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Sammanfattning l Abstract (högst 150 ord) 

This thesig will portray the different types of students at the programs of library studies 
in Lund &d Umeå. 

i 

The study is based upon quantitative information gathered from a survey, which was 
distributed to first-year students in Lund and Umeå. The survey was followed by quali- 
tative interviews with four students, and with the director of studies from each school. 

The study shows that the programs, as we11 as the students, are very similar, although 
there are some minor diferences. It seemed that the students at Umeå were more 
interested4n culture than those at Lund. 

A certain connection between the aim at information and the ownership of a computer 
could be detected. The sex of the students played a major part in their choice of edu- 
cation. The attractors and facilitators, used by Lortie in his study, could also be applied 
to the students at the program of library studies in our thesis. 
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Bibliotekariestudenter - informationsnissar eller kultursnubbar : vem söker till 
bibliotekarieutbildningarna i Lund och Umeå, och varför? / Marika Svalstedt och 
Helena Österdah1.- Borås: Bibliotekshögskolan, 1995 

This paper will portray the different types of students at the programs of library studies 
in Lund and Umea, including their reasons for applying, and opinions on libararians. 
The students at the programs for librarians at the universities of Lund and UmeA will 
be examined and compared with other studies of librarians and theories of vocational 
choice. 

The study is.mostly based upon quantitative information gathered kom a survey, 
which was distributed to first-year students in Lund and Umei. A total of 44 students, 
out of 48, responded. The survey was followed by qualitative interviews with 4 
students, 2 Erom Lund and 2 kom Umei, and an interview with the director of studies 
from each school. 

The study shows that the programs at Lund and Umei, as we11 as the students, are very 
similar, although there aiz some minor differences. Although the majority of students 
at both schools focused mainly on information, it seemed that the students at UmeA 
were more interested in culture than those at Lund. 

A certain connection between the aim at information and the ownership of a computer 
could be detected. Those who owned a computer were more inclined to give 
precedence to information over culture and vice versa. The sex of the students played a 
major part in their choice of education as was also pointed out in several other studies. 
According to hrties thesis, which he presented in his study Schoolteacher, there 
exists attractors and facilitators which infiuence individuals to choose the teaching 
profession. These attractors and facilitator could also to some extent be applied to the 
students at the program of library studies in our study. 
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Den uppsats du nu haller i din hand är egentligen en del i ett större arbete. Totalt består 
detta arbete av tv3 uppsatser som bygger p3 tv3 likartade undersökningar, där syftet har 
varit att f3 en bild av dem som studerar vid landets för närvarande tre 
biblioteksutbildningar. Vi ville b1.a. veta vilka orsaker som kan ha piverkat valet av 
utbildning och hurlom de olika utbildningarna skiljer sig at. 

För att komma k im till våra resultat har vi använt oss av en gemensam enkät som 
delades ut till samtliga studenter p3 tennin ettltv3. Senare följdes enkäten upp med ett 
mindre antal intervjuer. 

Ovanstaende beskrivning är gemensam för de bada uppsatserna. P3 följande punkter 
skiljer de sig at: 

Del I är en delvis jämförande studie mellan de studenter som läser biblioteks- och 
infonnationsvetenskap i Lund och Umei. En kortfattad beskrivning av de bada 
utbildningarna och en selektiv sammanfattning av vad som tidigare skrivits om 
bibliotekarier presenteras. En fokusering kring kultur- och informationsparadigmen är 
ett genorngsende tema. Uppsatsen är författad av Marika Svalstedt och Helena 
Österdahl. 

Del II är en undersökning av de studenter som läser biblioteks- och 
informationsvetenskap i Borås. Här ges en beskrivning av bibliotekens och 
biblioteksutbildningens framväxt i modem tid. Resultaten kommer att jämföras med 
resultaten i del I. Författare är Anna Bengtson och Kirsi Rutanen. 

Vi skulle vilja framföra ett varmt tack till alla dem som hjälpt till att göra denna 
uppsats möjlig. Vi tänker då p3 alla studenter som deltagit i vår enkätundersökning. 
Speciellt vill ocks3 tacka de fyra studenter som ställde upp att bli intervjuade. 

Vi vill aven tacka Björn Olsson, förestandare för bibliotekarieutbildnuigen i Umea och 
Birgitta Orlander, studierektor för bibliotekarieutbildningen i Lund. 

Ett särskilt tack vill vi rikta till de kurskamrater och lärare som bidragit med åsikter 
och tankar kring vårt uppsatsskrivande. Vi tänker främst p3 alla er som deltagit i nagon 
av de tv3 pilotstudierna och p3 vår prefekt ~ o m u l o  Enmark. 

Sist skulle vi vilja lämna ett stort tack till vår handledare Jan-Erik Johansson för hjälp 
och stöd under hela arbetets gång. 

Borås 950614 

Marika Svalstedt Helena Österdahl 



1. INLEDNING 

Vår uppsats består av tre delar. TiP att börja med ämnar vi ta reda p& hur 
utbildningarna i Lund och Umeå har kommit till och hur de skiljer sig &t. Eftersom vi 
själva endast känner till vAr egen utbildning - den i Borås - är detta en nödvändig 
kunskap för oss i vårt fortsatta arbete. Detta leder oss in på uppsatsens andra del. 
Denna består huvudsakligen av en enkätundersökning som senare följs upp med ett 
antal intervjuer. Vi vill b1.a. f8 reda p8 vad som påverkat studenterna att söka sig till 
den nuvarande utbildniigen och hur de ser på bibliotekarieyrket. Resultaten från denna 
del kommer dels att analyseras mot bakgrund av vad som framkommer i den första 
delen, men aven utifrån vår tredje fragestallning där vi vill veta huruvida våm resultat 
stämmer överens med tidigare forskning och andra publicerade texter inom 
närbesläktade omraden. 

1.1 Bakgrund 

När vi började vårt uppsatsarbete hade vi naturligtvis egna tankar och föreställningar 
om hur resultatet skulle bli; dels utefter den egna förförståelsen och egna fördomar, 
men också utifrån de fördomar vi har stött på hos omvärlden. Dessa fördomar berör 
ofta bibliotekariers utseende och hur de är; knut, ryggsäck, gr& och bistra tanter som 
gärna propagerar för den goda litteraturen och ständigt säger åt låntagare att vara tysta 
är vanliga beskrivningar. Efter attaha bö jat på utbildningen i Borås försvann de flesta 
av dessa fördomar och man märkte att majoriteten av studenterna var vanliga 
människor med vitt skilda intressen och egenskaper. Vi fortsatte dock att diskutera 
varför man sökt sig till utbildningen och varför man ville bli bibliotekarie. Vilka motiv 
och drivkrafter fanns det? Vilka var vi egentligen? Fanns det nAgra gemensamma 
drag? I samband med utbildningens första kurs läste vi en artikel av Enmark - 
"Framtid i backspegeln" (1992b) - som beskriver tv% tänkta framtidsbilder; den 
kulturella och den informationslogistiska. Vi fann detta resonemang intressant och 
fxagade oss om man redan under utbildningen kunde se en tendens hos studenterna att 
dra sig mot endera riktning. 

Orsaken till att vi valt att skriva en uppsats kring detta ämne beror delvis p% att det 
kom en förfrågan från skolans sida. De var intresserade av att veta vem som söker till 
utbildningen och varför. Vi var, som sagt, själva nyfikna p& vilka som väljer 
bibliotekarieutbildningen och tyckte det kunde vara intressant att fa veta vilka "vi" på 
bibliotekarieutbildningen egentligen var. Dessutom passar oss ämnet bra eftersom vi 
s.a.s. befinner oss "mitt i smeten". Uppsatsen innebär ocksa en möjlighet för oss att f3 
kunskap om de andra utbildningarnas uppläggning. Vidare ger den oss tillfalle att 
traffa andra bibliotekariestudenter, vilka kanske en gång kommer att bli våra kollegor. 
Trots att förslaget till uppsatsämne ursprungligen initierades av institutionen för 
biblioteks- och informationsvetenskap vill vi påpeka att vi har haft fiia händer. 

Vår årskull befinner sig i en unik situation emedan vi är de första som g& p% den "nya" 
utbildningen i Borås, och det är ocksa första gången som utbildningen finns på andra 
orter i lokal regi, helt fristaende från Borås. Vi ar ocksa den första "kull" som inom 
utbildningens ramar avlägger magisterexamen inom ämnet biblioteks- och 



informationsvetenskap. Därför kan det vara intressant att se eventuella likheter och 
skillnader utbildningarna och studenterna emellan pi% de olika orterna. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vika de studerande vid 
bibliotekarieutbildningarna i Lund och Umea är. Vidare vill vi utröna varför de har 
valt just denna utbildning och hur de ser p3 bibliotekarieyrket såsom det framgår av 
enkäter och intervjuer med studenter antagna vårterminen respektive höstterminen 
1994. 

Vi har ocksa för avsikt att undersöka hur de bada utbildningarna i dagsläget ser ut, för 
att se hur eventuella olikheter kan ha pilverkat studenternas svar. Slutligen ämnar vi 
knyta ihop det vi kommit fram till med tidigare forskningsresultat och 
biblioteksrelaterade diskussioner inom omraden som vi bedömt vara intressanta för 
vårt arbete. 

Vi kommer speciellt att intressera oss för tv3 aspekter. Den första gäller "valet inom 
valet", d.v.s valet mellan kultur och information. Inom just biblioteksvärlden är det en 
mycket intressant aspekt, i synnerhet med tanke p5 den tekniska utveckling som nu 
hunnit ifatt de flesta bibliotek. Den andra aspekten berör könsfrågan, da 
bibliotekarieyrket under modem tid kommit att betraktas som ett i huvudsak kvinnligt 
yrke. 

13 Frågeställningar 

De fragestallningar som vi genom denna magisteruppsats vill ha svar p3 är : 

- Hur ser utbildningarna i Lund och Umea ut? 

- Vilken är studenternas bakgrund och vad har de för data- och läsvanor, samt vilken 
är deras syn pil utbildningen och bibliotekarieyrket såsom det speglas i enkäten och 
intervjuerna? 

- Hur svarar resultatet av enkäten och intervjuerna mot den forskning och de 
synpunkter som redovisas i kapitel 3? 

1.4 Definitioner och förklaringar 

Vi" har valt att inte definiera de blida begreppen kultur och information. Detta är ett 
medvetet förfarande från vår sida. Anledningen till detta är att vi vill undvika 
gränssattningar och besvärliga definitioner i enkäten som kan tänkas styra studenten. 
Vi utgår fiån antagandet och förhoppningen att de svarande ser dessa begrepp utiftån 
de kulturpolitiska målen respektive ett informationsteknologiskt perspektiv. Vi har 
ocksa för avsikt att lata de studenter vi intervjuar f3 utveckla sin syn kring dessa blida 
begrepp under intervjuerna, som vi anser vara ett lämpligare forum för att föra fram 
åsikter i detta avseende. 



Inte heller har vi definierat bibliotek eller bibliotekarie i enkäten. Vi later det vara 
osagt huruvida vi själva har haft ett speciellt bibliotek eller en, för bibliotekarier, 
speciell uppgift i tankarna. Detta av samma skäl som ovan. 

I de fall vi hänvisar till nagon av studenterna har vi valt att citera till denne som "hon"' 
oavsett personens verkliga kön. D& majoriteten av studenterna är kvinnor valde vi 
detta pronomen. Detta för att garantera anonymitet. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till de studenter som, höstterminen 1994, var de senast 
antagna till utbildningarna i Lund respektive Umeå, emedan de borde ha sina val 
fhkas t  i minne. D5 antagningen i Lund sker p& vårterminen kommer vi att träffa de 
studenter som läser p& sin andra termin. I Ume5 sker antagningen p& höstterminen, 
varvid dessa studenter är så gott som nya p3 utbildningen. 

1.6 Disposition 

Vår uppsats är upplagd pli s5 vis att vi först kommer att ge en kort. presentation av 
bilden av bibliotekarien såsom hon framställs i andra undersökningar, artiklar etc. 
Sedan följer en presentation av tidigare forskning och undersökningar som gjorts 
ang5ende bibliotekarier och yrkesval i allmänhet. I kapitel 4 kommer vi att beskriva de 
faktorer som ligger bakom den förändring av högskolan/universitetet som kom till 
stånd hösten 1993. Sedan berättar vi hur de bada utbildningarna ser ut och vad som 
framkommer vid intervjuerna med den utbildningsansvarige på respektive ort. I 
nästkommande kapitel redovisar vi enkätresultaten. Därefter följer en sarnmanstallning 
av de fyra intervjuer som vi gjorde med studenterna i Lund och UmeA. I kapitel 7 
avslutar vi resultatredovisningen med att föra en diskussion kring dessa. Enkät, 
intervjufrågor, brev till studenter och utbildningsansvariga samt tabeller redovisas som 
bilagor. 



2. METODDISKUSSION 

I ett tidigt skede av arbetet kom vi i samrad med våra uppsatskollegor Bengtson och 
Rutanen (opublicerat manuskript) £ram till ett antal gemensamma tillvägagångssätt för 
de delar av arbetet vi planerat att genomföra p& ett likartat vis. Detta för att våra bhda 
undersökningar senare ska kunna bli så jämförbara som möjligt. Av olika skäl, t.ex. att 
de bada studierna utförts p3 olika orter, är våra metoder dock inte helt identiska. 
Nedanstaende text skall darför betraktas som gällande endast denna uppsats. Bengtson 
och Rutanens metoddiskussion kommer istället att finnas i deras uppsats som för 
tillfallet föreligger i manuskriptform. 

2.1 Metod 

Vi har valt att studera det valda ämnet, dels genom att genomföra en enkätstudie p8 
den valda målgruppen och dels genom att följa upp dessa enkäter med ett fåtal 
intervjuer. Detta för att fördjupa förstaelsen och vidga perspektivet av det som 
framkommer vid enkatstudien. 

Fördelar med den kvalitativa metoden är att man kan f3 en ökad och djupare förstaelse. 
Den ger bättre förutsättningar för att undersöka det säregna och det unika - inte det 
generella. Vidare ges en möjlighet till närkontakt med objektet för studierna. 
"Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och 
dennes speciella livssituation." (Holme 1991, s.90). Nackdelar med metoden är att 
flexibiliteten gör det svårt att jämföra undersökningsobjekt med varandra, en intervju 
t.ex. kan leda 3t vilket hall som helst. Den ger ingen giltighet för alla, utan bara för en. 

Fördelar med den kvantitativa metoden är att den ger ett tvärsnitt av den företeelse 
man är intresserad av. Metoden ger bredd och kan visa p& det genomsnittsliga, 
representativa. Genom att använda sig av kvantitativ metod kan man uttala sig med 
viss säkerhet om uppfattningar och åsikter. Det finns dock ingen garanti för att den 
information som samlas in är relevant för den frågeställning man har, det kan t.ex. 
slumpa sig sa att ingen marar p5 en fraga. Problemet är ocksa att man i hög grad styr 
och söker passa in alla i en mall. Det ger ett exakt men ytligt material. "Kvantitaiv 
information införskaffas (...) på ett sätt som präglas av avstånd och urval." (ibid, s.90) 

För oss föreföll det mest naturligt att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. P3 så 
vis hoppades vi kunna f8 ut det bästa från bada metoderna. Genom att kombinera tvi 
metoder kan de starka sidoma ta ut de svaga sidorna och leda till ett bättre resultat. 
Fördelar med att kombinera de tv3 metoderna är b1.a. att om man med olika metoder 
får samma resultat kan det tyda p8 att den information som samlats in är giltig; skulle 
emellertid resultaten bli olika kan man sporras till att göra nya tolkningar vilket i sin 
tur kan leda tili en mer nyanserad bild genom att man studerar och analyserar 
fenomenet ur olika synvinklar. 

