figur 23).

Figur 23. Alumnernas nöjdhet med praktikens kvalitet under utbildningen.

En respondent använder däremot metaforen ”stadig grund” för att beskriva att det finns ett 
värde i att ha en akademisk utbildning, och förklarar att denna insikt har växt fram allt 
eftersom. Denna person är idag mer nöjd med utbildningens teoretiska inriktning än tidigare:

Lite mer praktik hade varit bra, för att få lite mer insyn i vad för arbetsuppgifter 
som ingår i att arbeta på ett folkbibliotek eller högskolebibliotek. Under studietiden 
kände jag att jag hade velat ha mer praktisk information om böcker och arbetet på 
ett bibliotek. Men i efterhand känner jag att en i största del akademisk och teoretisk 
inriktning är att föredra! Det mesta om bibliotekarieyrket kan du lära dig på plats 
på första jobbet. Det viktigaste är att du har en stadig akademisk grund att stå på!

Utbildningen som grund för att arbeta självständigt inom området

Enligt Högskolelagens 1 kap 8 § (SFS 1992:1434) ska utbildning på kandidatnivå ”utveckla 
studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt 
urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet” och de 
nationella målen för kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap anger att 
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studenterna ska ”visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område 
som utbildningen avser”. Magisterprogrammets utbildningsplan anger dessutom att utbildning 
på avancerad nivå ska ”utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer 
stora krav på självständighet”. 

Hur väl anser då alumnerna att utbildningen utvecklat deras förmåga att arbeta självständigt? 
På denna fråga var typvärdet ganska nöjd, men uppfattningarna varierade (Figur 16). 10,8 
procent (n=8) av de 74 respondenterna ansåg dessutom att det under utbildningen aldrig 
förekommit någon färdighetsträning som syftade till att utveckla studenternas förmåga att 
arbeta självständigt inom arbetsområdet, och ytterligare 27 procent (n=20) var missnöjda.

Figur 16. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen gällande att arbeta självständigt 
inom arbetsområdet.

En annan respondent som idag arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie berättar följande 
om hur bra förberedelse utbildningen var för att börja arbeta på bibliotek: 

Jag har lärt mig att utbildningen och den tjänst jag har nu är två mycket skilda 
världar. Till viss del har jag haft stor nytta av min utbildning i mitt arbete, t ex när 
det gäller klassifikation. Men mycket som berördes teoretiskt på utbildningen har 
jag förstått på riktigt först när jag lärt mig arbetet praktiskt. Det kändes som att jag 
inte kunde något alls då jag började mitt jobb. Jag kände mig tunt rustad. Men jag 
trivs otroligt bra med mitt jobb!!

En annan av respondenterna menar att utbildningen inte gav tillräckliga kunskaper för att som
nyutexaminerad känna sig trygg vare sig i rollen som bibliotekarie eller informationsspecialist: 

Kände mig inte alls redo för biblioteksjobb efter examen kunskapsmässigt och kände 
mig inte som en informationsexpert heller...

Det är av flera anledningar problematiskt om det är så att utbildningen inte stärker 
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studenternas självständighet. Som beskrivits i den teoretiska bakgrunden betonas i texter om 
kvalitet inom högre utbildning bl.a. att högskoleutbildning ska utveckla studenters autonomi 
och integritet och leda till ”th enhancement and empowerement of students” (Tam, 2001). En 
utbildning som inte når dessa mål misslyckas därmed med att uppfylla kvalitetskravet 
”lämplighet utifrån syftet”. Slutligen kan en osäker professionsmedlem utan expertkunskaper 
heller inte sägas vara en s.k. kognitiv auktoritet, och individen har troligen svårt att hävda 
professionens jurisdiktion.

Utbildningen som grund för alumnernas nuvarande arbetsuppgifter

Bland de 51 respondenter som hade angivit att de har ett arbete som helt, till största delen eller 
till viss del överensstämmer med utbildningens inriktning är det ganska stor spridning när det 
gäller i vilken grad de anser att utbildningen varit en bra grund för att utföra deras nuvarande 
arbetsuppgifter. Allra vanligast var att inta en neutral position i frågan (Figur 17). 

Figur 17. Uppfattningar bland alumner med utbildningsrelevanta arbeten gällande frågan 
om utbildningen varit en bra grund för deras nuvarande arbetsuppgifter.

Av de 77 studiedeltagarna har 60 personer besvarat både enkätfrågan om huruvida 
utbildningen varit en bra grund för deras nuvarande arbetsuppgifter och frågan om hur väl 
deras arbete överensstämmer med deras biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildning. 
Ingen av dem som jobbar inom ett annat arbetsområde ansåg att utbildningen varit en bra 
grund för deras nuvarande arbetsuppgifter (Tabell 15). Att anse att utbildningen i hög eller 
mycket hög utsträckning varit en bra grund för deras nuvarande arbetsuppgifterna var vanligare 
bland alumner som ansåg sig ha ett arbete som till stor del stämmer överens med det område 
som utbildningen var inriktad mot.
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Tabell 15. Korstabell över alumnernas svar på enkätfrågorna om det nuvarande arbetets 
överensstämmelse med utbildningen samt huruvida utbildningen varit en bra grund för 
alumnernas arbetsuppgifter (n=60).

Innehållsanalysen visade att flera alumner använde konceptet ”verkligheten” i sin 
argumentation. Tre olika personer skriver i sina kommentarer att utbildningen ”har mycket 
svag anknytning till 'verkligheten' ”, ”inte är förankrad i verkligheten” och att ”verkligheten är 
mer praktiskt inriktad”. En av respondenterna väger på följande sätt nyttan med ”intressanta” 
kurser mot nyttan med att få kunskaper som är praktiskt tillämpbara inom 
biblioteksverksamhet:

Även om kurserna var intressanta och ganska varierande var de väldigt långt ifrån 
bibliotekarieyrket. Särskilt då vad gäller folkbibliotek och barnbibliotekarieyrket. 
Jag blev bibliotekarie genom att arbeta.

I korstabellen i Tabell 16 visas hur svaren fördelar sig över arbetsmarknadssektorerna när det 
gäller frågan huruvida utbildningen varit en bra grund för alumnernas arbetsuppgifter. Med 
tanke på att i princip alla respondenter med utbildningsrelevanta arbeten idag jobbar som 
bibliotekarier så tycks alltså ovanstående person inte vara ensam om att anse att utbildningen 
varit en bristfällig grund för de arbetsuppgifter som vanligen förekommer inom kommunal 
biblioteksverksamhet, såsom folk- och skolbibliotek. Bland de alumner som arbetar statligt 
(bl.a. som bibliotekarie, doktorand eller administratör) var det vanligare att anse att 
utbildningen varit relevant. 

Tabell 16. Svar från alumner med utbildningsrelevant arbete gällande huruvida utbildningen
varit en bra grund för alumnens nuvarande arbetsuppgifterna. Indelning efter sektor.
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En alumn, som idag arbetar som skolbibliotekarie och i enkäten angav att utbildningen i låg 
utsträckning varit en bra grund för personens nuvarande arbetsuppgifter, skrev följande i det 
öppna kommentarsfältet: 

Min bedömning är att det allra mesta som jag använder i mitt arbete har jag lärt 
mig på mina arbetsplatser samt i viss mån någon sommarkurs kring barnlitteratur.

Särskilda målgrupper som alumnerna nämner i sina kommentarer är förutom barn även 
föräldrar, skola, unga och ungdomar. En respondent kopplar dock vikten av att utbildningen är 
relevant till värdet av ett gott anseende bland andra bibliotekarier:

Inte har folk som hört att jag pluggat i Ume verkat imponerade precis, så det lär 
ligga i allas intresse att just detta läns BIV-utbildning anstränger sig för att vara 
relevant och väcka beundran bland landets bibliotekarier.

Men vad är det mer specifikt för typ av innehåll som alumnerna saknar i utbildningen? I den 
kvantitativa innehållsanalysen framkom att 14 (25,4 procent) av de 55 alumnerna som skrivit 
något i kommentarsfältet ansåg att utbildningen saknade undervisning om t.ex. bokprat, 
boksamtal, läsecirklar, läsfrämjande, läsutveckling, lässvårigheter eller litteratur: 

Utbildningen behöver mycket mer praktiska moment, t ex övning i bokprat som alla 
på folkbibliotek eller skolbibliotek behöver ägna sig åt.

Det lilla antal alumner som idag arbetar på högskolebibliotek nämner snarare att de skulle ha 
behövt eller behöver lära sig mer om förhandlingar, budget, upphandling och ekonomiska 
modeller för databaser. Sammanfattningsvis ger dock följande kommentar en god bild av vad 
flertalet alumner oftast ansåg fattades:

Det jag saknade mest på utbildningen (och som efterfrågats när jag sökt jobb) var 
dels kunskaper inom webb/IT, dels pedagogiska kunskaper, t.ex. undervisning i 
informationssökning, hålla bokprat, leda läsecirklar i grupper. 

Om utgångspunkten är det perspektiv på den högre utbildning syfte som säger att 
högskoleutbildning är tänkt att producera kvalificerad arbetskraft så är utbildningens 
måluppfyllelse låg om det är så att den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen
vid Umeå universitet inte utgör en bra grund för att kunna utföra vanliga arbetsuppgifter inom 
arbetsområdet. Insikt i vad av utbildningens innehåll som är användbart behöver dock inte 
komma ögonblickligen. En respondent som svarade att att utbildningen I hög utsträckning 
varit en bra grund för personens nuvarande arbetsuppgifter berättar att förståelsen för vad i 
utbildningen som faktiskt var relevant har utvecklats allteftersom:

Under utbildningen förstod jag inte ”hur det här kan vara relevant”, men i 
efterhand har mycket kommit till användning. Jag tror att jag inte var ensam om att 
känna detta under utbildningen, kanske kan man jobba mer på att tydligare och 
konkret visa sambandet mellan utbildningen och yrket, och även med relationerna: 
så att man får träffa fler yrkesverksamma under utbildningens gâng.
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Bredd och djup inom biblioteks- och informationsvetenskaplig 
utbildning

Enligt programmens utbildningsplaner ska kandidatstudenter visa fördjupad kunskap inom 
någon del av det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, och samtidigt ha 
förståelse för dess vetenskapliga grund. Magisterstudenterna ska uppvisa ytterligare djup i sina 
kunskaper. 

Den kvantitativa innehållsanalysen av svaren i det öppna kommentarersfältet visade att 23,6 
procent (n=13) av de 55 alumner som bidragit med några kommentarer skrev något som 
relaterade till utbildningens bredd, djup eller studenternas möjligheter att påverka denna. Som 
vi beskrivit tidigare var det en av respondenterna som menade att utbildningens skriftliga 
inlämningsuppgifter ger studenterna goda möjligheter att fördjupa sig. Kommentarerna kring 
fördjupningsmöjligheter innehöll främst ord och uttryck såsom ”att nischa sig”, ”välja 
inriktning” eller ”valbara kurser”. Flera individer kopplar värdet av valbara kurser till vilken 
bibliotekstyp de vill arbeta på sen: ”Införa valbara kurser kan vara en idé, så att elever kan välja 
om de vill inrikta sig på folkbibliotek eller forskningsbibliotek etc.”. Vidare gjorde en av 
alumnerna kopplingen mellan möjligheten till fördjupning och vilka olika typer av 
bibliotekarier som studenterna siktar mot att bli när de väl kommit ut i arbetslivet:

Eftersom utbildningen är så bred fick man inte fördjupa sig så mycket och det är 
klart att en blivande barnbibliotekarie har andra önskemål på utbildningens 
innehåll än en blivande universitetsbibliotekarie. Å andra sidan är det en fördel att 
man efter avslutad utbildning kan söka olika slags bibliotekariejobb.

