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Undersökning bland biblioteksanställda 2019 
väckte stort intresse

Undersökningens fyra teman:

1. Biblioteksanställdas erfarenhet av det 
egna arbetet och arbetsförhållandena.

2. Förändringar på bibliotek och 
erfarenheter i samband med dessa.

3. Förhållandet mellan utbildning och 
arbetslivet inom biblioteksbranschen.

4. Biblioteksbranschens framtid ur de 
biblioteksanställdas perspektiv.

Finlands biblioteksförening och Minerva-
gruppen utförde i början av 2019 en utredning 
bland biblioteksanställda. Utredningen 
förverkligades av Pentagon Insight Oy.

Ungefär 5000 personer arbetar i 
biblioteksbranschen i Finland. Så många som 
1686 av dessa svarade på enkäten.

Bland de svarande framhävs anställda vid 
allmänna bibliotek. Totalt sett kom det ändå 
svar från anställda vid bibliotek av många olika 
slag.



Vad består biblioteksanställdas vardag av?

Delad entusiasm, 
mångsidigt kunnande



Biblioteksarbetets betydelse märks i form av 

entusiasm och engagemang

Jag känner ofta
entusiasm för mitt arbete

Jag känner att jag är i
rätt bransch

Jag känner att jag gör ett
viktigt och betydelsefullt

arbete

90 %90 % 92 %

% av samma eller någorlunda samma åsikt



Det bästa med biblioteksarbetet: Möten

Vad är det bästa med biblioteksarbete? Välj de tre viktigaste.

57%

52%

43%

39%

26%

26%

21%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Asiakkaiden kohtaaminen, mahdollisuus kokea olevansa avuksi

Työtehtävien monipuolisuus

Mahdollisuus työskennellä tiedon ja kirjallisuuden parissa

Kirjaston edustama arvomaailma

Mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen

Ihmisten kanssa työskentely

Mahdollisuus käyttää luovuutta ja keksiä uutta

Työn itsenäisyys

Möten med kunderna, möjligheten att känna att jag kan hjälpa

Arbetsuppgifternas mångsidighet

Möjligheten att arbeta med information och litteratur

Den värdegrund som biblioteken representerar

Möjlighet till fortbildning och utveckling

Arbete med människor

Möjlighet att vara kreativ och hitta på nya saker

Arbetets självständighet



”Valitettavan usein kuulee vielä asiakkaiden 
suusta kommentteja siitä, että lainaus- ja 
palautusautomaatit ovat huono asia, koska 
ne vähentävät meidän töitä. Pitäisi saada 
enemmän näkyville ne kirjastoammatilliset 
työt.”

Mitä kirjastoalan ammattilaisten osaamisesta pitäisi mielestäsi tuoda 
enemmän esiin? 

Avoin vastaus



Biblioteksanställda är
mångsyslare

Vilka av följande använder du regelbundet i ditt arbete?
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Biblioteksanställda litar på sitt kunnande 

– och uppskattas även av kunderna

Jag känner mig kunnig i
mitt yrke

93 %

Kunderna uppskattar vårt
arbete på biblioteket

92 %

Jag upplever att man litar
på mig och mitt

kunnande

85 %



Kunderna uppskattar vårt arbete 

– hur är det på andra håll?

Mångsidigheten och betydelsen av det
arbete som utförs på bibliotek
uppfattas inte helt och hållet

91 %

Uppskattningen för
biblioteksbranschen är på väg

uppåt

51 %

Kan inte säga, 11 %

% av samma eller någorlunda samma åsikt



”Useimmat kirjastossa työskentelevät omat 
melkoisia renessanssi-ihmisiä, l'uomo
universale, kaikkien alojen asiantuntijoita, 
hallitaan sekä tekniikka että sisällöt.”

Mitä kirjastoalan ammattilaisten osaamisesta pitäisi mielestäsi tuoda 
enemmän esiin? 

Avoin vastaus



Biblioteket i förändring?

Mångsidigt kunnande driver
förändring



Biblioteksanställdas inställning till förändring är 
tredelad

Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur du förhåller dig till förändringar på arbetsplatsen? Välj det 
mest passande.

24%

32%5%

40%

”Jag förhåller mig till 

förändringar med intresse och 

är också gärna bland de första 

att förverkliga dem” 
”Jag är vanligtvis rätt så bra 

på att anpassa mig till 

förändringar, också fast jag 

själv inte alltid från början 

deltar aktivt.” 

”I situationer med förändring 

strävar jag efter att lyfta fram 

ett mångsidigt perspektiv, 

förändring är i sig självt inte 

nödvändigtvis alltid en positiv 

sak.” 

Något annat



Kom med i förändringen!
I biblioteksanställdas kunnande finns det outnyttjad potential för förändring 

och utveckling

Jag skulle själv gärna 
delta oftare och mer 

mångsidigt med idéer för 
bibliotekets utveckling

Kontinuerlig förändring 
är inte till fördel för 

kunderna 

I utvecklandet av 
biblioteket borde man 

bättre utnyttja de 
anställdas kunskaper 

och idéer 

95 % 77 % 63 %

Jag kan inte säga, 9 %



Anställda vid olika slags bibliotek 
har en enad vision om 
bibliotekens framtid

Bibliotekets uppdrag blir fler och biblioteksanställdas arbete
blir mer mångsidigt.

Vilka är de viktigaste kärnuppdragen för biblioteken i 
förändring, enligt biblioteksanställdas egen uppfattning?



Biblioteksanställdas vision

Biblioteken bygger broar mellan individerna och
samhället

Vad?

Som uppdrag att
sammanföra och
skapa kontakter

Biblioteket förmedlar litteratur, 
vetenskap, konst och musik åt

människor.

Biblioteket förstärker delaktighet i 
samhället och motverkar

marginalisering.

Hur?

Mänsklighetens
utveckling som

medel

Biblioteket främjar läskunnighet och
bidrar till att bekämpa felaktig

information

Biblioteket främjar bildning och
bidrar till att utveckla tänkandet.

Varför?

Jämställdhet som
värdegrund

Biblioteket främjar jämställdhet i 
samhället och är öppet, jämställt

och tillgängligt för alla



”Yhteistä on päämäärä: tasaveroisten mahdollisuuksien 
takaaminen kansalaisille.”

”Viljan att hjälpa och stöda sina lånare och användare.”

”Inhimillisyys ja kirjastollisuus yhdistää!  Dialogia voisimme 
kehittää.”

”Kaikki tietävät millaista on työskennellä niukkenevien 
resurssien kanssa.”

”Me tarvitsemme nimenomaan näkyvyyttä ja se tulee yhteisillä 
näkyvillä asioilla.”

Mikä eri tyyppisissä kirjastoissa työskenteleviä yhdistää?

Avoimia vastauksia



Det är tillsammans som vi på bästa sätt driver 
gemensamma målsättningar framåt

Vilket påstående representerar bäst din åsikt?

Olika slags bibliotek 

borde förena sina 

krafter för att främja 

information och 

bildning 70 %

Olika slags bibliotek

borde främja

information och

bildning främst ur ens

eget perspektiv

15 %

Jag kan inte säga 15 %



”Yhteistä ja yhdistävää ovat arvot ja visio siitä, miksi 
kirjastot ja työ kirjastossa on arvokasta. Syy 
työskennellä kirjastoissa yhdistää kirjastoväen myös 
silloin, kun tehtävät ja toimintaympäristöt ovat täysin 
erilaiset.”

Mikä eri tyyppisissä kirjastoissa työskenteleviä yhdistää?

Avoin vastaus