En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod kan göras p8 olika sätt. Vi har valt 
att lata en kvantitativ undersökning ligga till grund för en kvalitativ uppföljning. P8 så 
satt f& vi reda p& vad som kan vara intressant att veta mer om när vi sedan gör den 



kvalitativa undersökningen. Genom att kombinera metoderna får vi b5de en generell 
översikt och en speciell insikt i vissa, som vi uppfattar, viktiga frågor. (ibid, s.93f) 

2.2 Litteraturstudier 

Parallellt med ovanstiiende arbete har vi agnat tid 5t litteraturstudier inom närliggande 
och för oss relevanta ämnesområden. Vi kommer också i uppsatsen att kort presentera 
lite bakpdsfakta om bibliotekarieutbildningen för att ge läsaren en bättre förstaelse 
och ge bakgrund till nuläget för utbildningen. Synen p& och forskning kring 
bibliotekarier presenteras i ett eget kapitel tillsammans med studier kring 
utbildningsvalet. Dessa avsnitt kommer huvudsakligen att bygga p& litteratustudier. 
Vid val av källmaterial har vi i möjligaste mån försökt att halla oss till primärkällor. 
Vid vissa tillfallen har detta inte visat sig möjligt p.g.a. att primärkällan inte gatt att f& 
tag pli. Urvalet är baserat p5 dels tillgänglighet och dels dess relevans för vårt syfte. På 
grund av det enorma material som finns tillgängligt har det inte varit möjligt att ge en 
heltäckande bild. Det skulle vara ett uppsatsämne i sig. Vi har dock försökt få med det 
som vi uppfattar vara väsentligt. 

23 Enkäten 

Arbetet med att utforma enkäten gjordes i flera steg. D8 våra uppsatskollegor Bengtson 
och Rutanen (opublicerat manuskript) genomför en liknande studie som v&, fast i 
Boras, menade vi att det skulle vara fördelaktigt om vi använde oss av en identisk 
enkät. 

2.3.1 Enkätkonstruktion 

Tillsammans började vi fundera kring fragor som: 

* Vad ar det vi vill veta? 
Rent allmänt har vi försökt att utgli f* våra fiageställningar och de egna 
erfarenheterna friin utbildningens första terminer. Vidare har vi tagit del av liknande 
studier rörande bibliotekarier för att f5 ytterligare idéer om lämpliga fragor. 

Bakgrundsinformationen tyckte vi var en viktig utgångspunkt. För att kunna identifiera 
vissa faktorer som eventuellt kan ge upphov till skillnader i svaren bestämde vi oss för 
att fraga om kön, alder, uppväxtort/er och tidigare utbildning, men vi friigade aven om 
föräldrars utbildning, läsvanor och datorvanor. 

Vad det gäller de övriga friigoma har vi koncentrerat dessa kring deras syn p3 bibliotek 
och utbildning. Under denna rubrik fiågade vi b1.a. om anledningen till att de sökte 
utbildningen, hur de anser att en bibliotekarie är respektive bör vara och var de själva 
skulle vilja arbeta efter avslutad utbildning. 

Med stöd av vår handledare, Jan-Erik Johansson, böcker om enkätkonstruktion och 
tvA egna pilotundersökningar konstruerade vi fram enkäten. Den första 



pilotundersökningen testades p8 sju personer och den andra p5 fyra personer. Vi 
tittade ocksa p& andra liknande studier för att se hur de utformat enkäten; t.ex. tvii 
studier av Bruijns/Bniyins (1989; 1992) och Qra specialarbeten från 
bibliotekshögskolan i Borås (Lachonius & von der Pahlen 1985; Lindberg & Paganus 
1986; Bengtsson & Bergström & Erdös 1987; Ericson & Lund 1988) med liknande 
syfte som vårt. På så vis fick vi tips och hjälp. Utiirån den litteratur vi läst om yrkesval 
och synen p& bibliotekarien utvecklade vi enkaten ytterligare. Slutligen gjorde vi en 
kritisk granskning av enkätfragorna, för att kontrollera att dessa verkligen svarade mot 
våra frageställningar och problemställningen. 

* Hur ska vi utforma enkäten? 
Redan på ett tidigt stadium bestämde vi oss för att majoriteten av frågorna skulle vara 
kvantitaiva. Vi ville ha ett statistiskt relativt lättbearbetat material, för att kunna ge 
utrymme 8t ett större antal fragor; bredden kändes viktigare än djupet. Vi har därför 
försökt att halla oss till fasta svarsalternativ i sa stor utsträckning som möjligt, men vi 
har även lämnat utrymme för ett antal öppna fragor da detta känts nödvändigt. 

Frågorna grupperades så att vi ställde mer allmänna frågor först, för att sedan gå över 
till mer känsliga fragor, och sist avslutade vi med nagra mer allmänna fragor. I enkaten 
försökte vi täcka in alla alternativ och använde oss av, i stort sett, samma sorts 
attitydskalor genom hela enkäten, för att kunna göra en jämförelse mellan frågorna. Vi 
försökte göra fragorna sa korta och enkla som möjligt, och undvek t.ex. negerade eller 
prestigeladdade fragor. 

* Hur ska vi distribuera enkäten? 
Det kändes viktigt för oss att kunna vara p& plats när enkaten distribuerades. Detta för 
att kunna besvara eventuella frågor och för att med egna ord kunna berätta lite om 
syftet med själva undersökningen. 

2.3.2 Pilotstudier 

När vi enats kring vilka frågor vi skulle stalla, valde vi att genomföra en pilotstudie p5 
sju stycken Evilliga klasskamrater, som sedan fick lämna sin syn på huruvida det varit 
svårt att fylla i enkaten, om n&gon/nagra fragor känts obehagliga och hur de egentligen 
uppfattat frågorna. Detta resulterade i en inte helt obetydlig omkonstruktion av 
fragorna. Därefter genomförde vi ytterligare en pilotstudie om fyra personer, också 
denna gång p8 studenter från vår egen årskurs. Ett smärre antal justeringar blev 
följden, varvid vi ansag oss vara nöjda med enkätens utformning (bilaga II). 

2.3.3 Den slutliga enkaten 

I bade Lund och Umea fick studenterna fylla i enkäten p8 plats. Detta skedde i direkt 
anslutning till en lektion. Vi tror att detta varit till fördel för vårt arbete då vi kunnat 
vara närvarande för att besvara de frågor som uppkom. Vi kunde ocksa presentera oss 
själva och vårt arbete närmare. Vid utdelandet av enkäten berättade vi lite kortfattat 
om vår egen studiebakgrund, om syftet med uppsatsen, att det var viktigt för oss med 
sa noggranna svar som möjligt, att var och en garanterades anonymitet, att enkaten 



kommer att följas upp med ett mindre antal intervjuer och att vi gärna besvarade frågor 
som kunde tänkas uppkomma i samband med ifyllandet av enkäten. Detta 
tillvägagångssätt resulterade i en mycket hög svarsfrekvens. Allt som allt fick vi svar 
av 44 studenter: 

* I Lund besvarades enkäten av samtliga närvarande, d.v.s. 25 stycken. En person var 
franvarande denna dag. Tre personer hade inte möjlighet att stanna kvar och fylla i 
enkäten p5 plats, men detta löstes genom att vi förutom enkäten ocksa överlämnade 
W e r a d e  kuvert, så att även dessa personer gavs en chans att bidra med sina svar. 

* I Ume5 var endast 12 av 22 studenter närvarande vid det tillfalle vi besökte dem, 
närmare bestämt 941130. Eftersom vi gärna ville ta del av sa många åsikter och 
uppfattningar som möjligt resulterade detta i att vi två dagar senare, d.v.s. 941202, 
skickade ut enkäten via brev (bilaga IV) till de som inte varit närvarande. Sju av tio 
studenter svarade d8 p8 vår enkät. Sammanlagt besvarades enkäten av 19 studenter i 
Ume5. 

D& detta är en totalundersökning - d.v.s. vi har med enkätens hjälp valt att undersöka 
samtliga studenter i en viss årskurs istället for att göra ett slumpmassigt urval - är vårt 
resultat inte att betrakta som generaliserbart. 

2.3.4 Inmatning av enkäterna 

Vid bearbetningen av enkäten aniände vi oss av statistikprogrammet SPSS. 
Enkätsvaren kodades och tilldelade varje enkät ett identifikationsnummer. Vid 
kodningen av enkäten valde vi att p& fr8ga sju, som berörde studentens tidigare 
högskole/universitetsstudier, lagga samman de som tidigare hade läst 
samhällsvetenskapliga- och humanistiska ämnen. Detta gjorde vi p.g.a. att vi fann det 
svårt att skilja dessa inriktningar från varandra. Det fanns ocksfi många som hade 
blandat just samhällsvetenskapliga och humanistiska studier. P4 Eraga nio b, där vi 
undrade vad de tidigare arbetat som, valde vi att endast intressera oss för de som hade 
arbetat pfi bibliotek. Med de "övriga" fragorna har vi gjort sa att om ett svar var 
tillräckligt frekvent la vi in det som en egen punkt. Si3 skedde t.ex. p5 fråga tio, 
angaende föräldrarnas yrke där många har angett att modem varit hemmafru under 
deras uppväxt. Annars konimer vi bara att redovisa dessa "övriga" svar där vi finner 
det intressant att göra sa. 

2.3.5 Anonymitet 

Enkätens första sida består till stor del av information; information ang8ende syftet 
med uppsatsen och instruktioner om hur enkäten ska fyllas i. Nederst p5 sidan ber vi 
dock studenten att fylla i namn och klass (bilaga I). Detta för att kunna kontrollera 
bortfallet. Om svarsfrekvensen hade visat sig vara lägre än vad den blev, hade W 
planerat att skicka ut en påminnelse. Detta visade sig dock inte vara nödvändigt. Vi 
tycker att vi fått ett positivt och engagerat gensvar fran majoriteten av de deltagande 
studenterna. Ytterligare en viktig orsak till att vi bad dem fylla i namn, var att vi ville 
valja ut ett par studenter utefter hur de besvarat enkäten och sedan intervjua dessa. 
Naturligtvis garanterade vi dock ändå anonymitet; alla svar redovisas fi5ga för fdga, 



d.v.s. det går inte att se hur n5gon enskild person har svarat p& flertalet £rågor, och 
enkätens förstasida separerades från den övriga enkäten sedan vi valt ut de studenter vi 
ville intervjua. 

2.3.6 Bortfallsanalys 

Av totalt 25 utdelade enkäter i Lund fick vi svar från samtliga studenter. Alla 
enkäterna delades då ut p5 plats. I Umeå fick vi full svarsfiekvens från de som var 
närvarande vid vårt besök, men da en stor del av klassen var frånvarande valde vi att 
sända enkäten per post till dessa. Vi fick då ett bortfall p& 3 personer, d.v.s. 14% av det 
totala antalet Umeåstudenter. 

P5 de flesta fr5gorna har vi fått en full svarsfrekvens. Vi känner oss nöjda med detta 
resultat och tror att vi kan tacka våra klasskamrater som beredvilligt ställde upp som 
försökspersoner i våra bada pilotundersökningar. 

2.4 Intervjuer 

Vi har genomfört sammanlagt sex intervjuer. Tv8 av dessa var med den 
utbildningsansvarige på respektive ort. Resterande fyra personer var studenter vid de 
aktuella utbildningarna; tv& från Lund och tv3 från Umeti. 

2.4.1 Intervju med utbildningsansvariga 

I samband med vårt första besök i Lund och Ume8 intervjuade vi den 
utbildningsansvarige p5 respektive ort; Birgitta Olander i Lund och Björn Olsson i 
Umea. Vi kontaktade dem inledningsvis via brev (se bilaga V). Sedan ringde vi upp 
och avtalade en lämplig tidpunkt för intervjuer och enkätutdelning. Den 8:e november 
ringde vi till Lund och bokade tid med studierektor Birgitta Olander och den 10:e 
november kontaktade vi Björn Olsson. 

Utefter det material som vi fatt hemskickat tillika ett antal artiklar ur tidskrifter som 
berörde utbildningarna utformade vi ntigra fragor som vi ville ha svar p&. Dessa fragor 
använde vi sedan under intervjun som en mall (se bilaga M respektive VII). Fragorna 
kom dock att utvecklas under intervjuns gång. Intervjuerna upptogs p3 band och vi var 
främst nyfikna p5 frtigor som rörde sig kring hur de olika utbildningarna är uppbyggda, 
hur antagningen går till och vad som skiljer dessa utbildningar at i jämförelse med 
varandra och med Borås. Vi var bada närvarande vid de bada intervjuerna och delade 
upp arbetet som s& att Helena var den aktiva aktören i Lund, medan Marika förde 
minnesanteckningar. Det motsatta gällde för Umea. Det föreföll dock ändå naturligt att 
vi bada deltog i diskussionerna, även om den ena av oss hade det verbala 
"huvudansvaret". Vi valde att inte skriva ut hela intervjuerna utan istället utga frtin 
v% stodanteckningar och använda oss av det inspelade materialet för att bekräfta v% 
anteckningar. Endast det som visade sig vara väsentligt för vårt syfte och våra 
frtigeställningar redovisas. 



2.4.2 Intervju med studenter 

Studentintervjuerna genomfördes p3 ett liknande sätt som beskrivs ovan, men med 
vissa skillnader såsom att studenterna lovades anonymitet och att de valts ut, inte 
utefter en innehavd position, utan utefter hur de besvarat enkäten. 

2.4.2.1 Urval 

Vi kunde urskilja en viss skillnad mellan de tv3 orterna och även inom respektive ort 
vad gällde just kultur och information. Detta fann vi intressant och vilie ytterligare 
penetrera för att kunna skapa oss en djupare bild av n5gra individer ur 
undersökningsgnippen. Vi valde ut de vi ville intervjua genom att utga främst från 
fraga tjugo - "Om du ärtvungen att välja, vad anser du da bibliotekets främsta uppgift 
vara?" Detta urval preciserades ytterligare genom att vi utgick från andra fragor som 
berörde omddet kultur och information; hade de valt utbildningen för att de ville 
arbeta inom kultursektorn ocweller för att de ville arbeta med information, anser de att 
infonnationsfömedling och,/eller kulturförmedling är n5got som de tilltalas av i 
bibliotekarieyrket samt hur ställer de sig till vikten av att en bibliotekarie har goda 
litteratur- respektive goda datorkunskaper? 

P3 varje ort plockade vi ut tv3 personer uti* enkätsvaren; en med tonvikten p3 
kultur och en med tonvikten p5 information. En vecka innan det tänkta intervjutillfdlet 
tog vi kontakt med dem via telefon för att ta reda p& om de var villiga att stalla upp. 

2.4.2.2 Intervjukonstruktion 

För att förbereda oss inför dessa intervjuer läste vi böcker om intervjuteknik. Vidare 
konsulterade vi vår handledare för att f5 struktur p5 våra frågor. Vi valde att enbart 
göra öppna £ragor eftersom vi redan använt oss av en enkät med mestedels slutna 
svarsaltemativ. Den bild vi fatt av studenterna genom enkäten ville vi komplettera 
genom att lata den utvalda gruppen tala fritt, då vi inte ville ha för stor styrning från 
vår sida. 

2.4.2.3 Intervjumanual 

Under intervjun följde vi en manual med frågor vi var intresserade av att f& svar p5 (se 
bilaga Vm). Dessa frågor delade vi upp i tv& kateder :  

* Kulturlinformation 
Vi ville b1.a. ha reda pk varför de prioriterat information respektive kultur p2 frågan 
vad som var bibliotekets främsta uppgift, vilken kultur respektive infonnation de ansåg 
bör finnas p5 ett bibIiotek samt vilka arbetsuppgifter de skulle vilja ha. 

* Utbildning 
Här var vi intresserad av att b1.a. f3 veta vad de ansag om antagningarna till respektive 
utbildningsort, om deras val av utbildning och vad de ansåg om professionstravandena. 