Även om önskemål om ökad möjlighet att fördjupa sig var vanligast förekommande (totalt 11 
personer) i kommentarerna så värdesattes även bredden av fyra av respondenterna. En av dem 
värdesatte såväl bredd som djup: 

Utbildningen var bred, och nu när jag jobbar har jag känslan att den lärt mig ”lite 
om mycket”, vilket delvis är positivt eftersom jag kan följa med och delta i de flesta 
diskussioner oberoende av ämnet (fr. open access till katalogisering, etc) men också 
lite problematiskt i och med att jag saknar spetskompetens; kanske kunde man 
föreställa sig ett ”fördjupande” moment?

Utifrån två andra kommentarer kan man ana att en del respondenter anser att svårighets-
graden var för låg i förhållande till inom andra akademiska discipliner: ”I den mån jag var 
missnöjd med något beror det mer på att jag sedan tidigare hade gått djupare inom de områdena 
än vi gjorde på BIV”. Nivån på alumnens tidigare studier tycks alltså ha påverkat personens 
missnöje med det djupet i den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen. En 
annan alumn framförde en liknande typ av åsikt men på ett något mer rättframt sätt: ”Den var 
i mitt tycke slapp, jag utmanades aldrig riktigt.”
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Att kunna utveckla verksamheter

Enligt Högskolelagens 1 kap 9 § ska utbildning på avancerad nivå ”utveckla studenternas 
förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- 
och utvecklingsarbete.” Vidare anger de nationella målen för magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap att studenterna ska ”visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 
utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar 
av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete” och ”visa sådan färdighet 
som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet”. I kandidatprogrammets utbildningsplan betonas denna färdighet inte 
lika starkt, men där anges att ”En grundläggande fråga är hur sökverktyg och 
informationsservice kan utformas och utvecklas så att den information som behövs kan 
förmedlas på bästa sätt”. 

När det gäller färdighetsträning gällande att kunna medverka i verksamhetsutveckling var de 
flesta antingen ganska missnöjda eller ganska nöjda – eller så ansåg de att någon sådan träning 
inte alls förekommit under utbildningen, vilket hela 28 procent (n=21) av de 75 personer som 
besvarade frågan ansåg (Figur 18). En av respondenterna som idag arbetar på folkbibliotek 
upplever att undervisning om följande aspekter fattas i utbildningen: ”Biblioteksplanering; 
biblioteksplaner, mediaplaner mm. Hur gör man?”

Figur 18. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen under utbildningen gällande att 
kunna medverka i verksamhetsutveckling
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Att kunna använda IT för information och kommunikation

Under kandidatprogrammet undervisas studenterna bland annat om informations- och 
kommunikationsteknologier, system för informationssökning och tekniska verktyg för 
förmedling av information. Av denna anledning ingår i enkäten en fråga om hur väl 
utbildningen förberett studenterna på att använda IT för information och kommunikation. På 
denna fråga svarade 74 av respondenterna. Ungefär tre av fyra, eller 74,3 procent (n=55), 
uppger sig vara ganska eller mycket nöjda med den färdighetsträning som ingick i utbildningen
(Figur 19).

Figur 19. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen gällande att använda IT för 
information och kommunikation.

Vad skriver då respondenterna om detta i det öppna kommentarsfältet? Några av 
respondenterna nämner specifika områden, hjälpmedel, eller programvaror som de hade velat 
lära sig mer om (e-böcker, Daisy, tillgängliga medier, Libra, Book-IT, m.m.).  En av 
respondenterna menar på att undervisning om vanligt förekommande biblioteksdatasystem 
skulle öka studenternas anställningsbarhet. Även två ytterligare respondenter kopplar 
färdigheter och kunskaper inom IT till etableringen på arbetsmarknaden. En av 
respondenterna skriver ”Lyckligtvis hade jag läst kurser inom webb/IT tidigare, det har bidragit 
till att jag har fått de jobb jag har haft sedan utbildningen.” och en annan ”Biblioteken söker med 
ljus och lykta efter bibliotekarier som vill sköta hemsidor, bloggar, m.m.”. En av respondenterna 
efterlyser mer undervisning om sociala medier ”både i avseende att informera men också hur 
man kan hämta information.” 

Alla var dock inte positivt inställda till delar av utbildningens färdighetsträning inom IT och 
informetri. Tre personer uttryckte t.ex. negativa åsikter om de bibliometriövningar som ges 
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under utbildningarna vid Umeå universitet:

Det vore bra om Umeås utbildning hade någon koppling till det faktiska arbete 
folkbibliotekarier utför. Mindre fokus på obskyra dataprogram uppfunna av lärare 
(läs Bibexcel) och mer fokus på bemötande människor emellan, samt litteratur. 

Att kunna ge ett gott bemötande

Som vi nämnt tidigare har professioner ofta en gemensam yrkeskultur, etisk kod och särskilda 
normer, exempelvis för professsionsmedlemmarnas uppträdande och vad som kan sägas 
utgöra god servicekvalitet. Fyra av respondenterna kommenterade på olika vis att de inte 
tyckte att utbildningen innehöll tillräckligt mycket undervisningsinslag om mellanmänskliga 
möten och bemötande. Enligt en av dessa alumner var en av utbildningens svagheter att den 
innehöll:

...få/inga lektioner om kundbemötande (det hade behövts då många i min klass 
hade pluggat och inte arbetat så mycket, det märktes på praktik och ev. extrajobb)

Att bibliotekarieyrket är en relationsprofession som kräver vissa sociala färdigheter uttrycker 
alltså fler än bara Lejf Hjort (se Svensk Biblioteksförening, 2008). Så här resonerar en av 
respondenterna som deltog i alumnundersökningen: 

Många kommer att hamna på ett skolbibliotek och det behövs lite speciella 
kunskaper när man tar hand om klasser med barn/ungdomar.

Ordet bemötande nämns även av annan alumn som idag arbetar som bibliotekarie och 
kommenterar att det i utbildningen borde ingå ett moment om:

...bemötande/sociologi: att möta låntagare på ett professionellt sätt är A & O i 
biblioteksrummet om vi ska lyckas i vårt arbete. Biblioteksyrket är i ständig 
förändring, bibliotekarien ska allt oftare synas bland låntagarna, även på större 
bibliotek.

Två av respondenterna argumenterade för att mer praktik under utbildningen skulle hjälpa 
studenter att fatta mer välinformerade beslut kring sina karriärsval. Den ena respondenten 
antyder att praktik kan hjälpa studenter att förstå bibliotekarieyrkets – och därmed även 
bibliotekarieprofessionens – ”sanna” natur:

Mycket mer praktik, så man får testa om man verkligen valt rätt (många tror att 
det är ett osocialt jobb, vilket det oftast inte är) får praktisk erfarenhet samt knyta 
kontakter.

Den andra respondenten uttrycker att det finns studenter som inte ”passar in” i 
biblioteksmiljön, och att dessa därför bör välja en annan väg:

2-3 veckor varje termin skulle göra att studenterna kan det mest grundläggande i 
yrket och (troligen) lättare får anställning. Dessutom får de som inte riktigt funkar 
på ett bibliotek chans att välja en annan inriktning.
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Utbildningen som grund för bibliotekariens pedagogiska yrkesroll

Enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) skall studenter för kandidatexamen ”visa 
förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar 
i dialog med olika grupper” . Dessutom ska studenterna enligt kandidatprogrammets 
utbildningsplan utveckla förmåga att ”utbyta kunskaper även med personer utan 
specialkunskaper inom området” (se Bilaga 3). Vidare är informationsförmedling en central 
aspekt på såväl kandidat- och magisterprogrammet, och klassundervisning om 
informationssökning är en vanlig arbetsuppgift för bibliotekarier. Med anledning av 
ovanstående ombads alumnerna besvara hur nöjda de är med den färdighetsträning som 
ingick i utbildningen med avseende på utveckling av studenternas förmåga att undervisa och 
förklara för lekmän/icke-specialister. Som Figur 20 nedan visar så ansåg en stor andel av 
alumnerna – 41,1 procent (n=30) av 73 respondenter – att någon sådan färdighetsträning inte 
förekom alls under utbildningen. Bland de alumner som enbart läst kandidatutbildningen 
uttryckte hälften denna åsikt, och bland de som även hade läst vidare på magisterutbildningen 
tyckte nästan var tredje att sådan färdighetsträning inte hade förekommit. 37 procent (n=27) 
av de 73 respondenterna var mycket eller ganska missnöjda och resterande 21,9 procent (n=16)
sa sig vara ganska eller mycket nöjda (Figur 20). 

Figur 20. Alumnernas nöjdhet med färdighetsträningen under utbildningen gällande att 
undervisa och förklara för lekmän/icke-specialister.

Det är dock inte enbart färdighetsträning som alumnerna upplever att de saknar, utan även en 
bättre kunskapsbas: 

När det gäller den pedagogiska delen så känns det som om jag har stora 
kunskapsluckor, i princip allt har jag fått lära mig sedan jag börjat jobba.
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Den kvantitativa innehållsanalysen av material ur respondenternas öppna kommentarsfält 
visade att 14 respondenter (vilket utgör ungefär en fjärdedel av alla 55 personer som lämnat 
någon sorts kommentar) har delat med sig av åsikter och erfarenheter relaterat till 
undervisning, didaktik eller pedagogik. En av respondenterna upplever pedagogisk förmåga 
som absolut nödvändig i arbetslivet, och gör kopplingar till vikten av att kunna kommunicera 
muntligen och skriftligen:

BIV-programmet saknar pedagogik och didaktik, vilket är absolut nödvändigt då 
jag i arbetet kommunicerar med människor i alla åldrar, föreläser och håller 
presentationer. Detta påpekade jag i varje kursutvärdering.

Redan under utbildningstiden påpekade alltså alumnen för programledningen att detta var ett 
problem. Fler än en respondent anknyter till bibliotekariens arbetsuppgifter och yrkesroll i sin 
motivering. Varför utbildningen bör innehålla mer pedagogik anser en av dem vara ”eftersom 
bibliotekarie är ett pedagogiskt yrke”. 

Vidare anger några av respondenterna att de önskat få lära sig undervisa specifikt om 
informationssökning och källkritik med fokus på särskilda målgrupper, såsom 
högskolestudenter, barn eller ungdomar. En beskriver den förberedelse som utbildningen ger 
inför arbete på skolbibliotek som motsägelsefull:

Det sägs att jag som skolbibliotekarie ska betraktas som pedagogisk personal, men 
vi hade ingen pedagogik alls på utbildningen. Detta trots att vi påstods bli 
förberedda att undervisa i informationssökning på UB (eftersom vi alla förväntas 
vilja jobba på UB eller forska). Jag kan tillägga att jag känner mig mycket dåligt 
förberedd på att undervisa grundskoleelever i informationssökning.

