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bF har fået udarbejdet en arbejdsmarkedsanalyse, der belyser den forventede udvikling i de opgaver på både 
det offentlige og private arbejdsmarked, som bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere i dag 
varetager. Analysen ser i det lys også nærmere på den forventede udvikling af bF’s medlemssituation.  
Analysens fund peger på væsentlige ændringer i forhold til den fremtidige beskæftigelse for faggruppen og 
kalder derfor også på svar i forhold til den fremtidige organisering af bF. dette notat fra bF opsummerer de 
væsentligste fund i analysen og rejser de spørgsmål, der i forlængelse heraf er nødvendige for bF at finde svar på.

ArbejdsmArkedsAnAlyse

Arbejdsopgaverne og kompetenceefterspørgslen 
ændrer sig

•	 Folkebibliotekerne	fungerer	i	stigende	grad	som	
kulturhuse,	der	indgår	partnerskaber	med	andre	
institutioner	og	virksomheder.	På	denne	måde	præges	
dagligdagen	i	stigende	grad	af	projektarbejde	og	en	
omskiftelig	hverdag,	hvilket	kræver	kompetencer	inden	
for	projektledelse	samt	fleksible	og	omstillingsparate	
kandidater,	der	kan	udføre	mange	forskellige	opgaver.	

•	 Det	gælder	på	denne	måde	i	stigende	grad,	at	der	
efterspørges	kandidater,	der	ikke	bare	har	en	stærk	
kernefaglighed,	men	som	også	har	en	stor	bredde	i	
deres	kompetencer	–	det	gælder	både	i	det	private	
og	i	det	offentlige.	

•	 Kandidaterne	skal	i	fremtiden	evne	at	skabe	relationer,	
begå	sig	i	andre	organisationer	og/eller	andre	dele	af	
organisationen,	end	de	plejer.	Det	stiller	store	krav	til	
de	personlige	og	relationelle	kompetencer.	

•	 Digitaliseringen	afføder	nye	typer	af	opgaver,	hvor	cand.
scient.bibl.	og	informationsspecialister	er	relevante	på	
længere	sigt.	Det	er	områder	som	machine	learning,	
kunstig	intelligens	og	robotics,	der	er	under	udvikling.	

Kandidaterne	vil	ikke	skulle	arbejdere	med	program-
mering,	men	derimod	med	datahåndtering,	systemati-
seringer	og	de	etiske	perspektiver	rundt	om,	hvor	der	
forventes	en	række	nye	opgaver.	

•	 I	den	private	sektor	har	virksomhederne	ikke	læn-
gere	biblioteker,	som	det	tidligere	var	tilfældet	i	især	
pharma-,	jura-	og	medieindustrien.	I	dag	er	opgaverne	
snarere	af	analyse-,	informations-	og	serviceunderstøt-
tende	karakter	med	fokus	på	big	data	eller	ude	i	selve	
forretningen.	Det	samme	gør	sig	gældende	på	forsk-
ningsbibliotekerne.	

•	 Der	efterspørges	derfor	i	højere	grad	kompetencer	over	
mod	it-fagligheden,	hvor	informationsspecialisterne	
ikke	alene	kan	begå	sig	i	systematisering	af	data,	men	
med	et	stærkt	fokus	på	brugerne/aftagerne	formår	at	
bygge	bro	mellem	det	digitale	element	og	institutionen/
virksomheden.

Arbejdsopgaverne flytter sig nye steder hen

•	 Der	forventes	flere	opgaver	i	det	offentlige,	men	med	
samme	antal	bibliotekarer	eller	færre.	Det	skyldes	dels	
en	større	diversitet	i	bemandingen	og	dels	besparelser	
og	effektiviseringer,	der	præger	det	offentlige,	herun-
der	folkebibliotekerne.

Analysens resultater – fremtiden på arbejdsmarkedet
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samlet set peger ovennævnte fund på en ny arbejdsmarkedsvirkelighed for bF’s medlemmer, som stiller nye krav til 
bF’s arbejde for medlemmerne ud over bF’s hidtidige store fokus på den direkte medlemsbetjening. dette samtidig 
med, at bF får færre muskler at spille med, hvis forbundet ikke gør noget aktivt for at imødegå det faldende tal af 
aktive medlemmer. 

For	at	BF	kan	løfte	den	fremtidige	opgave	med	at	understøtte	medlemmerne	i	deres	grund-,	efter-	og	videreuddannelse,	
arbejde	for	at	varetage	de	fagpolitiske	interesser	og	synliggøre	de	nye	jobpotentialer	både	over	for	kandidater	og	
virksomheder,	er	det	derfor	nødvendigt,	at	der	foretages	en	strategisk	refokusering	af	BF’s	arbejde.	Der	skal	overordnet	
bl.a.	tages	stilling	til:

•	 Hvilke medlemmer skal bF organisere og rekruttere i fremtiden?