Innan själva intervjun började informerade vi dem om: 

* * Hur vi lagt upp intervjun 

* Hur urvalet gatt till 

* Att de var garanterad anonymitet 

* Att vi skulle skicka intervjun till dem för godkännande. 
% $8. . * Och £ragade om det gick bra för deras del att vi spelade in intervjun. 

4' 
' k  

2.4.2.4 Intervjusituationen 

Vi valde att ha samma miljö för personerna fran respektive ort för att minska chansen 
,x  att miljön skulle paverka resultatet &t endera riktning. Vi försökte att om möjligt hitta 
, en miljö där de kunde "känna" sig hemma och som var trivsam och lugn. 

h l., 

.;p, För att den som ställde frågorna skulle kunna vara s8 öppen och uppmärksam som 
möjligt mot den intervjuade gjorde vi så att en av oss intervjuade och den andra 
antecknade. För att ytterligare förvissa oss om att vi inte missade nagot spelade vi in 
samtalen p& band, efter att ha försäkrat oss om att den intervjuade godkände det. 

",'i 
$ 

När vi presenterar intervjuerna i uppsatsen kommer vi att göra allt för att skydda de 
. , intervjuades identitet. De kommer inte att nämnas vid namn och vi har ocksa skickat 

,, de utskrivna intervjuerna till studenterna för deras godkännande. Genom att skicka 
," intervjun till undersökningspersonerna undviker vi missförstånd som annars lätt kan 
' 

uppsta. Textmassorna har dock omstrukturerats sedan dessa blivit godkända. Detta i t $  
syfte att kunna belysa vad var och en sagt angliende en viss fråga. Vi anslig att detta 

$v 
, var ett bättre sätt att redovisa intervjuerna på än att presentera dem var för sig. 
;r< 

2.4.2.5 Anonymitet 

Vi ringde upp studenterna och hörde oss för om de ville stalla upp. Vid det tillfallet 
;ii,  L> 

informerade vi dem ocksa om att de skulle vara anonyma i redovisningen av 

'" intervjuerna. Likaså försäkrade vi dem vid intervjutillfället att de skulle vara anonyma. 
.. Vi vill i möjligaste mån kunna garantera de intervjuades anonymitet och kommer 

i". 

därför att ge dem beteckningar som inte är namn utan slumpmässigt utvalda. Oavsett 
kön kommer vi att referera till studenterna som hon. Ett annat sätt att säkerställa deras 
anonymitet var att lata dem g3 igenom intervjuerna och ta bort allt som de uppfattade 
som personligt. Vi kunde da ocksa försäkra oss om att ingen citeras felaktigt. Eftersom 

i t 1  gruppen är sa pass liten finns naturlipis risken att de ända går att identifiera, men vi 
. . har sökt att göra allt vi kan för att reducera den chansen. 

2.5 Fortsatt forskning 

Det vore intressant med en uppföljning av vår undersökning för att utröna om 
resultaten skiljer sig at. I synnerhet könssammansättningen på studenterna samt valet 
mellan kultur och information. Förändringen av bibliotekarieutbildningen är ännu helt 



ny, men hur kommer studentsammansättningen att se ut när utbildningen har blivit 
mer "etablerad"? 

Det kan ocksa vara värdefullt att göra en fortsatt undersökning p5 studenterna i vår 
undersökningsgrupp sedan de kommit ut i arbetslivet för att se vilken inställning de 
har till t.ex. kultur och information. Paverkar och eller förstärker arbetsplatsen ' 

individens ställningstaganden i avseende p5 dessa fragor? 



I det här kapitlet avser vi att försöka aterge en beskrivning av vad forskare och andra 
har haft att saga om bibliotekarier och bibliotekarieyrket. D8 vi baserar vår 
undersökning p& bibliotekariestudenter föll det sig ocksi naturligt att titta närmare p& 
denna yrkesgrupp. Därpa följer en sammanställning av en rad yrkesvalsteorier, som tar 
fasta p3 vilka faktorer som är viktiga vid valet av framtida yrke. 

Naturligivis har vi inskränkt denna presentation till att endast gälla ett begränsat urval 
av det som finns skrivet inom de för oss intressanta omradena. Vi har inte för avsikt att 
p i  n8got vis ge en heltäckande bild, utan avser att ge läsaren en överblick över de fakta 
som kändes relevanta för oss i samband med detta arbete. 

Den teori som presenteras i detta kapitel kapitel kommer senare att tas upp till 
diskussion och jämföras med våra egna enkat- och intervjuresultat. Detta sker i 
uppsatsens avslutande kapitel. 

Vi vill ocksa passa p2 att papeka att Bruijns och Bmyins är samma person. Problemet 
är att det finns tv8 stavningar p5 hans namn, vilket innebär att om man söker p3 
Bruyins hittar man inte Bruijns och vice versa. Därför kommer vi att använda den 
stavning som f i ~ s  angiven p3 respektive undersökning. 

3.1 Bilden av bibliotekarien 

Vi har här valt att diskutera bilden av bibliotekarien ur tvii perspektiv, nämligen: 

* De olika bibliotekariemyterna, sasom de £ramstalls i medierna. I första hand handlar 
det här om ett perspektiv utifrån sett. 

* Bibliotekariens yrkesroll och hur hon själv ser p& denna. Här handlar det i första 
hand om hur bibliotekarien ser p5 sig själv och sin yrkesroll, d.v.s. ett perspektiv 
inifrån sett. 

3.1.1 Myter 

Kring många utbildningar och yrken har det bildats ett antal myter och föreställningar; 
en förenklad världsbild där människor delas in i olika fack och därmed förväntas ha 
vissa, till detta fack hörande, egenskaper. Under gymnasietiden t.ex. kom vi ofta i 
kontakt med beteckningar som "teknisten med portfölj" och den "snobbige ekonomen" 
etc. S8 länge dessa beteckningar sägs med "glimten i ögat", kan de vara ganska 
pikanta, men när de börjar tas p& allvar kan det vara dags att ifrigasatta deras giltighet. 
Risken finns annars att det skapas en felaktig bild av utbildningen eller yrket i fraga. 

Vissa yrken har kommit att förknippas med en speciell könstillhörighet, t.ex. förväntas 
sjuksköterskor vara kvinnor och läkare män. I detta fall kan man, genom att ta del av 
statistik över könsfördelningen inom olika yrkesgnipper, konstatera att det rör sig om 
en bild som Aterspeglar "verkligheten". Andra yrken kan visa sig vara omgärdade av 
schabloner som rör yrkets inneh311, t.ex. uppfattar många unga kvinnor 



flygvärdinneyrket som niigot glamoröst. Fel förväntningar p8 det valda yrket borde 
rimligtvis leda till besvikelser, men risken är också att personer som egentligen skulle 
passa inom just denna bransch istället söker sig n8gon annanstans. 

3.1.2 Bibliotekanernyten 

När det gäller (i första hand) utomstiiendes syn p3 bibliotekarien tycks det finnas en hel 
uppsättning schabloner, så egentligen borde det kanske st8 "bibliotekariemytema" i 
rubriken. Många av de h& myterna finns beskrivna och diskuterade i 
bibliotekspressen. Vid en sporadisk genomgång av ett antal svenska 
bibliotekstidskrifter nämdes följande stereotyper: 

* "en gråklädd gdre herre, med åren allt mer lik den boksamling han satts att vakta" 
(Myrstener 1985a, s.5) 

* "småstadens barska gammelfröken, med hänglås för giftskapet, moralens 
sjalvpatagna väktare" (ibid) 

* "nuckan med knut i nacken" (Loof 1993, s.39) 

* "väktaren över >>bårhuset<<" (ibid) 

* "den stränga kvinnliga tantbibliotekarien" (Blomberg 1993, s.42-43) 

* "sjuttiotalsbibliotekarien med huckle som for runt med en packe böcker" (ibid) 

* "folkuppfostra&" (Myrstener 1991, s.50) 

Även under slutet av 60-talet diskuterades synen p8 bibliotek och bibliotekarien. 
Informella "nanner som: "Skratta inte!" (Renborg 1969, s.72),"Gii ej alltför snabbt 
över golvet!" (ibid, s.72f.), "Visa ej bibliotekarien att hennes ansträngningar är 
förgäves!" (ibid, s.73) skrämde bort låntagare och bibliotekarien ansags vara en blyg 
bokmal. 

I Biblioteksbladet 87:7 kan man läsa om Bergdahl som under drygt ett års tid samlat 
p3 sig de bibliotekarieskildringar hon stött p3 inom film och litteratur. Vanliga myter 
menar hon är "den anständiga, i basta fall bara tråkiga, men ofta inställsamma, 
obildade och löjliga folkbibliotekarien" (Bergdahl 1987, s.190). 
Forskningsbibliotekarien i sin tur beskrivs i bästa fall som "forskarens lärde jämlike 
och mentor, men ofta som den som stänger ute de ovärdiga från bibliotekets 
hemlighetsfulla resurser, en censor. (...) Den första sorten är en kvinna, den andra en 
man." (ibid) Kort sagt kan m a .  säga att bibliotekarien "är" en moralens väktare och en 
anständig person. Bergdahl menar att dessa myter har sin förklaring i bibliotekets 
historia. D8 biblioteken var nära knutna till kyrkor och olika folkrörelser ställdes krav 
p8 bibliotekarien angaende dennes politiska, religiösa eller moraliska uppfattningar. 

Bibliotekarieyrket ger allts8 upphov till en rad förväntningar rörande utseende och 
beteende. Omvänt tycks också människors utseende ge upphov till vissa förväntningar 
om vilket yrke de har - en s.k. haloeffekt. I en nyligen avslutad C-uppsats i psykologi 
vid Stockholms universitet undersöktes uppfattningen om medelalders kvinnor utifrån 
deras utseende vad ggller hårets längd och om de bär glasögon eller inte. Kvinnor med 
glasögon antogs ofta arbeta som bibliotekarier @N 1994-11-09, s. A5). 



Bmijns (1992) gjorde för några år sedan en undersökning i 12 länder om allmänhetens 
syn p& bibliotekarier och han menar själv att resultatet som helhet var nedslaende. Det 
har inte skett nagon attitydförändring i jämförelse med tidigare studier. Fischer hävdar 
dock i en recension av ovannämnda studie att Bruijns generaliserar och drar allt för 
negativa slusatser utifdn resultatet , t-ex. poängteras inte att många beskrev 
bibliotekarier som intelligenta och kreativa. (Fischer 1993, s.155-156) Vad Bruijns 
kom kam till i sin studie var b1.a. att bibliotekarien i allmänhet betraktas som en 
metodisk person som tycker om att hjälpa andra och som är vänskaplig och lugn. 
Nästan ingen valde att beskriva bibliotekarien som lhgsam, blyg, världsfrånvänd eller 
beskäftig. Bibliotekarier anses inte heller vara skämtsamma eller intressera sig för 
sport. 40% menade att bibliotekarier är intelligenta. Det är i första hand personer över 
55 år som anser att bibliotekarien är metodisk, hjälpsam, vänskaplig och intelligent. 
Även om majoriteten menar att yrket varken är att ses som typiskt manligt eller som 
typiskt kvinnligt, så visade det sig att fler kvinnor än män ansag yrket som attraktivt. 
En stor del av den holländska allmänheten tycktes ocksa vara av den uppfattningen att 
det inte behövs någon högre utbildning för att bli bibliotekarie. 

3.1.3 Bibliotekarien 

Finns det da nagon undersökning som försöker visa hur bibliotekarien egentligen är? 
Det kan ju ända tänkas att de ovan nämnda schablonerna faktiskt stämmer. 

I en studie av 84 bibliotekarier i USA uppvisade bibliotekarier - i jämförelse med en 
studie av administratörer - brister i abstrakt tänkande. Vanligt förekommande 
egenskaper var vidsynthet, infallsrikedom och de var emotionella och 
personorienterade. Många tenderade ocksa att ha intressen som hörde hemma inom det 
humanistiska området. (Thomson-Roos, 1986, s. 32) 

Det finns ocksa det som pekar p3 att många bibliotekarier har en dalig sjalvbild och 
värderar inte det egna arbetet i nagon högre grad. Ett exempel pA detta - enligt 
Thomson-Roos "är när vi just till de högre tjänsterna väljer att rekrytera utanför vår 
egen krets. Ofta uppfattar vi utbildning inom varje annat område som Överlägsen vår 
egen." (Thomson-Roos, 1987, s.46) 

Kan det verkligen vara sa att yrket uppfattas shom "mindre krävande". Holmström 
hävdar att så kan vara fallet. Han menar att bibliotekarieyrket kan vara ett alternativ för 
den som egentligen vill "bli lärare, journalist, copy writer eller - för den delen - 
författare", men som föredrar ett mera "ofarligt" yrke. (Holmström 1986, s.7) 

3.1.4 Yrkesrollen 

Det har inte varit alldeles lätt att hitta nagonting som beskriver bibliotekariens 
yrkesroll. Istäilet tycks det ofta vara bristen p3 yrkesidentitet eller att denna skulle vara 
för vag som diskuteras. Enmark (1992a) menar att oron "för bibliotekariekårens 
yrkesidentitet är baserad på atminstone tre viktiga antaganden", vilka kan uppträda 
biide samtidigt eller var för sig. Dessa antaganden behöver nödvändigtvis inte vara 
förankrade bland bibliotekarier pA arbetsgolvet, da de har utarbetats av centralgestalter 



bom såväl biblioteks- som kultursektom. Detta är personer vilka ofta deltar i 
biblioteksdebatten. De tre antagandena är följande: 

* Bibliotekarier anses känna sig statusmässigt eftersatta. 

* Bibliotekarier antas uppleva eller kommer att uppleva vilsenhet i sitt arbete 
eftersom yrkets ramar och innehåll är otydliga och komplexa. 

* Bibliotekarier ses som en missnöjd yrkeskår. De antas vara besvikna med den 
egna yrkesutövningen. Detta yttrar sig i "gnällighet", samarbetsproblem, rädsla för 
nyheter, haglöshet etc. (Enmark 1992a) 

Enmark diskuterar vidare i detta arbete om huruvida yrket har en enhetlig eller en 
sammansatt karaktär. Å ena sidan kan man hävda att yrket har en gemensam käma, 
såsom inköp, referensarbete och katalogisering. Detta är ett synsätt som företräds av 
b1.a. Järv (1991, s.28-69). Å andra sidan kan man välja att istället fokusera på de olika 
Sardrag som Aterfinns hos olika typer av bibliotek. Dessa bida betraktelsesätt pfiverkar 
i sin tur inriktningen p3 bibliotekarieutbildningen och Enmark nämner följande tre 
huvudstrategier: 

* En enhetlig yrkesinriktning eftersträvas genom att alla biblioteksstuderande 
erbjuds en sammanhållen utbildning som främst tar fasta p5 alla 
bibliotekstraditioners gemensamma kunskapsbas men som också förmedlar 
specifika kunskaper som rör bibliotekstypers särdrag. 'Alla skall kunna n2got om 
allt .' 
* En enhetlig yrkesinrikting eftersträvas genom att alla biblioteksstuderande 
skall erbjudas en sammanh2llen utbildning som f?ämst speglar yrkets kärna i 
renodlad form. 'Alla skall kunna det mesta om det som anses vara yrkets bas.' 

* Ett flertal yrkesinriktningar eftersträvas genom att alla biblioteksstuderanden skall 
erbjudas en delad utbildning som tar fasta p5 olika bibliotekstypers traditioner. 'Var 
och en skall kunna mycket om sitt.' (Enmark 1992a). 