En annan respondent, som idag arbetar som universitetsbibliotekarie, argumenterar för nyttan 
med pedagogiska färdigheter bland annat är att det gör det lättare att motivera andra: 

...gärna mer pedagogik: hur man, på ett peppande vis, kan förmedla och lära 
studenter färdigheter och ämnen som de redan på förhand tycker/tror är tråkigt 
och/eller ointressant/oviktigt.

Slutligen är det en av respondenterna vars argument anknyter till yttre påtryckningar. 
Utbildningen bör enligt denna person innehålla mer undervisning om pedagogik ”med 
anledning av ett ökat tryck från skolorna att biblioteken ska medverka som aktiva aktörer i barns 
läsutveckling”.
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ALUMNERNAS HELHETSBEDÖMNING AV PROGRAMMEN 

Utbildningen som grund för alumnernas personliga utveckling 

Som nämndes tidigare är en definition av kvalitet inom högre utbildning att detta är detsamma 
som transformation och ”the enhancement of students” (Tam, 2001). Denna kvalitetsdefinition 
anknyter bl.a. till det klassiska bildningsidealet. Men anser alumnerna själva att utbildningen 
har bidragit till deras personliga utveckling? På denna fråga svarade 36 procent (n=27) I hög 
utsträckning eller I mycket hög utsträckning (Figur 21). Ungefär hälften (48 procent, n=36) av 
de 75 respondenterna svarade däremot I varken hög eller låg utsträckning. 

Figur 21. Svar på frågan ”I vilken utsträckning har din utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap varit en bra grund för din personliga utveckling?”

De alumner som även läst vidare på magisterprogrammet (inklusive dem som inte hade fort-
satt på dess andra termin) tycks vara något mindre missnöjda på denna punkt (Tabell 17).

Tabell 17. Utbildningen som grund för kandidat- och magisteralumners personliga utveckling
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Alumnernas helhetsbedömning av undervisningens kvalitet

Bland de 75 alumner som besvarade frågan ”Hur bedömer du som helhet din utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå vad beträffar undervisningens kvalitet?”  var det 
vanligaste svaret ganska nöjd, vilket ungefär tre av fyra svarade (74,7 procent, n=56). 82,7 
procent (n=62) var antingen ganska eller mycket nöjda med denna aspekt (Figur 22 nedan).

Figur 22.  Alumnernas helhetsbedömning av undervisningens kvalitet.

Alumnernas nöjdhet med kandidatprogrammet

För att få en helhetsbedömning av kandidatprogrammet tillfrågades alla respondenter om de 
var nöjda eller missnöjda utbildningen. Cirka tre av fyra, eller 73,3 procent (n=55), av totalt 75 
personer att de var ganska nöjda (Figur 23). 80 procent (n=60) var ganska eller mycket nöjda.

Figur 23.  Alumnernas grad av nöjdhet med kandidatprogrammet.
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62 alumner har både angett hur nöjda de är med kandidatutbildningen, angett att de arbetar 
samt svarat på frågan ”Hur överensstämmer ditt arbete med din utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap?”. Av dessa så är det ingen av de 29 alumner som svarat att de har ett 
arbete som helt eller till största delen ligger inom det område som utbildningen var inriktad 
mot som idag känner att de är mycket nöjda med kandidatprogrammet (Tabell 18). Att 
alumnerna lyckas få ett relevant arbete efter utbildningen medför alltså inte att de även känner 
sig mycket nöjda med utbildningen.

Tabell 18. Grad av nöjdhet med kandidatutbildningen bland alumner som angett det 
nuvarande arbetets överensstämmelse med utbildningen.

Hur många skulle då välja samma utbildning igen? Detta är en hypotetisk fråga men kan ändå 
belysa huruvida alumnerna anser att utbildningen är en god investering eller ej. När det gäller 
kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet skulle lite 
mer än hälften (55,3 procent, n=42) av de 76 alumner som besvarade enkätfrågan som rörde 
denna aspekt påbörja utbildningen om de fick göra om sitt utbildningsval i dag (se Tabell 19 
nedan). Fyra alumner skulle istället ha läst bibliotek- och informationsvetenskap på något av 
de övriga lärosätena som anordnar utbildning i ämnet. 15,7 procent (n=12) skulle antingen 
välja en annan utbildning eller inte påbörja några studier alls. Nästan var fjärde respondent 
(23,7 procent, n=18) var dock osäkra på frågan och svarade ”Vet inte”. 

Tabell 19. Andel alumner som skulle påbörja kandidatprogrammet igen.
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Att vara nöjd med en utbildning är inte detsamma som att vilja påbörja den igen, och vice 
versa (Tabell 20). Av de 75 respondenter som både angett hur nöjda de var med kandidat-
utbildningen och svarat på den hypotetiska frågan ”Om valet skulle ske idag, skulle du då 
påbörja kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet?”  så 
skulle sex personer som var ganska eller mycket missnöjda trots detta påbörja utbildningen 
igen. Intressant är att det var några fler alumner skulle välja en annan utbildning vid Umeå 
universitet än som skulle välja en motsvarande, biblioteks- och informationsvetenskaplig 
utbildning på något annat lärosäte. 

Tabell 20. Alumnernas nöjdhet med sin kandidatutbildning i förhållande till huruvida de 
skulle påbörja kandidatprogrammet igen.

Skillnaderna i alumnernas uppfattningar kan tänkas bero t.ex. på huruvida de har en stark 
anknytning till orten eller är flyttbara. Korstabellen nedan framträder att alla de alumner  som 
hade svarat att de skulle välja en annan utbildning med vid samma lärosäte (Umeå universitet) 
om de fick välja om igen hade svarat ”Instämmer inte alls” eller ”Instämmer till viss del” på 
enkätfrågan där alumnerna ombads ta ställning till påståendet ”Jag är villig att flytta för att få 
jobb” (Tabell 21). En av de alumner som var mycket missnöjd med kandidatutbildningen och 
som skulle ha valt en annan utbildning vid samma lärosäte, skrev följande i det öppna 
kommentarsfältet: ”Jag har insett att jag gjorde fel val av utb men jag trodde på beskrivningen av 
utb som gavs i katalogen”. Alumnen beskriver även att arbetsmarknadsläget har gjort att 
personen istället valde att läsa vidare på en utbildning som ”garanterat leder till jobb”.

Tabell 21. Alumnernas villighet att flytta för att få jobb i förhållande till om de skulle påbörja 
kandidatprogrammet igen om valet skulle ske idag.
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Alumnernas nöjdhet med magisterprogrammet

Som beskrivits tidigare hade 25 av alumnerna som återsände enkäten varit registerade på 
magisterprogrammets andra och sista termin. Av dessa besvarade 22 personer frågan ”Är du 
nöjd eller missnöjd med din magisterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Umeå universitet?”. Alla utom 1 av de 22 alumnerna svarade att de är antingen ganska eller 
mycket nöjda med programmet, vilket utgör 95,5 procent (Figur 24). 

Figur 24.  Svar på frågan ”Är du nöjd eller missnöjd med din magisterutbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet?”

Fyra personer som medverkade i enkätundersökningen hade påbörjat magisterprogrammet 
men inte fortsatt på dess sista termin. En av dem, som i det öppna kommentarsfältet skrev att 
magisterutbildningen påbörjades på grund av svårigheter att få arbete efter kandidatprogram-
met, arbetar idag på folkbibliotek. Alumnen, som var mycket missnöjd med magisterprogram-
mets första termin och inte skulle ha påbörjat utbildningen igen, argumenterar på följande vis: 

...det kändes alldeles för teoretiskt så jag hoppade av och ordnade en praktikplats 
istället, det lärde jag mig mer på. Som helhet tycker jag att utbildningen kändes 
onödigt teoretiserande, de flesta hade ju läst länge på universitetet och var främst 
inriktade på att få en yrkesutbildning, så även jag.

När det gäller alumnerna som hade varit registrerade på sista terminen av magister-
programmet så skulle 58,3 procent (n=14) av 24 respondenter ha påbörjat magister-
utbildningen om de fick välja igen (Tabell 22). Ungefär var fjärde av dessa alumner var osäker 
och angav ”Vet inte”. Ingen svarade att de istället skulle välja en annan utbildning vid Umeå 
universitet.
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Tabell 22. Andel av  alumnerna som läst hela magisterprogrammet som skulle påbörja 
magisterutbildningen igen.

En av alumnerna som läst hela magisterprogrammet motiverade i det öppna kommentarsfältet 
att personen kände sig nöjd med sitt utbildningsval baserat på kvaliteten på de övriga 
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna i Sverige:

Har pratat med kollegor som utbildat sig på andra orter och tror att min utbildning 
var bättre än deras. Ångrar alltså inte att jag läste just i Umeå.

Eftersom antalet respondenter är så litet är det svårt att säkerställa rent statistiskt om de som 
läst magisterprogrammet är mer nöjda med magisterutbildningen än med kandidatutbild-
ningen. Av de 25 personer som hade läst magisterprogrammets andra termin så hade 24 angett
hur nöjda de var med kandidatutbildningen, medan 22 personer även hade angett angett hur 
nöjda de var med magisterutbildningen. Ingen av de 22 personer som svarat på båda frågorna 
var mycket missnöjd med någon av utbildningarna (Tabell 23). De två magisteralumner som 
enbart hade angett hur nöjda de var med kandidatutbildningen var ganska missnöjda med 
denna, så i kombination med data ur Tabell 23 så var totalt sett sex magisteralumner ganska 
missnöjda med kandidatutbildningen medan bara en kände likadant för magisterutbildningen.

Tabell 23. Grad av nöjdhet med kandidat- och magisterprogrammen bland alumner som 
läst magisterprogrammets sista termin.

Ett litet antal respondenter resonerade i det öppna kommentarsfältet kring varför deras grad av
nöjdhet med kandidat- och magisterprogrammet skiljde sig. Åsikten om att kandidat-
programmet bara ”skrapade på ytan” förekom i kommentarerna från två olika respondenter. 
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En av dem, en alumn som idag arbetar på universitetsbibliotek, jämförde behållningen av 
kandidat- och magisterutbildningen på följande sätt:

Magisterprogrammet uppskattade jag mycket mer än kandidatprogrammet, där det 
bara kändes som att vi ”skrapade på ytan” på mycket. Magisterprogrammet innebar 
en värdefull fördjupning och ökade kunskaper inom forskning, vilket jag har haft 
stor nytta av både i arbetslivet och privat.
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6. Diskussion

UNDERSÖKNINGENS ANSATS
Avsikten med denna undersökning var att studera utfallet av Umeås kandidat- och 
magisterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap baserat på alumnernas etablering på 
arbetsmarknaden och deras värderingar av utbildningens relevans i arbetslivet. För att kunna 
beskriva många olika aspekter av vårt utvärderingsobjekt – den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga grundutbildningen vid Umeå universitet – har vi utgått från en 
utvärderingsansats som kombinerar mål- och effektutvärdering, programutvärdering och 
aktörsfokuserad utvärdering. 