•	 Hvem	skal	være	den	bærende	medlemsgruppe?

•	 Skal	BF	sigte	mod	en	bredere	medlemsrekruttering,	og	hvad	skal	i	givet	fald	afgrænse	den	–	hvad	er	de	faglige	
fællesnævnere?

•	 Hvordan	gør	BF	sig	attraktiv	over	for	evt.	nye	medlemsgrupper	–	hvordan	skal	BF	rebrande	sig	selv?

•	 Hvad skal være kernen i bF’s arbejde?

•	 Hvilken	vægtning	skal	der	på	den	lange	bane	være	mellem	på	den	ene	side	BF’s	indsats	i	overenskomstforhand-
linger	og	medlemsrådgivning	og	på	den	anden	side	BF’s	arbejde	med	at	varetage	medlemmernes	fagpolitiske	
interesser	i	forhold	til	bl.a.	arbejdsmarkeds-,	uddannelses-	og	kulturpolitik	m.v.?

•	 skal bF sigte mod en fusion med en eller flere andre organisationer, eller kan et udbygget samarbejde løse 
de fremtidige udfordringer? 

•	 Øget	digitalisering	i	det	offentlige	kræver	datahåndtering	
i	forskellige	former,	hvor	cand.scient.bibl.	potentielt	kan	
byde	ind.	Disse	opgaver	kan	enten	løses	direkte	i	det	
offentlige	eller	gennem	konsulenthuse	i	det	private.

•	 Især	på	det	private	arbejdsmarked	forventes	en	stor	
vækst	i	mængden	af	arbejdsopgaver	fremadrettet.	
Særligt	er	der	potentiale	for,	at	cand.scient.bibl.	med	
specialisering	som	informationsspecialister	kan	blive	
efterspurgt	i	denne	sektor.	Flere	aktører	peger	på	op	
mod	+50	%	vækst	i	antallet	af	opgaver,	som	informa-
tionsspecialister	potentielt	vil	kunne	varetage,	hvis	de	
formår	at	gøre	sig	selv	relevante	i	forhold	til	de	efter-
spurgte	kompetencer.

omstilling til den nye virkelighed	
Analysen	peger	samlet	set	på,	at	den	fremtidige	beskæf-
tigelse	for	faggruppen	i	højere	grad	handler	om,	at	bibliote-
karer,	informationsspecialister	og	kulturformidlere	formår	
at	positionere	sig	i	den	nye	virkelighed	på	arbejdsmarkedet,	
end	om	opgaverne	er	til	stede.	Faggruppen	og	uddannelses-
institutionerne	har	derfor	en	opgave	i	at	omstille	sig	til	de	
potentialer,	der	er	fremadrettet,	og	i	at	komme	den	fundne	
divergens	mellem	de	uddannede	kompetencer	og	de	efter-
spurgte	kompetencer	til	livs.	
Følgende	opmærksomhedspunkter	er	særligt	vigtige:

•	 Kandidaterne	skal	i	højere	grad	end	i	dag	uddannes	til	
et	bredere	marked	end	bibliotekerne.	

•	 Grund-	og	efteruddannelse	bør	i	højere	grad	sigte	mod	
det	private	arbejdsmarked	og	de	kompetencer,	der	
kræves	der.	Hvis	ikke	dette	justeres	hurtigst	muligt,	
vil	andre	profiler	fremadrettet	besætte	stillingerne.

•	 Grund-	og	efteruddannelse	skal	udvikle	både	de	digitale	
og	personlige/relationelle	kompetencer.	

•	 Uddannelserne	skal	blive	mere	praksisnære	og	etablere	
en	stærkere	kobling	til	erhvervslivet	og	arbejdsmarkedet.

Analysens resultater – fremtiden for 
bF’s medlemssituation
•	 Folkebibliotekerne	vil	fremover	udgøre	et	stagnerende	

marked,	og	samtidig	får	de	fremadrettet	større	diversitet	
i	bemandingen.	Dette	vil	formentlig	betyde	en	tilbage-
gang	i	antallet	af	klassiske	bibliotekarer,	der	hidtil	har	
udgjort	en	stor	del	af	medlemsbasen	for	BF,	i	dag	hele	
40	%.	

•	 Aldersgennemsnittet	for	medlemmerne	i	BF	er	forholds-
vist	højt,	og	således	er	36	%	af	medlemmerne	i	dag	
59	år	eller	derover.	Det	betyder,	at	flere	medlemmer	
i	nærmere	fremtid	går	på	pension	og	dermed	ikke	
længere	vil	være	aktive	medlemmer.	

•	 Der	uddannes	færre	fra	de	uddannelser,	som	BF	
traditionelt	har	organiseret	medlemmer	fra.

•	 Således	viser	analysen	entydigt,	at	hvis	BF	ikke	gør	
noget	aktivt,	så	vil	medlemstallet	fortsætte	med	at	falde.
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