Myrstener menar att bibliotekets låntagarkrets har vidgats vilket i sin tur har medfört 
en breddning av yrkesrollen. I en artikel fran 1985 nämner han fyra delkomponenter i 
dagens yrkesroll för bibliotekarier. Ett par av dessa punkter kan i första hand relateras 
till foikbiblioteksvärlden. Intressant är att han väljer att ta med "socialvårdare" som en 
av yrkets möjliga uppgifter. Detta är kanske en realitet som de flesta av oss inte så ofta 
ägnar en tanke: 

* Den "folkbildande" referensbibliotekarien 

* Den administativa "chefen" 

* Kulturförmedlare eller den rutinmässiga bokdistributören 

* Socialvårdaren 

Vilken rolWroller man själv tillhör beror bide p8 de egna idealen och p i  vilken 
arbetsplats man är anställd vid. Det finns allts2 en risk för att ovanstiiende 
delkomponenter kan komma i konfiikt med varandra, t.ex. om mycket tid av arbetet 
g& At till socialvårdande uppgifter, men man ser det som sitt mal att vara en 
folkbildare. (Myrstener 1985c, s.10-11) 



Slater (1979) har gjort en undersökning om karriärmönster, rörlighet och bilden av 
yrket. Yrkesbilden söker hon att spegla fran tre sidor: allmänhetens, arbetsgivarens och 
den egna självbilden. Bakgrunden till studien är att hon vill f3 rätt personer till yrket 
genom att kunna presentera en reell bild av verkligheten. Hennes hypotes är att man 
kan lära sig nagot om statusen, värdet och den uppfattade funktionen av 
bibliotekarieyrket från den existerande situationen i biblioteks- och 
informationsenheten inom organisationen. För att f& £ram självbilden använde hon sig 
av ett fr2geformulär som distribuerades till yrkesverksamma. Hon var intresserad av 
deras motiv för att plibörja, förbli inom eller överge yrket. Självbilden menar Slater 
kan ha relevans för rörligheten, arbetstillfiedställelsen etc. 

D3 Slater vill belysa den egna sjalvbilden delar hon in de svarande i tre kategorier 
utefter följande karaktärsdrag och drivkrafter: 

* in3t/självinnktad motivation: Personer som räknas i den här kategorin söker uttrycka 
sig själva genom sitt arbete (använder arbetet som ett sätt att uttrycka sig själv.) De har 
som mal att förverkliga sitt eget idealjag. En grundläggande uppgift för dem är att leva 
upp till de egna möjligheterna och använda sina talanger etc. Vi hittar här yrken såsom 
forskare och vetenskapsmän, men aven skadespelare och politiker. 

* utatriktad motivation: Personer här riktar istället sin energi mot andra. Ord som 
"helping" och "caring" aterkommer ofta. Att möta andras behov ger dem 
tillfredsställelse i arbetet. Här Aterfinns yrken såsom lärare, sjuksköterskor och 
socialarbetare. 

* balanserad motivation: De är medvetna om och harmoniserar de båda ovanstaende 
faktorerna, d.v.s. de ser till både det egna behovet och till service). De tv3 motiven 
upplevs inte som en konflikt. De behöver ge uttryck för bada faktorerna för att uppn3 
tillfredsställelse (känna sig nöjda). Kan hittas inom alla yrken. 

Bibliotekarier och informationsvetare visade sig i 44% av fallen tillhöra den första 
kategorin. 37% kunde placeras in i kategori tre och endast 19% i kategori tv&. Slater 
studerade vidare skillnaderna mellan folk-, forsknings- och specialbibliotekarier. Det 
framkom d3 att bibliotekarier p3 specialbibliotek i än högre utsträckning kunde 
placeras i kategori ett, och ovanligt manga forskningsbibliotekarier hörde hemma i 
kategori tre. 

Vid en föxfrågan med öppna svarsalternativ angaende vad i yrket som de uppskattade 
mest var svar som att känna sig nyttigkunna ge service, möte med allmänheten, 
problemlösande/intektuell utmaning och referenkbete var frekvent ofta 
aterkommande svar. En mycket liten del (3%) svarade att lönen var bra. Skillnaderna 
mellan kvinnor och män var i stort sett marginella. Kvinnor visade sig dock i högre 
utsträckning uppskatta kontakten med allmänheten. 

P3 fragan varför de valde att söka sig till detta yrke menade närmare hälften att det 
passade deras laggning och en knapp fjärdedel att de alltid älskat böcker och läsning. 
För 14% var det en barndomsdröm som de nu uppfyllt (ibid, s.166-180). 

Hur den framtida bibliotekarierollen skall utformas i framtiden finns det inga klara 
svar p&. Det finns säkerligen lika många uppfattningar om detta som det finns 
bibliotekarier. I "Tidskrift för dokumentation 93:l" hävdar Wormell att "vi måste tona 



ner yrkets bevarandefunktioner och lägga av den traditionella passiva attityden" (1993 
s.8). I en artikel från 1980-talet av Myrstener och Valldor anses "den utbredda 
gallringsmentaliteten" som farlig och att "biblioteket skall fungera som folkets 
kollektiva minne" (1985b, s.15). 

Utvecklingen kan upplevas som ett hot. Enligt Anderson (1982) så har 
"bibliotekspersonalens förhallande till1 datorer (...) länge varit minst sagt tveksamt. 
(...). Blotta misstanken att en sådan frigörelse av arbetsgivarparten skulle kunna 
användas till att reducera personalen har varit tillräcklig för att skapa en negativ 
inställning." (ibid, s.113). 

Kodikten mellan förnyelse kontra bevarande leder oss vidare till en annan 
intressekollision, nämligen den mellan informationsteknologi och kultur. Enmark 
(1992b) funderar kring dessa olika framtidsperspektiv i artikeln "Framtid i 
backspegeln". Den kultur- och samhallsinriktade synen, till att böja med, Aterfinns 
ofta inom folkbiblioteksvärlden. Den utmärks av en pessimistisk världsbild där de 
kommersiella krafterna förstärker differentieringar &om sociala motsättningar och 
utslagning. Risker &om havererade demokrati- och jämlikhetssträvanden och 
alienation lyfts fram. För att hindra spridningen av denna negativa utveckling kan man 
b1.a. ta kulturen och folkbildningen till sin hjalp, för att p& SA vis vidga individens 
medvetande. Biblioteket kan här bista med insatser som att: 

* samverka med skolor och folkbildningsverksamhet 

. * "spåra upp" utsatta grupper och erbjuda dem bibliotekets tjänster 

* satsa pA aktiviteter såsom litteraturaftnar, sagostunder och liknande. 

, * med de nya mediernas hjälp skapa en beredskap inför informationssamhället 

Den informatio11~logistiska synen däremot ser som sitt mål att kunna leva upp till 
konkreta malsättningar och krav om service. Denna framtidsbild har sina rötter i 
forskningsbiblioteksvärlden och utgår därmed från en verksamhet som är riktad mot 
val avgränsade grupper. Specialistkunskaper anses ha framtiden för sig. Effektivitet är 
ett nyckelord och man ställer sig positiv till en marknadsanpassning av bibliotek. Mer 
konkret torde detta innebära att biblioteket måste hålla sig ajour med den nya tekniken 
och att man aven vänder sig till företag och andra kunder som betalar för de utförda 
tjänsterna. 

Enmark menar dock att dessa bada framtidsbilder inte hotar varandra. Dels är de så 
olika och dessutom riktar de sig till olika verksamheter. Papekas bör ocksa att 
ovanstaende beskrivning p8 intet satt avser att beskriva verkliga förhållanden utan 
snarast är att betrakta som tvA tänkta ytterligheter. Enmark själv poängterar i sin artikel 
att det endast rör sig om karikatyrer. 

En hterkommande intressekodikt är den som berör teori kontra praktik. Andersson 
(1982) har funderat lite grann kring hur en bibliotekarie ska vara. Han menar att 
gemensamt "för biblioteksarbetet är att - förutom att man måste vara serviceinriktad 
och medveten om malen för verksamheten samt dela denna målsättning - arbetet 
kräver kunskaper om hur man skaffar och förmedlar information i vid mening. Dessa 
kunskaper kräver i sin tur en bas i en så bred allmänbildning och samhällsorientering 



som möjligt. Denna bas kan naturligtvis etableras såval genom studier som genom 
erfarenheter hån yrkesliver; helst genom en kombination av bada." (ibid, s.68). 

Avslutningsvis. Innan vi kastar oss över till nästa kapitel, som berör tidigare 
forskning, skulle vi kort vilja sammanfatta innehfillet i de för oss viktigaste texterna i 
detta kapitel: 
Bibliotekarien har inte förunnats frånvaron av stereotypa personbeskrivningar. 
Undersökningar från olika perioder visar att allmänhetens uppfattningar och attityder 
inte tyckts ändrat sig med tiden. 

Bibliotekariens egen sjalvbild beskrivs ofta som dålig. Antingen antas hon själv inte 
värdera sitt eget arbete eller s& upplever hon att det är omvärlden som inte värderar det. 

Det finns inte n3gon entydig yrkesbeskrivning. P3 vissa håll har det gjorts försök att 
identifiera de "minsta gemensamma nämnarna"; delkomponenter och uppgifter som 
bibliotekarier kommer i kontakt med oavsett arbetsplats. Andra har velat peka p6 
yrkets bredd och variationsrikedom; man kan då inte tala om en, utan istället om flera 
yrkesroller. Det rider av förklarliga skal brist p i  vetenskapliga sammanställningar av 
den här typen, da ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är ett sapass nytt 
ämne. 

En ytterligare fråga där meningarna går isär är synen på yrkets h t i d .  Då resurserna 
inte räcker till för att till fullo satsa p5 alla verksamhetsomr5den är prioriteringsirågan 
ett nödvändigt ondo. Fragan är bara vad man bör satsa pi. Kan man t.ex. saga att 
bibliotekets bevarande uppgifter borde ha högre prioritet än datorbaserad 
informationssökning eller tvärtom? Denna iråga går naturligtvis inte att besvara i en 
handvändning. Vi nöjer oss med att konstatera att olika uppfattningar rider, och att vi 
inte har för avsikt att söka utröna om en uppfattning skulle ha större giltighet än en 
annan. 

Kultur kontra information är en viktig fraga som berör framtidens bibliotek. I en artikel 
karikeras de bada framtidsbilderna. Vi fann dessa motpoler sa intressanta att vi i vår 
enkätundersökning valde att lata studenterna ta ställning till huruvida de uppfattade 
kultur eller information som den viktigaste uppgiften för ett bibliotek. 

3.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva ett antal undersökningar som berör bibliotekarier 
och deras val, dels de specialarbeten som gjorts p8 bibliotekshögskolan i Borås (BHS) 
och dels ett antal studier gjorda p3 studenter och yrkesarbetande i andra länder. Vi har 
också för avsikt att redovisa ett antal yrkesvalsstudier som är av intresse för vår 
undersökning. Syftet med detta avsnitt är att ge en viss överblick över det som hittills 
skrivits angaende bibliotekarie och individers val av yrke. Dema överblick kommer 
att bli mycket kort, sett till det enorma material som finns, men kommer ända ge en 
viss inblick i vad som tidigare diskuterats av andra forskare. 



3.2.1 Studier av bibliotekarier 

Nedan följer en presentation av de studier vi tagit del av rörande bibliotekariers 
yrkesval, deras pesodighet och yrkets status. När det gäller yrkesvalet har vi ocksa 
valt att presentera fyra specialarbeten f&~ bibliotekshögskolan i Borås, d& vi uppfattat 
dessa som narbesläktade med vårt eget arbete. 

3.2.1.1 Tidigare undersökningar p& bibliotekshögskolan i Borås 

P8 bibliotekshögskolan i Borås har det mellan 1985 och 1988 gjorts fyra olika 
specialarbeten som alla haft ungefar samma syfte - att undersöka b1.a. studenternas 
bakgrund och orsaker till utbildningsvalet. Dessa specialarbeten har också ungefär 
samma titel. Den första av dessa var Nyantagen vid BHS (Lachonius & von der Pahlen 
1985): Bakgrunden till undersökningen var den upplevda situationen bland 
studenterna. I sin undersökning ville de belysa vad studenterna skulle vilja ha ut av 
utbildningen, vad man väntar sig att utbildningen kommer att innehålla, vad man hört 
om utbildningen och av vem. Vidare var de ocksa intresserade av att veta vilken 
information man fått fran BHS, om vad och i vilken form samt vad man fått ut av den 
och orsaker till att man sökt/p&böjat utbildningen. De använde sig av en enkat som de 
delade ut till alla som p8började BHS-utbildningen höstterminen 1984 och fick 90 
svarande av 120 möjliga. Detta följde de sedan upp med'9 stycken intervjuer. 
Resultaten av deras undersökning blev b1.a. att medelhldern för studenterna var 31 år, 
77% var kvinnor och majoriteten hade tidigare studerat humanistiska ämnen p8 
högskola/universitet. Av de som tidigare hade arbetat p5 bibliotek var det 40 stycken 
(av 136) som hade arbetat mer än 6 månader. De flesta ville arbeta inom kultur- och 
informationssektorn och 52% uppgav att de alltid hade velat bli bibliotekarie. 
majoriteten ville arbeta p2 ett folkbibliotek när de var klara med studierna och endast 
15% kunde tänka sig att arbeta p8 ett forsknings- eller specialbibliotek. 

1986 gjordes en uppföljning p& det första specialarbetet som hette Nyantagen 
(Lindberg & Paganus). Bakgrunden till undersökningen var att uppsatsförfattarna var 
intresserad av att göra en uppföljning ph den enkät som de själva fatt fylla i. Det var 
ocksa ett önskemal från skolans sida. Syftet var att undersöka nyantagna BHS-elevers 
bakgrund och geografiska hemvist och att ta reda ph deras inställning till utbildningen 
och förväntningar/önskemål angaende utbildningen. Dessutom var det en jämförelse 
med den tidigare studien. De använde sig av en enkat och fick 81 svarande av 88. De 
biblioteksstuderande var mellan 28-29 år, ca 69% var kvinnor och den största delen 
kom från södra Sverige- För de flesta h s t o d  yrket som ett drömyrke. Av de svarande 
önskade 19 stycken arbeta p3 folk- eller skolbibliotek, i övrigt var det ganska spritt. 

1987 gjordes ytterligare en uppföljning som även kom att heta Nyantagen (Bengtsson 
& Bergström & Erdös). Detta var också en uppföljning till de tv3 tidigare. Även detta 
specialarbete var ett önskemål hån skolans sida. De använde samma enkät som de tv5 
tidigare undersökningarna för att kunna jämföra med deras egen, de hade dock 
omarbetat den nagot. Svarsfrekvensen blev 82 svarande av 91 möjliga. Syftet var att 
se om det skett nagon förändring i attityden till bibliotekarieutbildningen sedan 
tidigare undersökningstillfallen. De ville även veta om den geografiska rekryteringen 
förändrats och vad eleverna förväntar sig av utbildningen. Slutligen var de nyfikna p3 



om de nya antagningsreglerna medförde nAgra förändringar. Majoriteten av 
studenterna var 26 år och kvinnor (70%). De kom från de södra eller mellersta delen av 
Sverige och hade till stor del haft en humanistisk inriktning p& sina högskolestudier. 
Av studenterna var det ca 45% som hade arbetat p& bibliotek innan och av dessa 37 var 
det 28 som hade arbetat mer än 6 månader. Det var fler som ville arbeta på 
folkbibliotek än p& forskningsbibliotek (19,8% - 11,8%). De studenter som alltid hade 
velat bli bibliotekarie uppgick till 28%. 