Faran med vår ansats är att kvantitativa resultat, marknadsanpassning och praktiskt användbar 
kunskap tillskrivs alltför stor betydelse. Som vi beskrev i den teoretiska bakgrunden finns 
många olika perspektiv på syftet med och kvalitet inom högre utbildning. Eftersom det inte 
finns en generell konsensus i denna fråga har vi, i den mån det varit möjligt, försökt införliva 
flertalet av dessa perspektiv i vår studie. Vi undersökte därför bland annat om alumnerna 
ansåg att utbildningen resulterat i något annat – såsom personlig utveckling – än enbart en 
anställning och ”nyttiga”, instrumentella färdigheter. Till vår hjälp i utformningen av variabler 
tog vi utbildningsplanerna och de regelverk som styr utbildningsprogrammen. Som Sandberg 
& Faugert (2012) påpekar är det dock sällan problematiskt att ha mål som utgångspunkt för en 
utvärdering, då särskilt politiska och administrativa mål vanligen är vaga och orealistiska.

För att inte ensidigt fokusera på kvantitativ resultatutvärdering så har vi utgått från en ansats 
som även bygger på programutvärdering och aktörsfokuserad utvärdering. Fördelarna med 
programutvärdering är att denna ansats ger möjlighet att uppmärksamma ett programs olika 
egenskaper ”i syfte att skapa förutsättningar för beslutsfattare och andra intressenter att utveckla 
och förbättra åtgärder samt att skapa förutsättningar för att få dem att fungera” (Sandberg & 
Faugert, 2012, s 92). Vidare kan ett aktörsperspektiv tydliggöra hur en insats upplevs av de 
som berörs av den samt huruvida det finns motstridiga intressen och förutsättningar 
(Sandberg & Faugert, 2012). Vår undersökning fokuserar dock främst på vad en enskild 
intressentgrupp – tidigare studenter – anser om utbildningen så här i efterhand. Studien 
uppmärksammar enbart alumnernas subjektiva upplevelser, nöjdhet och värderingar av 
utbildningens måluppfyllelse, användbarhet och förtjänster. Nackdelen med detta är såklart att 
studiens validitet påverkas samt att alumnernas uppfattningar om syftet och nyttan med högre 
utbildning troligen inte överensstämmer med vad t.ex. politiker, arbetsgivare eller akademins 
företrädare anser. 
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RESULTATDISKUSSION 

Alumnernas värdering av utbildningens färdighetstränande inslag 
och relevans i arbetslivet

I enkäten ombads alumnerna göra en helhetsbedömning av den färdighetsträning de fick 
under deras utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet när det 
gäller ett antal aspekt som vi efter en inledande granskning av utbildningarnas styrdokument 
och litteratur om den högre utbildningens syfte bedömde vara relevanta att undersöka. 

Många alumnerna anser att färdighetsträning i kommunikation på engelska inte alls 
förekommer under utbildningen. Det var vanligare att kandidatstudenter svarade att de var 
missnöjda eller att sådana inslag ej förekom. Även bland magisterstudenterna fanns dock 
studenter som var missnöjda. Detta är beklagligt med tanke på att både kandidat- och 
magisterprogrammet utbildningsplaner betonar vikten av denna färdighet. Att kunna 
kommunicera på engelska är värdefullt oavsett vilket arbete en alumn får efter utbildningen. 
När det gäller mer specifika yrkesroller och målgrupper så vet vi av egen erfarenhet det är 
absolut nödvändigt att kunna kommunicera på engelska t.ex. för att som folkbibliotekarie  
kunna hjälpa asylsökande eller turister, eller att som universitetsbibliotekarie kunna hjälpa 
utbytesstudenter. Att kommunicera på engelska är självklart inte bara viktigt inom biblioteks-
verksamheter, utan även viktigt för den som t.ex. vill arbeta inom näringslivet eller forska. Inte 
heller när det gäller färdighetsträning i argumentation är alla alumner eniga om att sådan ens 
förekom under utbildningen – detta trots att utveckling av studenternas förmåga att kunna 
tänka kritiskt, argumentera och övertyga är ett centralt mål med den högre utbildningen. Att 
kunna övertyga andra är inte bara användbart inom akademin, utan även användbart när man 
som bibliotekarie arbetar med undervisning av barn, ungdomar och högskolestudenter, vilket 
många av alumnerna uppger sig arbeta med idag. 

Undersökningens resultat belyser även alumnernas syn på pedagogikämnets betydelse för 
bibliotekarieprofessionen. Många alumner ansåg att utbildningen helt saknade färdighets-
träning i att undervisa och förklara för lekmän. Vi finner det intresseväckande att flera 
alumner argumenterar för att undervisning om pedagogik skulle utgöra en motvikt till den 
teoretiska kunskap som ges under utbildningen. Det skulle vara bra att få veta mer om vad 
alumnerna egentligen menar när de använder detta begrepp, med tanke på att pedagogik-
ämnet knappast är teorilöst. Det är tänkbart att en del alumner som skrev att de önskar införa 
mer pedagogik i utbildningen kanske egentligen menade att de hade få fördjupade kunskaper 
inom didaktik och praktiska metoder för hur man kan främja och utveckla t.ex. skolelevers 
lärande.

När det gäller utvecklingen av studenternas sociala färdigheter så är det flera respondenter 
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som kommenterar att utbildningen bör innehålla fler inslag om bemötande. Detta går att 
koppla till vad Abbott (1988) skriver om att det inom en profession vanligen finns vissa 
förväntningar på professionsmedlemmarnas professionalism, normer och värderingar. Vad vi 
tycker är anmärkningsvärt är att ett par av alumnerna framhäver praktik inte som en möjlighet 
för en student att utveckla sin förmåga att ge gott bemötande, utan snarare som en utgallrings-
process där en asocial student ”som inte riktigt passar in” ska inse att han eller hon inte ”bör” 
arbeta som bibliotekarie och därför gör bäst i att välja en annan inriktning i livet. Kan det vara 
så att en del alumner har eller mycket tidigt får en snäv definition av vad en person med 
biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning är, gör och ska göra på jobbet? Nästan alla 
respondenterna vars huvudsakliga sysselsättning är arbete jobbar idag som bibliotekarier, och i
det öppna kommentarsfältet är denna yrkesväg i princip den enda som förs på tal. Vi trodde 
att fler av alumnerna än vad det visade sig idag skulle arbeta som något annat än bibliotekarie. 
Kanske är att nyutexaminerades uppfattning av vad en biblioteks- och informations-
vetenskaplig utbildning kan leda till onödigt snäv? I en fördjupad studie skulle det var 
intressant att undersöka om det är så att studenter som väljer att läsa biblioteks- och 
informationsvetenskap har en tydlig vision av vad de skulle bli redan när de påbörjade 
utbildningen och hur detta kan påverka deras syn på vilka utfall en utbildning i ämnet ”bör” 
resultera i.

Några alumner argumenterade i det öppna kommentarsfältet för att det i utbildningen bör 
ingå undervisning om t.ex. Libra, Book-IT och liknande biblioteksdatasystem. En alumn 
argumenterade för att ökade färdigheter i att hantera vanliga biblioteksdatasystem skulle öka 
studenternas anställningsbarhet. Men vilka digitala kompetenser bör högre utbildning 
utveckla? Vi kan tänkas oss att alumnernas önskemål hänger ihop med vilka tjänstebeskriv-
ningar och krav från arbetsgivare som alumnerna har stött på i sitt jobbsökande. Att införa 
undervisning om detta i kandidat- och magisterprogrammen anser vi dock inte vara lämpligt 
då ansvaret för att ge nyanställda alumner detaljerade kunskaper om specifika arbetsverktyg 
bör ligga på arbetsgivarna, snarare än akademin. Förmåga att hantera specifika programvaror 
är inte abstrakta kunskaper som kan sägas vara bestående eller överförbara till andra samman-
hang eller arbetsmarknadsområden. Därmed inte sagt att bibliotekssystem inte kan vara ett 
studieobjekt – exempelvis kan en analys av olika biblioteksdatasystems användbarhet mycket 
väl vara en bra övning för att lära studenterna principer för design av informationssystem.

Vad säger då alumnundersökningen om den färdighet – informationssökning – som ofta 
framhävs som en av bibliotekarieprofessionens ”kärnkompetenser”? Det är beklagansvärt är 
att alumnernas grad av nöjdhet på frågan om huruvida studenterna tränats i att söka och 
värdera kunskap –  även om de flesta är ganska nöjda – inte är högre. Med tanke på 
huvudämnets karaktär så menar vi att lärosätet bör sätta som mål att alla alumner ska vara 
mycket nöjda med denna aspekt efter utbildningen. Hur ska alumnerna kunna vara kognitiva 
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auktoriteter och lära andra att söka och värdera kunskap om de inte själva har en solid 
teoretisk och praktisk grund att stå på? 

Alumnerna som valde att delta i enkäten hade i medel en ålder på 31 år, och de flesta hade 150 
högskolepoäng i bagaget när de började kandidatprogrammet. Ungefär två av tre hade en 
utbildningsbakgrund inom humaniora. Det är möjligt att många studenter söker till den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen i Umeå med förhoppningen om att 
kunna ”knyta ihop” sina tidigare studier med en praktiskt inriktad yrkesutbildning. Här 
uppstår dock en diskrepans mellan vad studenterna eftersträvar och de värden – såsom det 
klassiska bildningsidealet – som den högre utbildningen historiskt sett bygger på. Svenska 
högskoleprogram som förbereder för en karriär som bibliotekarie har inte bedrivits som 
yrkesutbildningar sedan 1993. Hur mycket mer praktik alumnerna än önskar införa i 
programmen är det inte säkert att detta kommer ske med tanke på att en ökad betoning på att 
högskolestudier ska ge studenterna praktiskt tillämpbar kunskap förmodligen skulle 
motverkas av alla intressenter som vill professionalisera bibliotekarieyrket genom ökat 
”förvetenskapligande” av yrkespraktiken och fördjupad utveckling av biblioteks- och 
informationsvetenskapen som akademiskt ämne. 

Alumnernas etableringsprocess och sysselsättning

En stor andel av respondenterna har idag arbete som sin huvudsakliga sysselsättning, och 
majoriteten av dem jobbar inom biblioteksverksamhet. Nästan två av tio har dock aldrig haft 
ett utbildningsrelevant arbete efter studierna, vilket gör det svårt för dessa alumner att uttala 
sig om kandidat- och magisterprogrammens relevans inom det arbetsmarknadsområde som 
utbildningarna är inriktade mot. Viktigt att beakta är även att det är mycket svårt att mäta 
orsakssamband mellan utbildningens kvalitet och alumnernas etableringsgrad. Sandberg & 
Faugert (2012) menar t.ex. att det ibland kan vara omöjligt att isolera sambandet mellan en 
studerad åtgärd och vilka effekter den har på programdeltagarna från alla de andra 
omvärldsfaktorer som påverkar arbetslösheten. Orsakerna till varför en individ har svårt att få 
ett arbete efter studierna – utbildningsrelevant eller ej – kan vara många. När det gäller de 
biblioteks- och informationsvetenskapliga programmen vid Umeå universitet menar t.ex. en 
del av respondenterna i vår undersökning att orsaken till att alumnerna har svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden är för att den lokala arbetsmarknaden i Umeåregionen är för liten i 
förhållande till antalet färdigutbildade. Det behöver dock inte vara den verkliga orsaken bakom 
varför en enskild alumn inte fått något utbildningsrelevant arbete efter studierna.