1988 genomfördes en jämförelse mellan resultatet f i h  1987 b undersökning och det 
resultat man fick fran en undersökning gjord i Brighton. Bakgrunden till specialarbetet 
Nyantagen i Brighton (Ekcson & Lund) var att uppsatsförfattarna gick sin tredje 
termin i Brighton och ville göra en jämförelse mellan Brighton och den senaste 
undersökningen i Boras. De övesatte den tidigare använda enkäten och fick 31 svar av 
39 möjliga. Resultaten av undersökningen blev b1.a. att Brightonstudenterna var något 
yngre, deras tidigare studier var bredare och det var inte lika många som alltid velat bli 
bibliotekarie. Fler av Brightonstudenterna hade bibliotekserfarenhet mot 
Boråsstudenterna. Den största anledningen till valet av utbildningen var att man ville 
arbeta med kultur- och information. Många kunde tänka sig att arbeta utanför 
biblioteksväriden t.ex. p& BBC eller som "information officer". 

Avslutningsvis. Det som mest intresserade oss när det gäller resultaten f i h  dessa 
undersökningar var den höga andelen kvinnor p& utbildningen och den förhållandevis 
höga medelaldem hos studenterna. Likasa fann vi det intressant att flertalet studenter 
ville arbeta p& folkbibliotek och att majoriteten kom från södra eller mellersta delarna 
av landet. Däremot har vi, till skillnad fran författarna ovan, särat p& kultur och 
information. Det hade annars varit intressant att kunna jämföra vara resultat med deras 
för att se om det hade skett nagon förändring inom detta område. 

3.2:1.2 Andra undersökningar 

Vi har även läst igenom ett antal externa studier som vi har delat in i tre grupper. Den 
första gruppen handlar om bibliotekariers personlighet, den andra utredde b1.a. yrkets 
status och den tredje undersökte de faktorer som påverkade studenter att söka sig till 
utbildningen. 

Studie angående bibliotekarierspersonlighet. Bruyins (1989) har skrivit en rapport 
om studerande motivation, arbetsorientering och personlighetsstruktur. 
Undersökningen utfördes p& 500 förstab studenter p& biblioteksskolor fran 8 
europeiska länder (Nederländerna, Skottland, Norge, Ungern, Schweiz, Danmark, 
Västtyskland och Bulgarien). Denna studie jämfördes sedan med 140 studenter från 
fyra andra utbildningar i Amsterdam. Grunden till undersökningen var, enligt Bruyins, 
att: 

* Bibliotekarien kan karaktäriseras som en person som undervärderar sig själv, i stor 
utstäckning saknar självkänsla, har tendens att inte ta egna initiativ och som pil det 
hela taget är passiva. 

* Den existerande bilden av bibliotekarien i samhället och deras jobb baserar sig 
fortfarande p& vad som var den korrekta bilden i det förghgna, men som nuförtiden 



inte korresponderar till den (önskade) verkligheten. En annan orsak till studien var 
ocksa de förändringar som skett i samhället och som även drabbat biblioteket men som 
ej verkar ha slagit igenom i synen p& bibliotekarier. (En1 författamas övers., ibid, s.7). 

Undersökningens mal var b1.a. att ta reda pa vilken typ av unga människor som var 
attraherade av biblioteksarbete 1985 och deras motivation och syn p3 p3 arbetet. 
Bruyins konstaterade b1.a. att studenterna till stor del är humanistiskt inriktade. De tre 
största orsakerna till valet av utbildningen var: 

1. Att arbeta med böcker 
2. Att ge service &t människor (mer kvinnor) 
3. De tekniska aspekterna med yrket (nier män) 
studenterna valde också till stor del yrket för att de ville bli bibliotekarier. En tredjedel 
ville arbeta p5 folkbibliotek och 10% ville arbeta p3 forsknings- eller specialbibliotek. 

Bruyins kunde inte finna nagra större skillnader mellan män och kvinnor, det som 
skilde dem at var att kvinnorna: 

* ville hellre bli bibliotekarie 

* hade ett mindre intresse för det tekniska i biblioteket. 

Studier som hade som sy* att undersöka b1.a. yrkets status. Syftet med Pauline 
Wilsons bok Stereotype and status (1982) var att hjälpa bibliotekarierna bestämma 
och implementera aktioner som är nödvändiga för att övervinna den ofördelaktiga 
synen p5 bibliotekarieyrket. Författarinnan har samlat material där bibliotekarier skrev 
om sig själva, deras arbete och hur de kände för det. Tillsammans med denna studie av 
bibliotekarier som en yrkesgrupp skedde en studie av stereotyper. Hon kom b1.a. fram 
till att bibliotekarieyrket har tv5 olösta problem som minskar statusen: definitionen av 
yrkesområde och definitionen av yrkesrollen. Därför kommer bibliotekarien bara att ha 
en mattlig status och prestige. Ett första steg för att göra sig av med stereotyper är att 
sluta skriva om dem. Den verkliga lösningen p3 problemet med stereotyper anser hon 
måste komma inifrån, från bibliotekarierna själva. 

Bakgrunden till IFLAs konferans 272e status, reputation and image of the library and 
information profession (1994) var allmänhetens dåliga bild av yrket och utövandet av 
yrket. Yrkets rykte var lagt och som en konsekvens av detta var ocksa bibliotekariernas 
status lag, vilket b1.a. yttrade sig i dåliga löner. IFLA samlade in 23 papers från bl a 
Ghana, Indien, Fiji, Storbritanien, USA och Venezuela. Malet med konferensen var att 
Överväga resultaten och göra rekommendationer. Den mest betydelsefulla punkten 
som kom fram under konferensen var att kvalitéen p3 servicen som tillhandahålls till 
allmänheten var nyckeln till £ramgång för att förbättra Magen, statusen och ,ryktet hos 
yrket. BiblioteksTöreningar, tillsammans med förbättringar i utförandet och 
tillhandahållandet av service till allmänheten, ansags i de flesta fall spela en stor roll 
för vilken framgång man hade i höjandet av bilden, statusen och ryktet hos 
bibliotekarieyrket. . 

Bruijns (1992) har även utfört en annan undersökning vars syfte b1.a. var att undersöka 
vad allmänheten ansåg om statusen, graden av attraktivitet och utbildningen för 
bibliotekarier och dokumentalister i jämförelse med 27 andra yrken. Vidare undersökte 
han synen p8 bibliotekarier respektive deras arbete. Orsaken till studien var att fler och 



fler icke-bibliotekarie anställdes för chefspositioner, vilket författaren ansag var en 
alannerande utveckling och därför ville han uppmärksamma statusen och synen p3 
arbetet och utbildningen. Bruijns använde sig av en enkät med tolv fragor som 
distribuerades till tolv länder (Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Norge, 
Finland, Skottland, Ungern, Filippinerna och Sydafiika). Totalt svarade 2742. 
Resultatet blev att statusen fortfarande var densamma som för 20 till 25 år sedan och 
att synen p& bibliotekarie och deras arbete inte heller var särskilt förändrad. Han 
konstaterade b1.a. att fler kvinnor än män såg yrket som attraktivt. Vidare ansiig 
allmänheten att det inte behövdes nfigon högre utbildning för yrket. 

En studie över de fakforer som gör a# man söker sig till yrket. Barbara Dewey (1985) 
gjorde en undersökning angaende valet till bibliotekarieyrket som genomfördes under 
tre följande år 1981,1982 och 1983. Hon använde sig av en enkät och fick in 271 svar. 
Studiens syfte var b1.a. att f3 bekräftat den primära betydelsen som yrkesverksamma 
bibliotekarier har p8 studenters val till yrket. Resultatet av undersökningen blev att 
man p8 nytt verifierade den primtira betydelsen av bibliotekarien som inflytelserik vid 
valet av yrke. 

Avslutningsvis. Avslutningsvis kan vi alltsa säga att när det gäller bibliotekariens 
personlighet s& har resultaten i olika undersökningar skilt sig At beroende p2 vilka 
mätmetoder man använt sig av. Tidsaspekten kan ocksii ha varit av avgörande 
betydelse. Ett &terkommande drag tycks dock vara bibliotekariens humanistiska 
inriktning och hennes intresse för att arbeta med litteratur. Nagra skillnader mellan 
män och kvinnor i detta avseende har inte psträffats. 

Yrkets laga status kan hänga samman med problematiken att definiera yrkesområdet 
och dess roller. En lösning skulle kunna vara att försöka höja bibliotekariens anseende 
bland allmänheten t.ex. genom att effektivisera och förbättra servicen till låntagarna. 
Att skriva om stereotyper kan istället f3 motsatt effekt, d.v.s. istället för att avliva 
myterna hiiller man dem istället vid liv. 

Inte helt omöjligt är det s5 att bibliotekarien som person har stor betydelse för den som 
valjer att söka till denna utbildning. Tidigare förebilder har vant en inspirationskälla. 

3.2.2 Studier av yrkesval 

Bland de studier av yrkesval som vi använder oss av har vi kunnat urskilja tvil olika 
riktningar; dels de som i stort sett inte inkluderar kön och dels de som gör det. För att 
piivisa denna tudelning valjer vi att att dela upp studierna utefter detta kriterium under 
tv2 rubriker. Under avsnittet "Traditionella studier" presenteras äldre, men 
grundläggande teorier p3 omridet. 

En av de teoretiker som tar upp könsfaktorn är Dan Lortie. Hm menar, utif* den 
studie av lärare som han utförde, att det finns tvii olika faktorer som pAverkar en 
persons yrkesval. Lorties underlättande och attraherande faktorer fann vi kunde vara 
relevant även för vår studie av bibliotekarier dii det finns många beröringspunkter 
mellan de tv2 yrkena, vilket gör att det kan vara möjligt att applicera dessa faktorer 
även p8 vår undersökningsgrupp. 



3.2.2.1 Traditionella studier 

De nedanstaende studierna har i hög grad inte tagit upp variabeln kön i sina 
undersökningar. De har istället intresserat sig för yrkesvalet som en process. Bade 
Ginzberg, Blau och Sjöstrand tarupp denna tes i sina arbeten. 

Ginzberg, Ginsburg, Axelrad och Hennan har utarbetat en yrkesvalsteon utifrh en 
undersökning gjord på ett antal pojkar. De upptäckte då följande: 

* Yrkesvalet är en process som i stort sett fortgår livet ut. 

* Yrkesvalsprocessen är sa gott som oaterkallelig 

* Varje val är en kompromiss mellan subjektiva- och ~litetsfaktorer (ed. Sjöstrand 
1980, s26ff). 

Super och Bachrach (1957) har integrerat bakgrundsfaktorer i sin teori och i viss m& 
aven kön. De har inkluderat föräldrarnas eventuella paiverkan p3 yrkesvalet och 
konstaterar t-ex. att individens identifikation med föräldrarna piiverkar valet. Likas8 
har föräldrarnas socialgruppstillhörighet betydelse. De menar även b1.a. att intressen, 
intelligensen, behov och samarbets- respektive ledarföndga spelar en stor roll vid 
valet. Det är först i den sista av deras tolv punkter som könsaspekten dyker upp. Där 
säger de att: "Work and occupation provide focus for personality organiz,ation for 
many men and women, although for some persons this foais is peripheral, incidental, 
or even nonexistant. [...l Sex [var kursiv.] and socioeconomic factors play a part here." 
' De säger vidare att män är mera kaniärinriktade medan kvinnor är mera 
personinriktade (ibid, s.1 l8ff.). 

Blau, Gustad, Jessor, Parnes och Wilcock har i Journal of industrial and labor 
relations review (1956) presenterat en ram för systematisk forskning. Några av 
huvudpunkterna i deras artikel k. 

* Yrkesvalet uppfattas som en process av kompromisser mellan preferenser för och 
förvihtningar av att kunna inträda i olika yrken. Denna process modifieras ständigt 
eftersom individernas erfarenheter paiverkar deras förväntningar och ofta även deras 
preferenser under loppet av sökandet efter passande karriärer 

* Tidiga beslut piiverkar det slutgiltiga valet av yrke genom att de begränsar bredden 
av framtida möjligheter (Ed. författamas övers., ibid, s. 543) 

Holland (1959) menar att det existerar sex olika sorters yrkesmiljöer: 

1. "The Motoric environment": Ex. jordbrukare, snickrare. 
2. "The Intellectual environment": Ex. kemister, matematiker, biologer. 
3. "The Supportive environment": Ex. socialarbetare, lärare, terapeuter. 
4. "The Conforming environment": Ex. sekreterare, bokhållare. 
5. "The Persuasive environment": Ex. försäljare, politiker. 
6. "The Esthetic environment": Ex. musiker, författare, konstnärer. 

Till varje miljö finns det personlighetstyper som motsvarar dessa miljöer. Holland 
menar vidare att männskorna söker sig till den miljö dit han/hon känner sig mest 
"hemma* (ibid, s.359. Den yrkesmiljo vilken bibliotekarien tillhör är "the supportive 
environment", d.v.s. samma som läraren. 



Detta leder vidare till hans nästa antaganden som sammanfattats av Sjöstrand (1980): 

1. Yrkesvalet är ett uttryck för individens personlighet. 
2. Intresseinventorier är en sorts pemnlighetstest. 
3. Stereotypa uppfattningar om yrken är stabila och har en viktig psykologisk och 
sociologisk innebörd. 

Utifiån dessa antaganden konstruerar han tre satser: 

4. Medlemmarna i en yrkesgrupp har likartade personligheter och gemensamma drag i 
sin levnadshistoria. 
5. Genom att människor som tillhör en viss yrkesgrupp har en liknande personlighet 
kommer de att reagera pA ett snarlikt sätt i många situationer, och de kommer 
därigenom att skapa en karakteristisk social miljö omkring sig. 
6. Tillfiedstallelse, stabilitet och framghg i yrket beror p3 harmonin mellan individens 
egen personlighet och miljö, i vilken han arbetar. Denna miljö består huvudsakligen av 
andra människor. 

Människan söker sig i första hand till den typ av miljö som motsvarar den egna 
personligheten och överensstammelse mellan individ och miljö leder b1.a. till en 
stabilare karriär, större yrkesframgång och en större tillfredställelse. (ed. Sjöstrand 
1980, s.33) 

Sjöstrand (1968) har i sin avhandling studerat rekryteringen till arbetslivets positioner 
ftån individens sida. Han menar b1.a. att valet är en process som består av olika faser 
där individen försöker att välja det alternativ som han finner bäst. Liksom ~ i n z b e r ~  et 
al. menar han att denna process i stort sett tir ohterkallelig. Slutresultatet av processen 
är, enligt Sjöstrand, ett beslut eller en oförmaga att fatta beslut. Det finns tv3 typer av 
val som baserats p3 beslut: 

* beslut som baserats p3 de goda egenskaperna hos alternativet; och 

* beslut som baserats p3 de daliga egenskaperna hos alternativet. (Sjöstrand 1968) 

Gemensamt för ovanstaende teorier är att de till största delen inte berör könsskillnader 
vid yrkesvalet och den betydelse det kan ha för ens slutgiltiga val. Deras teser galler 
individer, inte män och kvinnor, därmed begränsar de synen p8 den komplexitet som 
ett val innebär. Detta är en allvarlig brist i deras teser emedan könet har en pavisbar 
effekt p3 valet av utbildning och yrke. Detta kan man utläsa i På skilda banor som är 
en rapport angående mäns och kvinnors val av utbildning och yrke. I den fastslås att 
det inte skett n3gon förändring; könssegregationen existerar fortfarande (P5 skilda 
banor 1991, s.32). Författaren konstaterar också att vid "internationella jämförelser 
framstår Sverige som ett land med en relativt hög grad av segregering p& 
arbetsmarknaden" (ibid, s.9). En tabell över yrkesverksamma bibliotekarier i aldern 
30-39 & visar att andelen kvinnor uppgick till 72% 1985. (ibid, s.62) I de 
specialarbeten (Lachonius 1985; Lindberg 1986; Bengtsson 1987 ; Ericson 1988) som 
utförts p5 skolan gällande studenters val till bibliotekarieutbildningen kan man klart 
utläsa att majoriteten av de studenter som valde bibliotekarieutbildningen i Borås 
ocksa var kvinnor. 

Avslutningsvis. Det som är av intresse för oss är främst att dessa forskare menar att 
yrkesvalet är en process. I övrigt har de inte betytt så mycket för vår undersökning utan 
finns med för att spegla hur man tidigare diskuterade kring yrkesvalet. 



3.2.2.2 Könsskillnader vid yrkesvalet 

Könet är en viktig faktor som paverkar individens val av utbildning och yrke. P3 
senare tid har denna fråga uppmärksammats och Janet Holland har i sin bok Women's 
occupation choice (1980) tagit upp många av de teorier som trots allt finns om 
orsakerna till kvinnornas yrkesval. Sammanfattningsvis menar hon att det finns fyra 
olika förklaringar till skillnaderna mellan mäns och kvinnors yrkesval: 

* Könsrollen. Upprätth3lls och reproduceras i familjen, utbildningar, äktenskapet, 
arbetet och inom individen själv. 

* Dåligt betalt arbete. Till exempel obetalt hemarbete eller synen p5 kvinnor som en 
reservarbetskraft. 

* Patriarki. Den makt och kontroll som utövas av män p8 kvinnor. 

* Biologi. Den biologiska skillnad som finns mellan könen. 

Jarl Bengtsson (1972) har undersökt val av yrke som aven har ett visst iniresse för det 
arbete vi gör. Trots att den är 23 & gammal verkar flera av värderingama ligga fast, 
vilket man kan konstatera om man jämför med På skilda banor (se ovan). Syfiet med 
studien var b1.a. att studera hur olika förhållanden som kön, prestationer, socialgxupp 
och intressen påverkade elevernas val. Resultaten är baserad på tre s.k. 
uppföljningsunders6kningar p& grundskole- fackskole- och gymnasieelever, vilka 
genomfördes i mars 1969. Undersökningen bestod av attitydfrågor. Några av resultaten 
visade att ca 40 % av gymnasieeleverna skulle fortsätta studera på universitet aven om 
de löneskillnader som finns mellan yrken med universitetsutbildning och yrken utan 
försvann. Detta val influerades av linje- och socialgruppsskillnader samt även 
könsskillnader. Flickorna hade ett lägre intresse för universitetsstudier än pojkama. 
Elever från socialgrupp 3 var likasi mindre intresserade av fortsatta studier än elever 
fran socialgrupp 1 och 2. De konventionella yrkesrollsuppfattningarna framträdde klart 
menade Bengtsson genom att flickorna ville deltidsarbeta och sköta hemmet medan 
pojkarna ville heltidsarbeta. Könsdifferentieringen i yrkesvalet pavisades i och med att 
vård- och läraryrket var mest populära hos flickorna och de tekniska yrkena hos 
pojkarna. 

En rapport gjord några år senare visar p5 samma tendenser som Jarl Bengtssons 
undersökning. Syftet med Svenssons rapport Jämlikhet och högskoleutbildning (1977) 
är att kunna identifiera n3gra av de faktorer som är av betydelse vid valet till 
högskoleutbildning efter det att hänsyn tagits till vissa variabler. Han undersökte 
vilken betydelse olika faktorer i 13-års åldern såsom begavning, studieintresse, . 

hemförhallanden m.fl. hade för den postgymnasiala utbildning. Orsaken till rapporten 
var dåliga kunskaper om de omständigheter som lag bakom de davarande 
förhallandena och som ansågs vara de egentliga orsakerna till de rådande orättvisma. 
Resultatet av studien blev b1.a. att det inom samtliga socialgrupper var fler män än 
kvinnor som gick vidare till högre studier. Att vara kvinna och komma f h  
arbetarklassen var alltså ett dubbelt handikapp. Andra viktiga faktorer som pilverkade 
huruvida man fortsatte att studera eller inte var antalet syskon och vart i landet 
familjen v&t bosatt samt om det p3 orten funnits ett gymnasium. Svensson fann också 
att den sociala bakgrunden var viktig, ty det var många fler som studerade vidare som 
kom fib akademikerhem än de som kom från arbetarhem. Betydelsefull var aven 
vilken typ av skola man gatt i och vilken utbildning modem erhållit. 



I Wememons och Landers rapport om män och kvinnor i barnomsorgen (1979, s 60- 
68) diskuterar de vilka orsaker som kan ligga bakom de könstypiska valen som @ler 
för alla yrken. De kommer b1.a. fram till att pojkar och flickor sätter värde p8 olika 
saker. Kvinnor söker efter inre belöning medan män vill ha yttre belöning. De 
presenterar tv5 förklaringsmodeller till valet av yrke: funktions- respektive 
attitydmodellen. Funktionsmodellen bygger p8 förklaringen att arbetsfördelningen 
mellan män och kvinnor kräver olika kompetens och ger olika livssituation At de tv& 
grupperna. Att kvinnor och män har olika värderingar och attityder hänförs d i  till att 
de reellt har olika funktioner och uppgifter i samhället. Attitydmodellen bygger p5 att 
individen socialiseras till att ha vissa bestämda förväntningar p5 sig själv och p5 
omgivningen. En del av dessa förväntningar är bundna till individens kön. Individer av 
olika kön får olika värderingar och attityder genom att de psverkas i olika riktning 
alltifrån barndomen. I rapporten presenterar Wemersson och Lander sju olika modeller 
för hur kvinnor valjer yrke: 

1. Väljer yrke för dess manligakvinnliga egenskaper. 
2. Tror sig inte klara ett manligt yrke. 
3. Vill leva upp till den bild man har av sig själv och andra har av en. 
4. Väljer yrket pga ett intresse som man uppfattar som individuellt och inte 
könsbundet. 
5. Kraven i den situation där individen befinner sig vid tidpunkten för valet avgör 
valets riktning. 
6. Om man är osäker är det möjligt att man valjer det som personerna i sin omgivning 
väljer. 
7. Man känner sig osäker och valjer nAgot som är känt, tryggt. (ibid, s 65ff) 

De urskiljer tv5 mekanismer som bevarar könsbudenheten i yrkesvalen: 

1. Det jag vet och kan och erfarit och det jag p5 sannolika grunder kan förutsäga om 
min framtid är beroende av vilket kön jag tillhör. Även om jag som person inte gör 
n5gra som helst antaganden om att vissa uppgifter endast är lämpade för kvinnor, 
medan andra endast lämpade för män, s& kan jag bara det jag kan, mina erfarenheter 
är dom de är och jag har blivit den jag är. 
2. Jag har bestämda föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Mina 
föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt är det som diiekt styr mina val 
och handligar. (ibid, s. 67) 

Betz och Fitzgerald redovisar i sin bok The career psychology of women (1987) vad 
som då var känt om kvinnors karriärval. I boken presenterar de en rad olika faktorer 
som ansags främja kvinnors karriärval. Detta schema är en summering av de faktorer 
som Betz och Fitzgerald menade vanligtvis förbättrar kvalitén p8 kvinnors karriärval 
och omfattningen av deras kanikprestationer. Det kan vara intressant att notera att de 
anser att föräldrarna har en stor piiverkan p5 kvinnans val, n5got som Super (1957) 
pekat p& tidigare. 



Individual variables Background variables 
High abiiity Working mother 
Liberated sex role values Supportive father 
Instrumentality Highly educated parents 
Androgynous personality Female role models 
High self-esteem Work experience as adolescent 
Strong academic self-concept Androgynous upbringing 
Educational variables Adult lifestyle variables 
Higher education Late marriage or single 
Continuation in mathematics No or few children . 
Girl's schools and women colleges 
(ibid, s.143) 

Borhagen diskuterar kring flickors och pojkars val av studier och yrke i en artikel i 
tidskriften b c u s  (1994) och menar att forskning kring ungdomars socialisation visar 
att elevernas erfarenheter och föreställningar utifran kön, social och kulturell bakgrund 
är de starkaste styrfaktorerna för elevernas studie- och yrkesval. Borhagen konstaterar 
b1.a att eleverna i stor utsträckning valjer gymnasieutbildning efter kön. För flickorna 
är det mera rationellt att välja ett yrke som g&r att kombinera med familj. De väljer ofta 
bort de yrken dit de inte är välkomna. Flickorna har också den uppfattningen att 
manliga yrken är tråkiga och väljer därför bort dem. 

Avslutningsvis. Undersökningarna vi har tagit upp i detta stycke visar p5 att könet är 
en viktig faktor vid val av yrke. Detta visar sig b1.a. genom att kvinnorna i högre grad 
intresserar sig för ett yrkes inre kvalitéer än vad männen gör. En annan viktig faktor 
som n5gra av forskarna pekade p& betydelsen av modems utbildning för kvinnornas 
fortsatta studier. 

3.2.2.3 Atimherande och underlättande faktorer vid val av yrke 

D5 Lortie har en sapass cental roll för vårt arbete har vi valt att särskilja honom från 
ovannämnda forskare. Han har i sin bok Schoolteacher (1975) undersökt b1.a. hur 
rekryteringen till läraryrket går till och vilka faktorer det är som paverkar vissa 
människor att bli lärare. Målet med hans studie är att förstå hur rekryte~gen till yrket 
fungerar. I sin undersökning använde han sig av intervjuer med yrkesarbetande lärare 
från fem stader i USA och en nationell enkätundersökning. Lorties resultat och teser 
berör visserligen specifikt lärarkåren men bibliotekarieyrket och läraryrket har vissa 
likheter och hrties faktorer går till största delen att applicera aven p8 bibliotekarier. 
Läraryrket, liksom bibliotekarieyrket, ses som ett acceptabelt yrke för kvinnor och det 
lockar också mest kvinnor. Hans undersökning är också intressant i och med att vi med 
vår uppsats också vill utröna vilka det är som valjer ett yrke och vad det var som 
gjorde att det blev just det yrket och inget annat. 

Lortie skriver att ett yrke måste ha vissa resurser som gör att människor söker sig till 
det. Dessa resurser är helt enkelt de egenskaper som underlättar för ett yrke i tävlandet 
om arbetskraft och kunskap. Lortie menar att det finns tv5 övergripande resurser: 
attraherande och underlättande faktorer (attractors and facilitators). Exempel på 



attraherande faktorer är jhförbara förniåner h m  t.ex.: pengar, prestige och makt. 
Lortie har sammanfattat de olika attraherande faktorerna under följande rubriker: 

* nte interpersonal theme. 
Att arbeta med människor i allmanhet och unga människor i synnerhet. Denna faktor 
attraherade lika många män som kvinnor. 

* nte service theme. 
Lärarna anser att de har en moralisk uppgift i samhället att utföra vilket också har varit 
den allmänna meningen ute i samhället. 

* The continuation theme. 
Nagra av de som gick i skolan uppskattade miljön så mycket att de inte vill lämna den. 

* Material benefits. 
Material benefits kan vara t.ex. pengar, prestige och säkerhet. I undersökningsgruppen 
kom 30% från hem där fadern varit arbetare. Utifrån detta drog Lortie den slutsatsen 
att läraryrket kunde leda till en statushöjning. Dema orsak till yrkesvalet var mycket 
viktigare för männen. Yrkets upplevda status och anseende innebar för kvinnornas del 
att ett stort antal kom från en högre social bakgrund än männen. 

Tre fjärdedelar av de intervjuade hade tänkt sig ett annat yrke innan de började 
undervisa. Lortie noterade här en skillnad i mäns och kvinnors förstahandsval - 
männen hade valt professioner medan kvinnorna hade valt yrken som sjuksköterska, 
bibliotekarie och sociala yrken. 

* lie theme of time compability. 
De bekväma ledigheterna - kortare arbetsdagar, mer semester - attraherade lärarna. 

underlättande faktorer är de sociala mekanismer som "hjälper" människor att välja 
yrket. De underlättande faktorerna sammanfattas under följande rubriker: 

* nte wide decision range. 
Eftersom yrket är synligt och patagligt för barn är det många som har möjligheten att 
bestämma sig tidigt för att bli lärare. Det är ocksa möjligt att bestämma sig sent i livet 
och ändå lyckas att bli lärare, till skillnad fiån andra yrken som t.ex. läkare. Denna 
faktor innebär ocksa att det blir en heterogenitet i ingångsmönstret. Lortie urskiljer där 
tv& olika vägar: 

- De som bestämde sig tidigt och ser yrket som ett kall. 
- De som bestämde sig senare i livet och där valet blir en kompromiss mellan dröm 
och verklighet. 

* 1he subjective warrant. 
Individerna har själva varit delaktiga i den process som avgjorde huruvida de var 
lämpliga för yrket. De har "testat" sig själv och anser sig ha klarat dessa test och 
kvalificerat sig för yrket - "wanting to teach b e m e s  justification for doing so" (ibid, 
s 40). 

Personliga omständigheter spelar också en stor roll i yrkesvalet. Många av de svarande 
betonade att de hade identifierat sig med lärare, vilket hade påverkat deras val. Det 
finns ocksa en tendens att identifiera sig med vuxna av samma kön vilket, menar 
hrtie, i slutändan leder till att kvinnodominansen inom yrket kvarstår. Uppmuntran 
från familjen är ocksa en viktig orsak till yrkesvalet. En annan faktor kan vara att 



föräldrar eller andra vuxna utefter ett barns uppförande och egenskaper placerar in dem 
i ett, som de anser, passande yrkesfack. 

Andra faktorer av en mera p3tvingad art förekom också t.ex. att föräldrarna lagt sig i 
deras val av yrke. En tredjedel uppgav att de egentligen ville bli nagot annat, men p.g.a 
främst finansiella orsaker inte kunnat. N3gra av kvinnorna hade valt yrket för att det 
gick att kombinera med en familj. 

Orsaken till att man valde just läraryrket s& sitt omskolningsyrke berodde p& 

- Att deras tidigare studier passade för utbildningen. 
- Den positiva bilden av lärare i samhället. 

Lortie konstaterar b1.a. i slutet av kapitlet att yrket är mer attraktivt för kvinnor än för 
män och att kvinnorna värdesätter andra fönnåner mer än pengar. Han menar vidare att 
rekryteringen innebär att kvinnodominansen består i och med att flickorna identifierar 
sig med lärarna p.g.a att de ofta är kvinnor, det är vanligare att modem i familjen är 
lärare samt den gällande synen att lärare är ett bra yrke för kvinnor (ibid, s 22-54). 

Avslutningsvis. Vi fann det intressant att Lortie menade att läraryrket är speciellt 
attraktivt för kvinnor och att de värdesatte andra fönnåner mer än de materiella. Det 
kan vara intressant att se om det går att applicera de underlättande och attraherande 
faktorerna som Lortie räknade upp även p3 bibliotekariestudenterna i vår 
undersökningsgrupp. 

3 3  Sammanfattning av bakgrunden 

Vi har nu konstaterat att det liksom för många andra yrken ocksa finns en rad 
mytbildningar om vad bibliotekarien är för slags person. Ofta aterkommande är bilden 
av en allvarlig äldre kvinna, som beskrivs utifran n3got stereotypartade attribut. Dessa 
olika bilder har till och från varit uppe till diskussion i svensk bibliotekspress. 

Bibliotewens yrkesroll/er är ett omr3de som det egentligen inte finns s4 mycket 
skrivet omkring. Detta torde hänga samman med att ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap än så länge är en ny akademisk disciplin. Kortfattat kan sägas 
att det inte finns nagra Mara definitioner som avgränsar yrkets verksamhetsområden 
och innehall. I snäv bemärkelse kan man fokusera på yrkets gemensamma käma och ta 
fasta p3 arbetsuppgifter såsom inköp, referensarbete och katalogisering. Andra väljer 
istället att friimföra en bredare syn p3 yrkesrollen, som inte bestar av en, utan flera 
yrkesroller. I stället för att g3 in p3 de gemensamma arbetsuppgifterna diskuteras den 
inriktning olika roller kan leda till. Till exempel antas olika bibliotekstyper företräda 
olikartade typer av arbetsuppgifter. Även bibliotekariens egen syn p3 yrket är av 
betydelse. Exempel p3 olika inriktningar kan vara folkbilding och kulturförmedling. 