Huruvida alumner har en hel- eller deltidstjänst har i denna undersökning delvis använts som 
ett mått på deras etableringsgrad. Det är dock viktigt att beakta även vilken sysselsättningsgrad 
som alumnerna själva önskar. Alla vill, av olika anledningar, inte arbeta heltid. Resultatet från 
vår alumnenkät antyder att de heltidsarbetande bibliotekarierna som deltog i undersökningen 
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gärna skulle vilja arbeta färre timmar än vad de gör, vilket gällde såväl kvinnor som män. Detta 
blir motsägelsefullt med tanke på att det i samma undersökning finns arbetssökande samt 
individer som har en låg tjänstgöringsgrad och önskar höjda den. Kanske skulle arbetslöshets-
siffrorna bland biblioteks- och informationsvetenskapligt utbildade sjunka om alla fick den 
sysselsättningsgrad som de egentligen vill ha? 

Att ta hjälp av professionsteori för att förstå alumners uppfattningar känns av flera anledningar
relevant – bland annat med tanke på att dagens utbildningar inom biblioteks- och 
informationsvetenskap har sitt ursprung i yrkesutbildningar som under de senaste 
decennierna har akademiserats. Att utgå från Wilsons begrepp kognitiv auktoritet gör det t.ex. 
enklare att förstå varför alumnerna menar att det är ett problem att komma ut på arbets-
marknaden utan att känna sig som experter. Om bibliotekarieyrket nu är en ”äkta” profession 
så kan man dock tycka att det är fullt normalt att som nyutexaminerad biblioteks- och 
informationsvetare känna sig osäker inför bibliotekarierollen, med tanke på att medlemskap i 
en profession inte uppnås enbart för att man tar en examen. För att ingå i professionen behöver 
ju enligt professionsteorin en blivande professionsmedlem vid sidan av den teoretiska 
kunskapsbasen även skaffa sig praktisk erfarenhet. Därför är det logiskt att bibliotekarieyrket är 
något man lär sig först när man börjar jobba. Inget arbete är det andra likt. Om erfarenhet är 
något som enbart ska vara menat att inhämtas genom en universitetsutbildning skulle 
utbildningsprogrammen behöva vara orimligt långa. Utbildningsinstitutionernas sits är dock 
knivig eftersom dessa inte bara har en roll i att säkerställa att professioners teoretiska 
kunskapsbas utvecklas och förmedlas, utan även ska kunna gå i god för att nyutexaminerade 
studenter innehar tillräcklig och relevant kompetens även om de kanske ännu inte har fullt så 
omfattande praktisk erfarenhet som arbetsgivarna söker. 

Professionsforskare framhäver att det är relevant att som medlem i en professionsgrupp inneha
både högskoleexamen, nödvändiga certifikat och arbetslivserfarenhet för att kunna konkurrera 
med arbetssökande från den egna professionen eller andra professionsgrupper. Var tionde 
respondent uppgav däremot att de hade examen i biblioteks- och informationsvetenskap trots 
att de inte rent formellt sett hade hämtat ut någon sådan, och av dessa så var det många som 
idag ändå arbetar som bibliotekarier. Några av alumnerna betraktar utbildningen som ett 
”nödvändigt ont” som behövde genomföras bara för kunna ha en chans att få ett arbete inom 
biblioteksvärlden. Resultatet visar dock att det förekommer att alumnerna har begärt ut ett 
examensbevis men anser att utbildningen egentligen inte ”gett” dem något mer än så. Vad är 
då egentligen värdet med högre utbildning? Vår slutsats är att varje alumn har sin egen unika 
syn på utbildningens värde och att det är svårt att göra några generaliseringar.
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METODOLOGISKA ASPEKTER

Bortfallets inverkan på undersökningens resultat

Idag kan man enligt Trost (2012) förvänta sig en svarsfrekvens på mellan 50 till 75 procent i en
enkätundersökning. Vårt mål var – trots att december är en opassande månad för att genom-
föra enkätundersökningar – att uppnå minst 70 procents svarsfrekvens. För att åstadkomma 
detta genomfördes två påminnelser, vilka visade sig ha en mycket gynnsam effekt på svars-
frekvensen. Att vi hade bifogat ett förfrankerat svarskuvert hjälpte troligen också till. I 
slutändan skickade 71,3 procent av de 108 potentiella respondenterna tillbaka sina enkäter. Vi 
uppnådde alltså vårt mål, även om det självklart hade det varit önskvärt med en ännu högre 
svarsfrekvens. För att minska bortfallet hade vi bland annat kunnat ha genomfört fler än två 
påminnelser, och kanske kontaktat alumnerna i förväg för att förbereda dem. Många alumner 
blev mer positiva till att vara med i undersökningen när dess syfte upprepades och 
motiverades under telefonpåminnelsen. Vi känner oss dock ändå relativt nöjda med utfallet 
med tanke på den korta tid som vi hade till vårt förfogande. 

Enkätens validitet kan ha påverkats negativt med tanke på att icke-respondenterna skiljer sig 
tydligt från respondenterna när det gäller deras utbildningsmeriter och huruvida de begärt ut 
en examen eller ej. Detta har troligen haft en snedvridande effekt på enkätens resultat. Det är 
exempelvis möjligt att det bland icke-respondenterna finns en högre andel arbetssökande 
alumner, missnöjda alumner eller alumner som aldrig haft ett utbildningsrelevant arbete sedan 
studierna. Mekanismen bakom att nästan tre av tio alumner inte skickade tillbaka något svar 
kan tänkas vara liknande som för den som gjorde att den interna bortfallsfrekvensen på 
enkätfrågorna om praktikens kvantitet och kvalitet var lägre än för övriga frågor. Alumnerna 
visar kanske sitt missnöje genom att underlåta att besvara frågan respektive enkäten eftersom 
att de känner att de inte kan besvara frågeställningarna då de ej anser sig ha haft någon praktik 
eller ett utbildningsrelevant arbete. Hade icke-respondenterna medverkat i enkäten hade 
möjligen etableringsgraden och alumnernas nöjdhet med programmen varit lägre än den som 
vi har redovisat. Förslag på vidare forskning skulle vara att genom kvalitativa intervjuer t.ex. 
undersöka hur alumner som saknar examen från kandidat- och magisterprogrammen 
resonerar kring och värderar sin utbildning samt hur de ser på utbildningens användbarhet 
och relevans.

Enkätens innehåll och utformning

När det gäller enkätfrågornas utformning finns det flera saker som vi skulle kunna ha gjort 
bättre. För att ge ett förtroendeingivande och professionellt intryck försökte vi att formge 
enkäten och dess följebrev på ett strukturerat sätt. Paradoxalt nog visade sig denna strävan ha 
oönskade, negativa effekter. Vid telefonpåminnelsen framkom att några av mottagarna hade 
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slängt eller lagt enkäten åt sidan eftersom de hade trott att enkäten kom från Umeå universitet 
eller SCB. När vi kontaktade dem och de insåg att enkäten hade konstruerats av studenter blev 
de mer positivt inställda till att delta. Kanske hade det hjälpt om vi ännu tidigare i följebrevet 
hade berättat att enkäten var en del av ett examensarbete, snarare än att inleda med en 
beskrivning och etablering av problemställningens relevans. 

Med validitet menas en enkätsfrågas förmåga att mäta det som faktiskt avses att mätas (Trost, 
2012). För att en fråga ska ha hög validitet ska den ha inget eller litet systematiskt fel, och 
därför är det viktigt att frågorna ställs på ett sådant sätt att de mäter de fenomen och begrepp 
som frågekonstruktörerna försöker beskriva och operationalisera (Ejlertsson & Axelsson, 
2005). Även om vi gjorde en pilotundersökning så visade det sig vid dataregistreringen att 
några av frågorna borde ha utformats på ett annat sätt. Vi kunde även ha omformulerat 
svarsalternativen i frågan som avsåg alumnernas högst uppnådda examen samt frågan om 
extraarbete under studietiden, och delat upp enkätfrågan om ”söka och värdera kunskap” i två 
separata frågor. Vidare räknade vi redan i förväg t.ex. med att frågan om hur många 
högskolepoäng respondenten hade uppnått före kandidatutbildningen skulle kunna orsaka 
minnesbias, oprecisa svar och internt bortfall. Vid telefonpåminnelsen berättade dock en av 
alumnerna att denna fråga till och med upplevts så besvärlig att besvara att respondenten 
tappade motivationen och la enkäten åt sidan. I slutändan skickade denna alumn in sina svar, 
vilket vi är mycket tacksamma för. Man kan dock tänka sig att denna respondent aldrig skulle 
ha besvarat enkäten om vi inte hade genomfört några påminnelser. 

Ett problem med postenkäter är att man inte kan ha för många frågor, eftersom detta ökar 
risken för bortfall (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Detta medför att frågekonstruktörerna noga 
måste tänka över vilka frågor som är nödvändiga att ha med i enkäten. Att detta inte är så 
enkelt upptäckte även vi. Så här i efterhand känner vi t.ex. att vi borde ha frågat fler frågor om 
respondenternas första utbildningsrelevanta arbete efter studierna och huruvida alumnerna 
skulle rekommendera utbildningarna till andra. För att minska enkätens storlek valde vi i 
samråd med handledaren även att exkludera vissa förtydligande instruktioner i anslutning till 
några frågeställningar. Vi tänker nu att vi borde ha haft kvar dessa för att minimera risken för 
missförstånd, fler antal ikryssade svarsalternativ än det var tillåtet, samt internt bortfall. 
Problemet minimerades dock i viss del genom de telefonpåminnelser som genomfördes, med 
tanke på att vi då kunde förtydliga enkätfrågorna för några respondenter som önskade det.

När har en student egentligen slutfört sina studier och hur ska man egentligen mäta tiden till 
alumnens första etablering? Vi valde t.ex. att fråga alumnerna hur lång tid det tog att få ett 
relevant arbete efter utbildningens slut, men vid nationella register- och enkätstudier frågar 
man vanligen alumnerna hur länge de behövde vara arbetslösa efter sin examen, och om 
arbetet var kvalificerat. Det finns en viss risk för reliabilitetsproblem med vår frågeställning 
eftersom alumnerna kan ha tolkat frågorna på  ett annat sätt än vi avsåg. Även att mäta 
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arbetslöshet efter examen skulle dock kunna ha blivit missvisande. Säg att en student avslutar 
ett utbildningsprogram i januari utan att ta ut sin examen och att det dröjer sex månader tills 
dess att personen får sitt första jobb. Det dröjer sen ända till i september, alltså nio månader 
efter utbildningens slut, innan personen officiellt sett tar ut sin examen officiellt. I januari det 
efterföljande året tillfrågas sen alumnen i en alumnuppföljning om hur lång tid det tog att få 
jobb efter examen. Alumnen svarar då naturligtivs att han eller hon hade fått jobbet före 
examen. Om man istället frågar hur länge alumnen behövde vara arbetslös efter 
utbildningsprogrammets slut så hade personen kanske svarat sex månader. Detta exempel visar 
hur svårt det är att formulera enkätfrågor som verkligen mäter det man vill mäta och på rätt 
sätt. Att utforma en sådan här enkät har varit mycket komplicerat, men även mycket givande. 
Vi har lärt oss mycket – och särskilt att man ska lita på magkänslan om man har den minsta 
misstanke om att respondenterna skulle kunna tänkas besvara en fråga på ett felaktigt sätt.