Oenighet råder även inom andra områden, t.ex. humvida en tonvikt ska läggas vid det 
teoretiska eller det praktiska kunnandet. Inställningen till infornationsteknologins för- 
och nackdelar är ocks3 en omdiskuterad friiga. Vi har speciellt intresserat oss för 
Enmarks modell över tv3 tänkta ytterlighetsscenarier; kultur- respektive 
infonnationsparadigmet. 



De undersökningar och studier som vi har tagit del av kan delas upp i tv& grupper. Den 
första gruppen har till stor del inte berört hur könet paverkar yrkesvalet. De har istället 
koncentrerat sig p8 valet i sig, och menar att det är en process av kompromisser mellan 
personens subjektiva önskningar och den realitet hon lever i. Några av forskarna menar ' 
också att personer som tillhör samma yrke har liknande intressen och bakgrund. Den 
andra gruppen bygger i mångt och mycket sina teser p3 könsfaktorn och hur denna 
paverkar valet. Bland annat har en forskare konstaterat att kvinnor inte prioriterar ett 
yrkes materiella förmåner i lika hög grad som män. Detta kan också vara en förklaring 
till att vissa yrken lockar fler kvinnor än män och vice versa. Dan Lortie har i sin 
undersökning av lärare kommit fram till att ett yrke har vissa underlättande och 
attraherande faktorer som gör att en del personer söker sig till yrket. Dessa faktorer kan 
t.ex. vara att f3 arbeta med människor eller att man själv anser sig &om lämplig för 
yrket. 

Biblioteks- och informationsvetenskap är som sagt ett nyinrättat ämne här i Sverige. 
En handfull specialarbeten från bibliotekshögskolan som behandlar utbildningsvalet 
och studenternas bakgrund har vi dock funnit intressant för vårt arbete. Resultaten 
visade sig i många fall vara likartade. Studenterna var i genomsnitt av kvinnligt kön, 
mellan 26 och 31 år gamla, det var fler som ville arbeta p8 folkbibliotek än som viile 
arbeta p2 forskningsbibliotek och mellan 29% och 34% hade arbetat mer än sex 
månader p2 bibliotek. 

Det har däremot bedrivits forskning kring detta ämnesområde i en större omfattning i 
andra länder. Vi har tagit del av ett flertal utländska undersökningar som berör 
personligheten, statusen och yrkesvalet. Vad som framkommit i dessa studier är b1.a. 
att det finns det som talar för att stereotyper angående bibliotekarier stämmer, en orsak 
till yrkets laga status är den ovan diskuterade bristen p2 en klart definierad yrkesroll, 
och att de som studerar till bibliotekarier ofta är humanistiskt inriktade och vill arbeta 
med böcker. 



4. DE NYA BIBLIOTE-UTBILDNINGARNA 

I detta kapitel kommer vi att söka förklara den utveckling som föregick reformen av 
bibliotekarieutbildningen och ledde till att den startades upp p3 fler orter. Tidigare har 
bibliotekarieutbildningen endast funnits p8 högskolan i Bo& vilket ledde till att det 
uppstod ett "Boråsmonopol" pii utbildningen. 

Vidare ämnar vi presentera utbildnigama i Lund och Umeå och även den intervju vi 
gjorde med den utbildningsansvarige på respektive ort. Detta för att dels se om det 
finns n3gra skillnader utbildningarna emellan som skulle kunna paverka våra 
enkätresultat och dels för att beskriva bur utbildningarna p3 de tv8 orterna var 
uppbyggda samt vad de innehöll. 

4.1 Orsaker till utbildningarnas förandring 

Den nya högskolefeformen som trädde i kraft 1993 föregicks av tre utredningar. En av 
dessa - den s.k. Svenssonutredningen - ledde i sig inte till nagot, men har indirekt haft 
en viss betydelse i sammanhanget. 

4.1.1 Bibliotekerieutbildningen utreds 

Den första ansatsen som gjordes )r att förändra utbildningen var da Tengström (1986) 
genomförde en utredning angfiende forskningsanknytning av bibliotekarielinjen vid 
högskolan i Boras. Orsaken till utredningen var att biblioteksverksamheten befann sig i 
ett skede av förändring genom den nya tekniken inom b1.a. informationsbehandlingen. 
Biblioteksforskning skulle bli ett sätt att möta förändringar i framtiden. Malet med en 
forskningsanknytning av bibliotekarielinjen var att göra utbildningen p3 grundniva 
mer "högskolernässig" och att underlätta för dem, som tagit grundexamen att fortsätta 
sina studier p5 doktorandnivii. Emin Tengström lade £ram tvii olika alternativa förslag, 
b1.a. föreslog han att lärama skall ha möjlighet att vidareutbilda sig genom att 
understödja dem som önskar att genomg3 forskarutbildning. Vidare föreslag han att 
det skulle upprättas ett centrum för biblioteksforskning 1986 och att det skulle placeras 
p3 Göteborgs universitet. Tengströms utredning ledde b1.a. till att en professur i 
biblioteks- och informationsvetenskap tillsattes i Göteborg. 

Innan den borgerliga regeringen beslutade om reformen, som började galla 1993, kom 
en utredning f& universitets- och högskoleämbetet (uHÄ) om 
bibliotekarieutbildningen - den s.k. "Svenssonutredningen" 
(Bibliotekarieutblildningen i framtiden 1991). Dema kom aldrig att träda i kraft och 
hade ingen betydelse alls för den utredning som leddes av Per Unckel, trots att de tv% 
utredningarna i mångt och mycket kom fiam till samma sak. Svenssonutredningen 
innebar dock att det fanns en mental förberedelse innan förändringarna genomfördes. 
Gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen ansag att utbildningen måste f3 en 
mera högskolemässig prägel. De förordade en förstärkt forskningsankytning, digot 
som Tengström redan gjort (se ovan), genom: 

* undervisning av likare med forskarutbildning, 

* träning i vetenskaplig teori och metod, 



* en genorngiiende problematiserande hållning till stoffet, 

* möjlighet att g3 vidare till forskarutbildning (ibid, s.10). 

Bra litteratur var ett annat sätt att säkerställa nivån p3 undervisningen. Vidare föreslog 
de att utbildningen skulle ha en examen p3 magisterniva. 

Gruppen ansåg att utbildningen skulle spridas till tre eller fyra orter för att p& det viset 
gynna en kvalitetsfrämjande konkurrens och stimulera rekryteringen. De läroanstalter 
som ansags aktuella var, förutom Borås: Linköping, Lund, Stockholm, 
SundsvalVHärnösand, Ume3 och Uppsala. I det slutgiltiga yrkandet föreslog de att den 
grundläggande utbildningen skulle finnas fi.0.m. 93/94 i: 

* Boras/Göteborg med 120 resp. 150 nybörjarplatser 

* Lund med 60 nybörjarplatser 

* Ume3 med 30 nybörjarplatser 

Dessutom föreslog Svenssonutredningen att det skulle finnas en fort- och 
vidareutbildning i SundmalIiHämösand om 30 årsstudieplatser fi.0.m. 92/93. 

4.1.2 Reformen som ledde till de nya bibliotekarieutbildningarna 

Den ovan beskrivna utredningen hade, som sagt var, ingen betydelse för den utredning 
som sedan kom att tillsättas av den dåvarande moderata regeringen. (Regeringens 
proposition 199211993:l). Denna senare utredning leddes av Per Unckel, och kom att 
genomdriva ett antal reformer som b1.a. innebar: 

* att universiteten och högskolorna beslutar själv vilka utbildningar de skall erbjuda. 

* att linjesystemet upphör och biblioteksutbildningen omvandlas till kandidat- och 
magistersutbildning 

* forskningskompetens hos lärare och akademisering. 

När det gamla linjesystemet slopades innebar detta att de flesta 
yrkesexamensutbildningarna omvandlades till kandidat- och magisterutbildningar. För 
att en student skall f3 en magisterexamen krävs 160 poäng, varav 80 poäng skall vara 
inom ett ämne. Vidare skall studenten ha genomfört ett examensarbete p3 20 poäng, 
alternativt tv& arbeten om 10 poäng. I övrigt gavs universiteten och högskolorna en 
större frihet att välja vad man skulle erbjuda sina studenter för program och kurser. 
Detta innebar att "Boråsmonopolet" p& bibliotekarieutbildningen upphörde och nya 
utbildningar kunde startas p3 andra orter vilket skedde 1993 respektive 1994 i Lund 
och Umea. I propositionen tillråder Per Unckel att de statliga universiteten och 
högskolorna skall f3 mer frihet b1.a. när det galler utbildningsutbud, antagning av 
studenter och studieorganisation. Vidare förordar han att ett införandet av en 
internationellt giltig examensordning där examina skulle vara magister-, kandidat- 
eller högskoleexamen förutom yrkesexamen. En sådan examensordning skulle, enligt 
Unckel, "fungera som instrument för lokalisering av vissa utbildningar." (ibid, s 35). 
Magisterexamen skulle f2 utfärdas av universitet och högskolor i de ämnen som de har 
forskarutbildning för. Urvalskriterierna för olika kurser och utbildningsprogram skulle 
avgöras av respektive universitet eller högskola. 



4.2 Utbildningssituationen idag 

Högskolereformen 1993 innebar att universitet och högskolor fick starta vilka 
utbildningar de ville. I och med detta upphävdes Boråsmonopolet och idag kan man 
väija att studera p& niigon av följande orter: Lunds universitet, Högskolan i Borås och 
universitetet i Umeii. Borås och Umeå piibörjade sina nya utbildningar höstterminen 
1993 och Lund tog in sina första studenter vårterminen 1994. Dessutom kommer en 
bibliotekarieutbildning i Uppsala att böja höstterminen 1995. En diskussion fördes 
kring att starta upp en bibliotekarieutbildning aven i Linköping, men dessa planer 
ligger för närvarande pii is. Däremot bygger de upp en utbildning inom 
informationsområdet. 

Ume% startade sin utbildning hösten 1993 och är en phbyggnadsutbildning. Det är 
önskvärt att de sökande har minst 40 poäng i litteraturvetenskap för skol- och 
folkbiblioteksinriktningen och minst 60 poäng i ett ämne för forskningsinriktningen. 
Utbildningen leder fram till en magisterexamen. Utbildningen är indelad i fem kurser: 
Kultur, vetenskap, bibliotek och samhälle, Biblioteket i informations- och 
mediasamhället, Biblioteket som informationssystem, Bibliotek, politik och samhälle 
samt en valfri fördjupningskurs. Termin 4 gör den studerande ett fdtrelaterat arbete, 
som avslutas med en rapport. Därefter skrivs en uppsats om tio poäng. Umea har 
biblioteksrelevant forskning i b1.a. idéhistoria och litteraturvetenskap samt media och 
kommunikation (Bibliotekarieutbildningen vid Umea universitet). 

Lund piibörjade sin utbildning våren 1994. Deras antagning skiljer sig fran de övriga 
utbildningarna genom att studenterna får genomgii först ett lämplighetstest och sedan 
en intervju innan de slutligen antas. Utbildningen är ett program pil 80 poäng som skall 
ha föregatts av 80 poäng tidigare studier och leder till en magisterexamen. 
Utbildningen består av tre kurser: Information och kultur i samhallet, Dokument- och 
informationshantering och Bibliotekets organisation, ekonomi och service. Den sista 
tenninen skriver studenterna en magistersuppsats (Bibliotekarieutbildning). I Lund 
bedrivs biblioteksrelevant forskning inom b1.a. företagsekonomi, litteraturvetenskap 
samt bok- och bibliotekshistoria (Almerud 1993b). 

Borås nya utbildning kom igång samtidigt som Umeås, dvs hösten 1993. Till 
utbildningen i Borås kan biide gymnasister och studenter söka. Antagningskraven för 
studenterna är minst 60 poäng och gymnasisterna skall ha genomgatt en treårig 
teoretisk linje. Utbildningen är indelad i fyra block: Biblioteken och sanhiillet, 
kunskapsorganisation samt människans förhållande till bibliotek. De avslutande 40 
poängen är indelat i fyra delar: teori- och forskningsmetodik, verksamhetens 
organisation, tv& valfria kurser p& 5 poäng och ett examensarbete som är p5 20 poäng. 
Möjligheten h s  också att endast ta en kandidatexamen. I Borås kan man också välja 
att läsa utbildningen p2 distans (Bli bibliotekarie). 

I Uppsala kommer den första antagningen till deras bibliotekarieutbildning att ske 
höstterminen 1995. För att vara behörig krävs att man last minst 80 poäng varav minst 
60 poäng i eit ämne. De anser att det är önskvart att studenter med 
medicinsidfarmaceutisk, teknisk/naturvetenskaplig eller ekonomisk bakgrund söker 



sig dit. Första terminen läser studenterna b1.a. kurser om; biblioteken som kulturella 
instutioner, bibliotekshistoria, bibliotekariens yrkesroll, kommunikationsteori och 
biblioteken som viktiga länkar i samhällets informationsförsörjning. De får även 
kunskap om dataprogram och lär sig grunderna i informationsförsöjning. Andra 
terminen inriktas p8 informationssökning. D8 får de studerande lära sig att p& olika 
vägar söka information genom att använda sig b3de av databaser och andra mer 
traditionella metoder. Under andra terminen lär de sig även katalogisering och 
klassificering och läser om bibliotekens utåtriktade verksamhet som t.ex. 
marknadsföring. Tredje terminen börjar med tio veckors praktik, som vanligen skall 
ske p3 ett större bibliotek, det finns dock möjlighet att göra en del av praktiken vid ett 
mindre bibliotek eller specialbibliotek. Terminen avslutas med ett specialarbete om 5 
eller 10 poäng som antingen kan knytas till praktiken eller vara fiist8ende. Fjärde 
terminen innehaller fyra eller fem 5 poängskurser som t.ex. kan vara biblioteks- och 
bokhistoria eller EU och biblioteken. Biblioteksutbildningen kan ingå i magister- eller 
kandidatexamen. P8 sikt planerar man även i anslutning till utbildningen en 
forskarutbildning. Utbildningen anordnas i samarbete med bibliotek i 
Uppsala/Stockholms-regionen. Undervisningen kommer att best8 av en blandning av 
föreläsningar, seminarier, grupparbeten och mera praktiska "sökövningar" 
(Bibliotekarieutbildning 1994, Uppsala). 

Linköping planerar inte att starta en bibliotekarieutbildning, däremot haller man p8 att 
bygga upp en utbildning i information. Denna utbildning kan i kombination med andra 
kurser leda till ett yrke inom faltet för dokumentation, kunskapssökning och 
förmedling. Bland annat ger de kurser i samhällets informationsresurser samt 
elektroniska media (Jan-Erik Hagberg, personlig kommunikation, 6 mars 1995). 

43. Beskrivning av utbildningarna i Lund och UmeA 

Först presenterar vi utbildningen i Lund och sedan utbildningen i Ume8. Efter bada 
orterna följer en intervju med respektive utbildningsansvarige. Vi valde att göra dessa 
tv8 intervjuer för att vi ville ha lite mer kött p8 benen och även för att f8 en bättre bild 
av utbildningens innehall och antagningsförfarandet. Det senare är speciellt intressant i 
ft3ga om Lund med tanke p8 att deras antagningsförfarande ser annorlunda ut i 
jämförelse med de övriga existerande bibliotekarieutbildningarna. 

4.3.1 Bibliotekarieutbildningen i Lund 

Nedan följer en kort beskrivning av bibliotekarieutbildningen i Lund, hur den är 
uppbyggd och vilka antagningskrav som finns. Sist presenterar vi en intervju med 
studierektor Birgitta Olander. 