Slutligen vill vi betona betydelsen av kvalitativ data för att komplettera strukturerade enkäter 
samt framhäva hur värdefulla alumnernas svar i  enkätformulärets avslutande öppna 
kommentarsfält har varit i vårt arbete med att kontextualisera, tolka och förstå alumnernas 
resonemang och svar på enkätens slutna frågor.
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7. Slutsatser och rekommendationer
Följande slutsatser har vi kommit fram till när det gäller vår frågeställning om alumnernas 
värdering av utbildningen och dess färdighetstränande inslag och relevans i arbetslivet:

• När det gäller sociala färdigheter och förmågor är alumnerna i hög grad nöjda med 
den färdighetsträning de fick under utbildningen när det gäller att samarbeta med 
andra. Däremot framför några alumner att bemötandefrågor bör diskuteras ännu 
djupare. Färdighetsträningen under utbildningen som syftar till att utveckla 
studenternas muntliga kommunikation behöver förbättras. En del alumner anser att 
färdighetsträning i argumentation inte alls förekom under utbildningen. Många 
alumner, och särskilt de som endast läst kandidatprogrammet, anser även att 
färdighetsträning i kommunikation på engelska inte förekommit alls under utbild-
ningen. Detta trots att målet ingår i såväl kandidat- som magisterprogrammets utbild-
ningsplaner. Av denna anledning bör en översyn göras av hur dessa mål ska kunna nås 
på ett bättre sätt än nu. Vår bedömning är att kraven på studenternas prestationer och 
aktiva deltagande under bland annat seminarier kan förtydligas och höjas. 

• Ungefär var tionde alumn är missnöjd med den färdighetsträning som gavs under 
utbildningen i att söka och värdera kunskap, samt uttrycker även missnöje gällande 
färdighetsträningen i att lära ut sådan kunskap till andra. Med tanke på att denna 
aspekt på pappret skall vara biblioteks- och informationsvetarens spetskompetens så 
anser vi, både för bibliotekarieprofessionens och den enskilde professionsmedlemmens 
skull, att institutionens mål bör vara att säkerställa att så många studenter och alumner 
är nöjda – och allra helt mycket nöjda – med denna del av utbildningen.

• Ungefär fyra av tio alumner ansåg antingen att färdighetsträning i att arbeta 
självständigt inom arbetsområdet inte förekom alls under utbildningen, eller så var de 
missnöjda med denna. Ur alumnernas synvinkel verkar alltså inte utbildningen ha 
lyckats särskilt väl när det gäller att utveckla studenternas autonomi. Utökad koppling 
mellan teori och praktik kan vara en väg för att utveckla sådan, men vi tror även att 
studenter bör erbjudas mer hjälp under studietiden med att reflektera över och 
dokumentera sina personliga mål, förväntningar, styrkor, svagheter, kompetenser och 
karriärsmöjligheter. 

• Enbart var tredje alumn anser att utbildningen var en bra grund för deras personliga 
utveckling. Innebörden av begreppet ”personlig utveckling” är självklart svårfångad 
och individuell, men siffrorna antyder att utbildningen inte lyckats särskilt väl i att 
uppfylla akademins klassiska bildningsideal.

• De flesta alumner som idag har ett arbete som enligt dem själva på något sätt 
överensstämmer med utbildningen är i mycket hög grad nöjda med sina arbeten. Det 

85



är dock anmärkningsvärt att ingen av alumnerna som har ett arbete som helt eller till 
största delen överensstämmer med utbildningen är mycket nöjda med kandidat-
programmet. Särskilt alumner verksamma som folk-, skol-, och barnbibliotekarier 
framför åsikter om att utbildningen gett otillräcklig förberedelse i förhållande till 
arbetslivets och yrkesrollens krav. Detta är negativt med tanke på att en mycket stor 
andel av alumnerna idag arbetar inom dessa arbetsområden. 

• Institutionen bör enligt alumnerna t.ex. utöka undervisningen som syftar till att 
utveckla studenternas förmåga att arbeta med läsfrämjande verksamhet, IT, 
medieplanering, samt gällande att bemöta, kommunicera med och undervisa särskilda 
målgrupper. Bland annat ansåg åtta av tio respondenter antingen att det inte förekom 
någon färdighetsträning i att undervisa eller förklara för lekmän under utbildningen, 
eller så var de missnöjda med dessa inslag.

• Åsikterna gällande huruvida utbildnignen bör vara teoretisk eller praktisk samt bred 
eller djup går isär bland alumnerna. Deras inställning tycks påverkas av: hur tydlig bild 
de har av bibliotekarierollen, huruvida de innan utbildningen har studerat 
kursinnehållet på högre nivå, hur väl utbildningen har främjat alumnernas möjligheter 
att nischa sig, hur väl de upplever att ämnets abstrakta kunskapsbas har kommit till 
nytta i praktiken, samt i vilken grad de anser att det finns en polemik mellan olika 
typer av verksamheter inom utbildningens tilltänkta arbetsområde. Lärarna på 
utbildningen behöver tydligare än idag motivera varför programmens innehåll och 
utformning är relevant och betydelsefull inte bara innanför akademins väggar, utan 
även på arbetsmarknaden. 

• Alumnerna menar bland annat att kopplingen till vad de benämner ”verkligheten” 
samt studenternas förståelse för varför det är viktigt med en teoretisk kunskapsbas 
skulle kunna förbättras genom bl.a. mer praktik, studiebesök och gästföreläsningar. 
Hela nio av tio alumner är missnöjda med praktikens omfattning under utbildningen, 
och att de anser att denna varit för liten. Det vanligaste förekommande önskemålet 
gällande praktikens längd var några veckor.

• När det gäller respondenternas helhetsbedömning avseende deras nöjdhet med 
utbildningen är strax över sju av tio ganska nöjda med kandidatprogrammet. 
Ytterligare några procent är mycket nöjda, medan resterande är missnöjda. Bland 
alumnerna som hade varit registrerade på magisterprogrammets båda terminer så var 
det strax under sju av tio som var ganska nöjda med magisterutbildningen, och nästan 
ingen av de resterande var missnöjd. Något fler än hälften av respondenterna skulle 
påbörja kandidatutbildningen igen om valet skedde idag, och andelen är i princip lika 
hög för magisterutbilningen.
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Följande slutsatser har vi gällande vår frågeställning om alumnernas etablering och inträde på 
arbetsmarknaden:

• Flera alumner uppskattade att kunna arbeta extra i informationsdisken på bl.a. Umeå 
universitetsbibliotek under studietiden, då detta gav dem relevant arbetslivserfarenhet, 
insikter kring deras framtida karriärsval samt kontakter. Tjänsterna räcker dock inte 
till alla programstudenter och alla studenter kan heller inte arbeta extra på kvällar eller 
helger. Av denna anledning kan det vara motiverat att utöka möjligheterna för 
studenterna att göra praktik i högskolans regi. Om det inte finns möjlighet att t.ex. göra 
plats i kandidatprogrammets utbildningsplan för en fem veckor lång praktikkurs så 
skulle det kanske vara en bra lösning att i alla fall erbjuda en fristående praktikkurs 
som studenterna skulle kunna läsa på deltid vid sidan av de vanliga programstudierna.

• Åtta av tio respondenter har vid något tillfälle efter studierna i biblioteks- och 
informationsvetenskap haft ett arbete som överensstämt med utbildningen. Cirka tre av 
fyra av dessa alumner fick detta arbete antingen före utbildninens slut eller inom ett år 
efter att studierna avslutats. Nästintill alla som uppgivit att de haft ett utbildnings-
relevant arbete efter studierna har även idag arbete, och av dessa anställningar faller 
enbart var tionde utanför utbildningens arbetsområde.

• Vidare har nästan var femte respondent har aldrig haft ett utbildningsrelevant arbete 
efter studierna. Cirka hälften av dem är idag arbetssökande eller studenter. Resterande 
arbetar, varav de flesta är ganska eller mycket nöjda med sina arbeten. Alla innehar 
dock en examen i biblioteks- och informationsvetenskap, vilket innebär att de har 
formell kompetens för att kunna utföra arbete inom utbildningens arbetsområde. Med 
tanke på att enbart 15,6 procent av studiens 31 icke-respondenter har en examen är det 
därför mycket troligt att det bland icke-respondenterna finns många individer som 
aldrig har haft ett utbildningsrelevant arbete efter studierna. 

• För en del alumner har alltså etableringen på arbetsmarknaden varit problematisk. Mer 
än var fjärde alumn uppger att de någon gång efter kandidatprogrammet i biblioteks- 
och informationsvetenskap har valt att studera för att de inte har fått något arbete.  
Samtidigt är det viktigt att inte ge upp sina drömmar. Enkätsvaren visar att det finns 
exempel på alumner som har varit arbetslösa över ett år, därefter haft praktik och idag 
har en tillsvidareanställning som bibliotekarie.

• Den som funderar på att söka kandidatprogrammet i biblioteks- och informations-
vetenskap vid Umeå universitet bör tänka på att utbildningen har stark regional 
rekrytering, och att majoriteten av alumnerna tenderar att stanna kvar i Umeåområdet 
efter utbildningen. Att vara flyttbar kan vara en viktig faktor när det gäller chanserna 
att få ett arbete inom utbildningens arbetsområde. Sex av tio av alla respondenter bor 
idag i Västerbotten och av västerbottningarna kan åtta av tio inte alls eller bara till viss 
del tänka sig att flytta för att få jobb. Mer än hälften av dem som inte skulle välja 
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kandidatprogrammet igen uttrycker att de inte är flyttbara.Vidare anser enbart var 
femte respondent att utbildningen varit en bra grund för att knyta kontakter. 
Sammantaget innebär detta att det är viktigt att institutionen samverkar med 
potentiella arbetsgivare på den lokala och regionala arbetsmarknaden.

• Alumnerna verkar inte ha uppfattningen att deras arbetsmarknad är bred, med tanke 
på att nio av tio respondenter inte alls eller bara till viss del instämde i detta påstående. 
I sina resonemang i enkätformulärets avslutande öppna kommentarsfält diskuterar 
dock alumnerna i princip någon annan karriärväg än bibliotekarieyrket, och nästan 
ingen av alumnerna som idag har ett utbildningsrelevant arbete har sökt sig till privat 
sektor eller utanför biblioteksområdet. Varannan alumn med ett utbildningsrelevant 
arbete ställde sig även tveksamma till att söka arbete inom privat sektor. Vi frågar oss 
därför om det verkligen är så att arbetsmarknaden som är för smal för biblioteks- och 
informationsvetarna, eller om det kanske är biblioteks- och informationsvetarna själva 
som inte kan tänka sig, vill eller vågar röra sig utanför biblioteksvärldens gränser.

• Något fler än åtta av tio respondenter har idag arbete som sin huvudsakliga 
sysselsättning. Av dessa har lika stor andel ett arbete som helt, till största delen eller till 
viss del ligger inom samma område som utbildningen. Anställningarna utgörs nästan 
uteslutande av bibliotekarietjänster. Nästan åtta av tio alumnerna med utbildnings-
relevanta arbeten arbetar på folk- eller skolbibliotek inom kommunal sektor och sex av 
tio har en tillsvidaretjänst. Tre av fyra av alumnerna med utbildningsrelevanta arbeten 
arbetar över 35 timmar i veckan – dock skulle nästan hälften av dem egentligen vilja 
arbeta färre timmar än så. I regel trivs de dock bra med sina jobb; 96 procent av 
alumnerna som idag har ett utbildningsrelevant arbete är antingen ganska eller mycket 
nöjda med dessa. 

• Några av alumnerna uttrycker att utbildningen främst var ett ”nödvändigt ont” för att 
kunna få arbete inom biblioteksvärlden, samtidigt som sex respondenter har fått och 
innehar utbildningsrelevanta tjänster utan att ha begärt ut någon examen i biblioteks- 
och informationsvetenskap från Umeå universitet. Detta ger ett motstridigt intryck av 
bibliotekarieprofessionens professionella projekt.

I vår undersökning framkommer även några ytterligare aspekter av utbildningens  styrkor och 
svagheter som institutionen bör ta i beaktan:

• Att alumner uttrycker åsikter om att vissa undervisningsinslag ej förekom under 
utbildningen kan vara ett tecken på att så är fallet, men kan även bero på ett 
inkonsekvent genomförande av utbildningsplanen vilket gör att enskilda årskullar en 
bättre utbildning än andra. Det vore önskvärt om institutionen arbetar med tydligt 
med sin vision av vad utbildningen ska leda till, hur undervisningen ska organiseras 
och vad den ska innehålla, så att studenterna får en genomtänkt utbildning som är 
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likvärdig oavsett vid vilken tidpunkt programmet påbörjas.
• Detta att alumner uttrycker missnöje kring utbildningen, dess användbarhet och 

färdighetstränande inslagen behöver inte betyda att programmen har låg kvalitet och 
relevans. Några alumner upplever dock att de beskrivningar av och löften om utbild-
ningen som presenteras för potentiella och befintliga studenter är motsägelsefulla. Vi 
tror att institutionen behöver se över hur de formulerar sitt ”erbjudande”, hur stark 
koppling det finns mellan undervisningsinlagen och yrkespraktiken, samt hur 
alumnernas upplevelse av programmens relevans och användbarhet skulle kunna höjas
genom ökade kontakter med arbetslivet. 

• Institutionen bör se över så att utbildningsprogrammen verkligen uppmärksammar de 
mål som ingår i utbildningsplanerna. Främst av allt efterlyser vi dock en tydlig vision 
och plan för i vilken riktning institutionen vill styra den biblioteks- och informations-
vetenskapliga utbildningen. Programmen har visserligen styrdokument, men alumn-
undersökningen visar att inte alla mål i utbildningsplanerna har implementerats i 
undervisningen – åtminstone inte på ett sätt som varit tydligt för alla studenter. 

• I denna alumundersökning framkommer ett antal argument kring hur utbildningen 
bör förändras, vilka baseras på alumnernas subjektiva upplevelser av utbildningens 
relevans i arbetslivet och för deras personliga utveckling. Några alumner uttrycker att 
de uppmärksammade dessa brister i utbildningsprogrammen redan under studietiden, 
men att de då inte hörsammades. Även om alumnernas tillfredsställelse inte 
uteslutande kan tillåtas styra den högre utbildningens syfte så bör institutionen 
åtminstone beakta de åsikter som framkommit i alumnuppföljningen samt diskutera 
hur man skulle kunna jämka mellan alumnernas och akademins olika intressen.
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Bilaga 1 – Utbildningsplan, Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, 90 hp
Library and Information Science - Bachelor Programme, 90 Credits 

Högskolepoäng: 90 hp
Programkod: SGBIB
Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Datum för fastställande: 2012-11-28
Diarienummer: 512-2869-12
Giltig från: HT07
Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Behörighetskrav
För att antas till programmet krävs grundläggande behörighet samt 90 högskolepoäng i avslutade kurser.

Examen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med 
lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se 
http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet 
biblioteks- och informationsvetenskap (Library and Information Science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade 
program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig 
utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga 
grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om 
aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt 
diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna 
tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med 
olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 



samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen
Efter genomgången utbildning förväntas de studerande känna till och redogöra för:
– ämnets internationella utveckling, samt ämnets relation till olika informationsyrken och de villkor som påverkar 
informationsförmedling inom kultur- och utbildningsområdet, samt känna till hur informationsförmedlande miljöer 
inom kultur- och utbildningsområdet fungerar
– de villkor som påverkar informationsförmedling inom vetenskap och näringsliv, samt känna till hur 
informationsförmedlande miljöer inom vetenskap och näringsliv fungerar
– offentlig policy rörande information och kommunikation, samt förstå informationspolitikens konsekvenser för 
informationsförmedling.

Efter genomgången utbildning förväntas de studerande förstå och kunna tillämpa:
– grundläggande informationsteknologi av betydelse för kunskapsorganisation och informationsförmedling
– olika system för katalogisering, klassifikation och indexering
– system för informationssökning
– metoder för informationsförmedling.

Den studerande förväntas kunna:
– kartlägga och analysera informationstjänster och informationsbehov, samt
– självständigt rapportera resultatet av sådant arbete.

Den studerande skall också:
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier 
och begrepp.

Examinationsformer
Se aktuella kursplaner.

Betyg
På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges 
i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare 
information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/ Negativt beslut 
om att tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Allmänt
Det övergripande målet för utbildningen är att de studerande ska utveckla förståelse för och förmåga att analysera olika 
former för hantering av information. Utgångspunkten är informationsförmedling och de sammanhang där information 
produceras, förmedlas och används. Fokus ligger på kunskaper om organisation, sökning och nyttjande av information. 
Utbildningen förbereder för arbete med informations- och kulturförmedling. Huvudämnet för utbildningen är 
biblioteks- och informationsvetenskap, där informationens funktion och betydelse för människor och organisationer i 
informations- och kommunikationssamhället studeras. En grundläggande fråga är hur sökverktyg och 
informationsservice kan utformas och utvecklas så att den information som behövs kan förmedlas på bästa sätt.

Kurserna inom programmet läses i den ordning som visas under rubriken Studieplan. I studieplanen framgår att alla 
kurserna i programmet är obligatoriska. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om 
hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap.

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/


Anstånd med studiestart
Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska 
eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt 
lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum. 
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll
Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till 
studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra 
särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilplikts-tjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. 
Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser 
till senare del av program. Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till 
Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott
Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Avrådan

Övrigt
Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan
Termin 1 
2BV002 Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang 30.0 hp

Grundnivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå 

eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Obligatorisk

Termin 2
2BV003 Informationssystem 30.0 hp

Grundnivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå 
eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Obligatorisk

Termin 3
2BV007 Utvärdering av informationstjänster 30.0 hp

Grundnivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå,min 60 hp kurser på grundnivå el min 2 års 
studier som förkunskapskrav, innehåller ex.arbete för kandidatexamen
Obligatorisk



Bilaga 2 – Utbildningsplan, Magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram, 60 hp
Library and Information Science - Master's Program, 60 Credits 

Högskolepoäng: 60 hp
Programkod: SABIN
Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Datum för fastställande: 2007-06-04
Diarienummer: 512-2934-07
Giltig från: HT07
Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Behörighetskrav
Kandidatexamen med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt EnA och SvB för 
grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Examen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med 
lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se 
http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i 
huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap (Library and Information Science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på 
grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till 
utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för 
forsknings- och utvecklingsarbete.
(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som 
fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den 
används, och



– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen
Efter genomgången utbildning förväntas de studerande ha goda kunskaper om:
– informationsvetenskapliga teorier med särskild tonvikt på användarperspektiv
– vetenskapsstudier, med särskild tonvikt på kommunikation och informationsförmedling
– kulturanalytiska perspektiv, som ett verktyg för kritisk granskning av kulturförmedling
– och färdigheter i kvantitativ och kvalitativ metod, samt forskningsdesign.
– ekonomi- och personaladministration, strategisk planering och ledarskap, med särskild tonvikt lagd på kultur- och 
informationsförmedlande organisationer.

Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
–visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier 
och begrepp.

Examinationsformer
Se aktuella kursplaner.

Betyg
På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges 
i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare 
information se högskoleförordningen samt: http://www.anstalld.umu.se/utbildningsadministration/tillgodoraknande/ 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt 
beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt
Det övergripande målet för utbildningen är en ämnesmässig fördjupning och breddning av kandidatprogrammet. De 
studerande ska utveckla förmåga att analysera olika former av informationshantering, med utgångspunkt i 
ämnesområdets forskning.

Under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska och läses i den ordning som anges 
där. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är 
upplagda finns i de olika kursplanerna. Vetenskaplig metod omfattande 7,5 högskolepoäng ingår i den inledande kursen.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap.

Anstånd med studiestart
Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska 
eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt 
lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum. 
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll
Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till 
studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra 
särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll 
utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av program. Negativt beslut 
om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott
Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Avrådan

http://www.anstalld.umu.se/utbildningsadministration/tillgodoraknande/


Övrigt
Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan
Termin 1
2BV006 Informationsvetenskaplig fördjupning 30.0 hp

Avancerad nivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som 
förkunskapskrav
Obligatorisk

Termin 2
2BV008 Organisation, ledarskap och projektledning 15.0 hp

Avancerad nivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som 
förkunskapskrav
Obligatorisk

2BV011 Magisteruppsats 15.0 hp
Avancerad nivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för 
magisterexamen
Obligatorisk



Bilaga 3 – Enkät inklusive följebrev

UMEÅ 2013-11-22

Till dig som studerat biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet

Inför hösten 2007 gjordes den dåvarande magisterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Umeå universitet om, varpå två nya kandidat- och magisterprogram startades. Kunskaperna om vad 
tidigare studenter på dessa program gör idag är dock bristfällig, i och med att sociologiska institutionen 
inte har genomfört någon storskalig enkätundersökning om detta sedan utbildningen förändrades.

För att undersöka tidigare studenters inträde på arbetsmarknaden och deras upplevelser av utbild- 
ningarnas kvalitet samt användbarhet i arbetslivet skickar vi nu ut ett frågeformulär till de cirka 110 
studenter som från och med höstterminen 2008 varit registrerade på sista terminen på något av de två 
utbildningsprogrammen.

Vi som utformat studien har valt att göra detta som en del av vårt examensarbete på kandidat- 
programmet i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet. Ditt deltagande i enkäten är 
självklart frivilligt, men vi hoppas att du vill medverka eftersom du därmed kan hjälpa oss minska 
kunskapsluckorna. Förutom att undersökningens resultat kommer kunna användas för att utveckla 
utbildningarna så är vår förhoppning även att dina svar och åsikter ska kunna informera och inspirera 
potentiella och nuvarande programstudenter.

Alla dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.

Varje frågeformulär har märkts med en kontrollkod i det övre högra hörnet för att vi ska kunna veta att 
just du redan har skickat in ditt svar, så att vi inte påminner dig i onödan. Denna kod klipps bort före 
databehandlingen, så enkätsvaren kommer inte att kunna kopplas till dig som enskild person. Namnlistan 
med löpnummer förvaras på ett säkert sätt och kommer att förstöras när enkätinsamlin- gen avslutats.

Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. När du gjort detta skickar du in det i det 
förfrankerade svarskuvertet som bifogats i detta brev. Skicka in dina svar så fort som möjligt och senast 
måndagen den 9 december.

Du är varmt välkommen att höra av dig till någon av oss om du har synpunkter, frågor eller funderingar 
rörande undersökningen eller frågeformuläret.

Tack på förhand för din medverkan!

Therese Pettersson Monica Pettersson

Tfn: 073-065 88 48 Tfn: 070-358 74 88
E-post: thepon04@student.u  m  u.se  E-post: mo  a  pen03@student.u  m  u.se  

Adresskälla: Ladok, Umeå universitet

mailto:moapen03@student.umu.se
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    Bakgrundsfrågor

    Frågor om din utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap

Hur bedömer du som helhet den färdighetsträning du fick under din utbildning i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap vid Umeå universitet när det gäller att...

göra muntliga presentationer................................................

kommunicera i skrift..............................................................

kommunicera på engelska.....................................................

undervisa och förklara för lekmän/icke-specialister........

använda IT för information/kommunikation.....................

arbeta i grupp/samarbeta med andra..................................

självständigt lösa problem.....................................................

argumentera och övertyga....................................................

medverka i verksamhetsutveckling......................................

arbeta självständigt inom arbetsområdet..........................

följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet.............

söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå...............

problematisera och analysera teorier och begrepp........

Ganska 
missnöjd

Ganska 
nöjd

Mycket 
missnöjd

Förekom 
inte

Mycket 
nöjd

Hur många högskolepoäng hade du innan du 
började studera biblioteks- och informationsvetenskap?

En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. 

Kvinna

Vilket år är du född?

Kön:

Vid vilken fakultet hade du i huvudsak studerat 
innan du påbörjade dina studier i biblioteks- 
och informationsvetenskap?

Vilken är din högsta examen i ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap?

Humanistisk fakultet

Samhällsvetenskaplig fakultet 

Naturvetenskaplig/teknisk fakultet

Medicinsk/odontologisk fakultet

Annan fakultet, ange:

Kandidatexamen från Umeå universitet

Magisterexamen från Umeå universitet

Magister-/masterexamen från annat lärosäte

Jag har inte slutfört min utbildning

I vilket län bor du?

högskolepoäng

Man

I vilket län bodde du innan du började kandidatpro-
grammet i biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå?



11

10

din personliga utveckling..........................................

att knyta kontakter....................................................

att få ett arbete..........................................................

att utföra dina nuvarande arbetsuppgifter............
(besvaras bara om du har ett arbete)

I vilken utsträckning har din utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap varit en bra grund för...
I låg ut-
sträckning

I varken 
hög eller låg

I mycket låg 
utsträckning

I mycket hög 
utsträckning

I hög ut-
sträckning

13

12

Är du nöjd eller missnöjd med din kandidat-
utbildning i biblioteks- och informations-
vetenskap vid Umeå universitet?

Är du nöjd eller missnöjd med din magister-
utbildning i biblioteks- och informations-
vetenskap vid Umeå universitet?

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

Jag har inte läst magisterprogrammet

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

Om valet skulle ske idag, skulle du då påbörja 
magisterprogrammet i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Umeå universitet?

Ja

Nej, men motsvarande utbildning vid annat lärosäte

Nej, annan utbildning men vid samma lärosäte

Nej, annan utbildning och vid annat lärosäte

Nej, jag skulle inte påbörja några studier alls

Vet inte   

Om valet skulle ske idag, skulle du då påbörja
kandidatprogrammet i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Umeå universitet?

Ja

Nej, men motsvarande utbildning vid annat lärosäte

Nej, annan utbildning men vid samma lärosäte

Nej, annan utbildning och vid annat lärosäte

Nej, jag skulle inte påbörja några studier alls

Vet inte

9

14

Hur bedömer du som helhet din utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå vad beträffar...

undervisningens kvalitet...........................................

undervisningens kvantitet........................................

praktikens kvalitet.....................................................

praktikens kvantitet...................................................

dina möjligheter att påverka utbildningen............

Mycket
nöjd

Ganska 
nöjd

Ganska 
missnöjd

Mycket 
missnöjd

→ gå till fråga 15



Jag har inte varit arbetslös sedan utbildningen

Mindre än 1 månad  

2-3 månader

4-6 månader

7-12 månader

13-24 månader

Mer än 24 månader

Hur många månader har du sammanlagt varit 
arbetslös sedan du läste kandidatprogrammet 
i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå 
universitet?

Som arbetslös räknas den som inte har något 
arbete men vill arbeta, kan arbeta och aktivt 
söker arbete. Observera att du inte ska räkna 
med arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Har du någon gång sedan du läste kandidat-
programmet i biblioteks- och informations-
vetenskap valt att studera för att du inte fått 
något arbete?

Ja, kortare än 1 termin 

Ja, 1 termin

Ja, 2 terminer

Ja, 3 terminer eller fler

Nej

Har du haft något arbete som varat 6 månader 
eller längre sedan du studerade biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Umeå universitet?

Ja

Nej 

16

15

17

18

Jag hade redan arbetet när utbildningen slutade  

0-1 månad  

2-3 månader      

4-6 månader

7-12 månader

Mer än 12 månader

Efter hur många månader fick du ditt första 
utbildningsrelevanta arbete sedan din utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå 
universitet?

Ja, på universitetsbibliotek (Umeå UB, SLU, etc )

Ja, på folk- eller skolbibliotek

Ja, inom annan verksamhet, vänligen 
ange:

Nej, jag hade inget utbildningsrelevant arbete

Det är vanligt att studenter arbetar extra under 
studietiden. Hade du vid sidan av dina studier i 
biblioteks- och informationsvetenskap ett arbete 
som på något sätt överensstämde med ämnes-
området?

Det är tillåtet att kryssa i flera svarsalternativ.

21

20

19

Hur många arbeten, som varat minst en månad, 
har du haft sedan du läste biblioteks- och infor-
mationsvetenskap vid Umeå universitet?

0-1 arbete

2 arbeten 

3-5 arbeten

6 arbeten eller fler

    Frågor om arbete och sysselsättning

Flyttade du för att kunna påbörja ditt första 
utbildningsrelevanta arbete?

22

Har du någon gång efter dina studier i biblioteks- 
och informationsvetenskap haft ett arbete som 
överensstämt med din utbildning i ämnet? Nej

Ja

→ gå till fråga 24

Ja

Nej



Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

Ange endast ett alternativ! Vid tillfällig frånvaro, t ex föräldraledighet, sjukskrivning, tjänstledighet, eller vård av 
sjukt barn, ange din normala sysselsättning.

Arbete

Egen företagare

Studerande

Arbetssökande

Annat, ange vad:

Arbete inom arbetsmarknadspolitisk åtgärd
(t.ex. anställning med lönebidrag, anställningsstöd)

→ gå till fråga 26

→ gå till fråga 27

→ gå till fråga 29

→ gå till fråga 35

→ gå till fråga 39

→ gå till fråga 41

24

23

Tillsvidareanställning (=fast jobb)  

Vikariat

Provanställning

Annan tidsbegränsad anställning (t.ex. vid behov)

Annan, ange vad:

    Frågorna 26 till 34 besvaras av dig som arbetar

Vilken anställningsform har du?

Privat

Statlig

Kommunal

Landsting

Annan, ange vad:    

 

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du?

Hur ställer du dig till följande påståenden?

Jag upplever att arbetsmarknaden är bred för den 
som studerat biblioteks- och informationsvetenskap...................

Jag kan tänka mig att söka arbete inom privat sektor...............

Jag är villig att flytta för att få jobb..................................................

Instämmer 
inte alls

Instämmer 
till viss del

Instämmer 
till stor del

Instämmer 
helt

25

26

Vilken titel har din tjänst? (t.ex. informatör)

Var arbetar du? Ange ort och arbetsgivare:

27

Genom en arbetsgivare jag redan arbetade hos

Genom att söka en utannonserad tjänst

Genom att skicka en spontanansökan

Genom att starta eget företag

Annat, ange:

Hur fick du ditt första utbildnings- 
relevanta arbete efter utbildningen?

Ange endast ett alternativ.

28

29



Hur mycket tjänar du före skatt på ditt arbete?

30

0-14 999 kr per månad

15 000-17 499 kr per månad

17 500-19 999 kr per månad

20 000-22 499 kr per månad

22 500-24 999 kr per månad

25 000-27 499 kr per månad

27 500-29 999 kr per månad

30 000-34 999 kr per månad

35 000-39 999 kr per månad

40 000 kr eller mer per månad

31

32

Hur överensstämmer ditt arbete med din utbild-
ning i biblioteks- och informationsvetenskap?

Är du nöjd eller missnöjd med ditt arbete?

Arbetet är till viss del inom samma område 
som utbildningen var inriktad mot

Arbetet är helt eller till största delen inom det 
område som utbildningen var inriktad mot

Arbetet är inom ett annat område

Mycket missnöjd 

Ganska missnöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

33

34

Vilken är den huvudsakliga orsaken till att 
du studerar?

Inom vilken utbildningsform studerar du?

Vad för ämne/ämnen studerar du?

Jag vill bygga vidare på mina tidigare studier

Jag vill utbilda mig till något annat

Jag får inget jobb som motsvarar min utbildning

Annan, ange vad:

I vilken omfattning studerar du?

    Frågorna 35 till 38 besvaras av dig som studerar

% studietakt

Skulle du vilja arbeta fler eller färre timmar än du 
gör en normal arbetsvecka?

Jag skulle vilja arbeta fler timmar

Jag tycker att arbetstiden är lagom

Jag skulle vilja arbeta färre timmar

35

Arbetsmarknadspolitisk åtgärd (arbetsmarknads-
utbildning, arbetspraktik, etc.)

Högskola (grundnivå eller avancerad nivå)

Högskola (forskarutbildning)   

Annan utbildning (komvux, folkhögskola, 
yrkeshögskola, etc.)

timmar per veckaHur många timmar arbetar du en normal arbetsvecka?

36

37
38



KOMMENTARER

Här kan du dela med av dina åsikter kring styrkorna och svagheterna med din utbildning, och ge förslag på förbättringar.

Tack för din medverkan!

    Frågorna 39 till 40 besvaras av dig som för närvarande är arbetslös

Hur överensstämmer de arbeten du söker med 
din utbildning i biblioteks- och informations-
vetenskap?

Hur länge har din nuvarande arbetslöshetsperiod varat? månader39
40

41

Jag söker enbart arbeten som motsvarar min 
utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap

Jag söker såväl utbildningsrelevanta arbeten som 
arbeten inom andra arbetsområden

Jag söker inte alls arbeten som motsvarar min 
utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
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