4.3.1 .l Utbildningens innehall och uppläggning 

Lunds universitet beslutade i mars att inrätta en bibliotekarieutbildning med 30 platser 
våren 1994 (Almerud 1993a). Enligt Olander är ambitionen att "utbilda generella 
ftamtidsbibliotekarier". Ty; "Branschen förändras hela tiden och da är det inte 



meningsfullt att utbilda för de olika typer av bibliotek vi har idag. Istället satsar vi p5 
en bibliotekdeutbildning sam passar morgondagens arbetssituation i 
informationssamhället.'' (Blomberg 1994, s.41). I DIK-forum kunde man sedan läsa 
att utbildningen i Lund skall bli teoretiskt anlagd och vara en förberedelse för arbeten 
inom informationssektom, där informationssektorn inte bara består av bibliotek utan 
aven andra informationsmiljöer i samhället (Almerud 1993b). Olander säger att "det är 
inte realistiskt att tro att nagon utbildning kan producera fkdiga bibliotekarier, som 
går att sätta i informationsdisken första dagen." Istället menar hon att utbildningen 
skail ge så goda förutsättningar som möjligt för det [yrket]. Den ska ge en mental 
beredskap för vad som väntar en." (ibid, s.7). I broschyren "Bibliotekarieutbildning vid 
Lunds universitet" kan man läsa vilka egenskaper som de anser är önskvärda hos en 
student p& bibliotekarieutbildningen i Lund; hon "bör vara utitriktad, flexibel och ha 
lätt för att arbeta med olika slags människor". Det är dessa egenskaper som man 
försöker mäta i antagningstestet (se nedan). 

l:a terminen ägnas at Information och kultur i samhallet (20 p). Kursen består av tre 
delkurser; Kunskapssamhallet (lOp), Praktisk informationsteknologi (5p) och 
Kunskaps- och kulturförmedling (5p). Här handlar det om hur kommersiell, 
vetenskaplig och kulturell information produceras och distribueras. Dessutom studeras 
hur denna information kan sökas, tillhandahillas och htervinnas. En gemensam bas i 
informationsteknologi och datorkommunikation upprättas ocksi (Kursplan för BIB 
011). 

.2:a terminen inriktas p i  Dokument- och informationshantering (20 p). Kursen 
innehiller tvi delkurser: Mediahantering (10 p) och Bibliografiska informationssystem 
(10 p). I kursen ingår yrkesspecifika kunskaper som t.ex. katalogisering och 
klassificiering liksom informationssökning, databashantering och litteratururval 
(Kursplan för BIB 002). 

3:e terminen går under rubriken Bibliotekets organisation, ekonomi och service och är 
indelad i fem delkurser: Ledarskap och utveckling (4 p), Organisation och ekonomi (4 
p), Användarservice (4 p), Specialisering/fördjupning (valfri kurs) (5 p) och 
Forskningsmetodik (3 p). Studenterna lär sig administration och kunskaps- och 
kulturförmedling. Här finns ocksa möjlighet till fördjupning eller specialisering i och 
med den valfria 5-poängskursen (Kursplan för BIB 003). 

Den 4:e terminen genomförs sedan ett examensarbete p& 20 poäng. Detta 
examensarbete kan göras p8 tvil sätt: antingen är man först ute pil ett fáltarbete och 
bygger sedan ut detta till en uppsats eller så skriver man enbart en uppsats. 

Utbildningen i Lund utformas enligt den problemonenterade-metoden @'BI) och 
innehåller inga särskilda praktikperioder. Istället varvas teon och tillämpningar hela 
tiden. PBI-metoden innebär att studenterna ägnar sig at ett aktivt inlärande och får ta 
personligt ansvar för sitt lärande. Studenterna arbetar ofta i grupper och det är också 
grupperna som själva bestämmer avgränsningen och omfattningen p& de uppgifter de 
tilldelas. Undervisningen innehaller blide föreläsningar, övningar individuellt och i 
smigrupper samt faltstudier och studiebesök. Vidare s i  kännetecknas utbildningen av 
ett studiesätt som är processinriktat "där teoretiska och praktiska moment integreras 
kunskapsmässigt." (Utbildningsbeskrivning). 



Bibliotekarieutbilegen i Lund har, enligt dem själva, fyra fördelar: 

* Med vår uppläkgning kan studenternas studiebakgrund och deras egna 
erfarenheter med fördel utnyttjas som extra utbildningsresurser. 

l 
* Utbildningen har litet format med 30 platser som gör det möjligt att utforma och 
överblicka innehållet som en helhet med logiska fördjupningspunkter. 

* Det är tv3 års sammanhållen utbildning där det är naturligt med nära relationer 
mellan lärare och studenter. Detta f6rstärks med PBI. 

* Det särskilda dntagningsforfarandet skapar en studerandegrupp inriktad p3 en 
yrkesverksamhet i linje med framtidens krav. (Bibliotekarieutbildning) 

Olander nämner atf en ytterligare fördel med utbildningen i Lund är att det 
förekommer många goda biblioteksmiljöer i närheten av Lund (Almenid 1993b). 
P2 Lunds universitCt bedrivs ocks3 biblioteksrelevant forskning inom ämnena 
företagsekonomi, ~a t ionsbehand l ing ,  medie- och kommunikationsvetenskap, 
idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap samt bok- och bibliotekshistoria däremot 
inte i biblioteks- obh informationsvetenskap. (Almelud 1993a) 

4.3.1.2 Behörighet och antagning 

För att f3 söka till dtbildningen maste man ha 80 poäng fran högskola eller universitet i 
fiitt valda ämnen obh av dessa 80 poäng måste man ha läst 40 poäng i ett ämne. De 
sökande delas in i Syra kvotgrupper som baseras p2 deras tidigare utbildningshistoria. 
De fyra grupperna p: 
l )  humaniora och tlkologi 

2) samhalls- och blteendevetenskap 

3) teknik och naturbetenskap 

4) övriga l 

Antagningen sker proportionellt i kvotgrupperna, minst tre fkån varje grupp kommer 
dock att antas. ~ l l d  behöriga kallas sedan till ett skriftligt test. Detta test "g& ut p3 att 
pröva de sökandes hämpiighet för yrkesverksamhet i biblioteks- och 
informationssektorh. Lämpligheten bedöms efter kriterier som indikerar bla 
motivation, flexibiiitet samt social, kommunik&v och organisatorisk fÖrm3ga." 
(Information om ansöknings- och antagningsförfarande). 

l 

Det skriftliga antagningstestet består av fyra olika uppgifter som alla sker p3 tid: 

* Uppgift 1; Personliga fragor (30 min.) Studenten ska berätta om bibliotekariejobbet. 

* Uppgift S; ~esteri (60 min.) Här gäller det att läsa igenom fem texter och sedan 
kortfattat besvara spmanlagt 6 frågor som berör de lästa texterna. 

l 

* Uppgift 3; Filmklubben (45 min.). Provtagaren skall organisera en fiktiv filmsamling 
med 45 påhittade titlar p& tre olika sätt. Man får ej använda sig av de konventionella 
indelningarna (draxha, action, komedi etc.) utan skall hitta p3 egna. 



* Uppgift 4; Servicesituutioner (30 min.). Fyra verkliga situationer beshivs som man 
sedan skall ta stallning till. I 

Utifi-ån resultatet av testet rangordnas de inom varje grupp. De 60 bästd studenterna 
går vidare till ni intervju som tar ca 30 minuter. De sökande antas sedd utefter 
resultatet av intervjun. i 

Trots dessa antagnings reglerna så konstaterar Blomberg att: "De humahstiska ämnena 
dominerar liksom kvinnorna," (Blomberg 1994, s.41) 

l 

4.3.2 Intervju med studierektor Birgitta Olander i Lund 
l 

I samband med att vi var och distribuerade enkäterna till de studerandei Lund passade 
vi p8 att göra en intervju med studierektorn för utbildningen - Birgitta plander. Vi 
kom da att b1.a. samtala om antagningen, utbildningen och framtiden för 
bibliotekarierna. Nedan följer en sammanfattning av det som sades uder  samtalet. 

4.3.2.1 Antagningen 

Bade skriftliga tester och intejuer ligger till grund för antagningen. dlander menade 
att de hade vissa ideer om vad m& ville mäta och utformade fragorna för att kunna 
mäta det. Under intervjun sker en preliminär rangordning. Testet är utformat av tv8 
pedagoger samt Olander själv och består av 4 uppgifter: 

I 

* personliga frågor I 

* texter om bibliotek: denna uppgift har tv2 avsikter; dels att f3 ut en mening av det 
man läser i en text och kunna se vad som är relevant, dels att f& en inblick i vad som 
väntar en i det framtida yrket. 

* filmklubben: testa kreativiteten och logiken. Upplevs ofta som ett stressmoment och 
gör många frustrerade. , 

* bedöma servicesituationer: man får lösa problem som är tagna fr& v'erkligheten. 
Detta ska visa p8 den sociala förmagan och om man kan man läsa en situation. 

Den tredje uppgiften - filmklubben - anses som svår. Man måste tänka p3 ett annat 
sätt än man är van vid. Denna svårighet avspeglar sig i resultatet emedan digra får full 
pott och andra får noll. l 

l 

Varje uppgift kan ge 10 poäng. Vid testet är det helhetsbilden som d a s  - det är det 
sammanlagda resultatet som är det viktiga. Bedömningen görs av tv5 av varandra 
oberoende pedagoger som sedan jämför sina resultat - Olander är inte inblandad i 
bedömningen av testen. Endast i undantagsfall går hon tillbaka och se4 p3 resultatet. 

l 

Intervjun genomförs av Olander och en medarbetare. Av de 62 som detta år (1994) 
testades togs 48 ut till intervjun och 32 studenter blev antagna till utbildningen. 
Intervjun skall bekräfta det skriftliga testet och innebär ocksa en möjlighet för 



studenterna att ställa egna fragor. Vid intervjun följer man ett schema med vissa 
bestämda områden: 

* Uppvärmning. Bakgrund, testar motivationen igen. 

* Samarbetsförmaga, logisk- och struktureringsförmaga 

* Provokation. Stresstalighet. Vad blir personen stressad av. 

* Egna kommentarer eller om de har nagot att tillägga eller fråga om. 

Antagningen skall mata studentens motivation, kommunikativa förmaga och sociala 
begavning. De vill ha personer som är utatriktade och serviceinriktade. Olander 
poängterade att det var otroligt viktigt med just de pesonliga egenskaperna hos 
individen och att det inte är ett yrke för in~tvända bokmalar. Egenskaper som 
uppskattas är: hög motivation - till yrket eller utbildningen, det är helt ok att g8 
utbildningen även om man ej tänkt sig en bibliotekariekarriär - förmåga att uttrycka 
sig i tal och skrift samt social begavning. Olander menade att en bibliotekarie mcfste 
vara utatriktad. 

I Lund har man valt att enbart ta in studievana studenter och inga gymnasister (vilket 
sker i Borås). P3 sa vis slipper man inlärningsperioden under första terminen som 
annars skulle behövas för att "skola in" gymnasieeleverna. Det är dock inte enbart 
fördelar med studievana studenter, nackdelen är att de ofta är inskolade i ett visst satt 
att lära och kan f5 problem med att anpassa sig till PBI-metoden. Denna metod kan 
upplevas som svår eftersom eleven till stor del får ta eget ansvar för sitt lärande och 
inte har samma stöd som med den vanliga metoden då läraren talar om vad man ska 
lära in. En annan nackdel med metoden är att man blir väldigt beroende av de andra i 
gruppen som man samarbetar med, många av studenterna saknar individuella 
prestationer och chansen att f8 visa vad man går för. Däremot upplever många att det 
stärker självförtroendet när man klarar av en uppgift. 

4.3.2.2 Utbildningen 

Man vill ge studentera en beredskap inför det kommande yrket. Det är viktigare att 
kunna se mönster än att lära sig själva hantverket under utbildningen. Man vill utbilda 
-tidens bibliotekarier och ge dem beredskap inför informationsteknologin. Det 
viktiga är att första vad man gör inte att kunna det perfekt. Det handlar inte om att lära 
sig ett visst program eller teknik utan att första vad man gör. Med Olanders egna ord: 
"Inte utbilda bara biblioteks bibliotekarier utan [ge] lite bredare kompetens." Man ska 
associera yrket med en viss typ av kompetens, verksamhet och kunskap. 

Utbildningen är problemorienterad, vilket innebär att eleven aktivt ska ta ansvar för sin 
inlärning - det är motsatsen till passivt inhämtande av fardigtuggad kunskap. PBI är en 
viss pedagogik, ett arbetssätt, som används p5 flera andra program, t ex juristlinjen i 
Uppsala och lärarhögskolan i Malmö. Detta arbetssätt innebär att studenterna i grupper 
själva skall hitta lösningen pa en uppgift. De tar själva ansvar för sin inlärning och det 
är gruppen som väljer avgränsningen p3 problemet. Samma grupp haller ihop hela 
terminen. Olander menar att PBI speglar en bibliotekaries arbetssätt; hon ställs inför 
nagonting som man egentligen inte vet nagot om och ska snabbt försöka hitta ett svar. 
Man måste ge sig in i frageställningen för att komma at problemet. Under utbildningen 



har studenterna haft bade grupptentor och individuella tentor, tanken är också att de 
skall kunna välja presentationssätt sjäiv. Olander är nöjd med sina studenter och anser 
att de har den rätta motivationen. 

Det geografiska laget bedömer man som bra. Lund är en universitetsort och man har 
professur inom b1.a. bok- och bibliotekshistoria och en närhet till flera sorters 
bibliotek. Olander ansåg att om man ändå skall flytta och bo p5 ett ställe i tv3 år är 
Lund ett bra alternativ med tanke p8 att det ä~ en universitetsort. Borås, menar Olander, 
har ett dåligt läge. Det är få som bor där, och det är tillika en liten högskola. Det finns 
också en djup avoghet mot Borås, en slags hat-kärlek. Hon konstaterar dock att det 
trots allt finns vissa fördelar med Borås som t.ex. den fina skolan och det välutrustade 
biblioteket som är ett av de största specialbiblioteken i landet. De flesta som är 
intresserade av att studera biblioteks- och informationsvetenskap har dålig kunskap 
om att det går att läsa p8 andra orter än Borås. 

De skillnader som Qlander anser att Lund har i förhallande till Borås och Ume3 är att 
man har en mer ambitiös studentgrupp och en mer innehallsrik utbildning som ger en 
bredare kompetens och har en bredare prägel. De studenter som har sökt sig till 
utbildningen i Lund har ofta last om den nya utbildningen. 

Fältstudier ingår i början av utbildningen vilket innebär att studenterna tillbringar en 
dagvecka pil ett bibliotek under sex veckor. Tanken är att studenterna skall se de olika 
förutsättningar som varje bibliotek har. Det är meningen att alla studenter ska besöka 
en liknande blandning av bibliotek bestaende av bade stora och sma forsknings- och 
foikbibliotek. Studenterna skall inte bara besöka och jämföra biblioteken; i uppgiften 
ingår aven att sitta med i infonnationsdisken; detta för att illustrera arbetsvardagen p& 
ett bibliotek. Olander har märkt att studenterna ställer olika fragor allt eftenom de får 
mer kunskap om vad som sker p8 biblioteken. 

Magisteruppsatsen måste vara på 20 poäng och får ej som i Borås vara 10 plus 10. 
Studenterna kan antingen g5 ut p3 fältstudier och sedan bygga p5 det till en 20 poängs 
uppsats eller skriva en helt teoretisk uppsats. Uppsatsen far inte göras i grupp utan 
skall utföras ensam eller i par. I och med magisteruppsatsen delas ocksa graderade 
betyg ut; det är för övrigt enda gången det sker under utbildningen. 

4.3.2.3 Yrket 

Lunds universitet vill bredda yrket till att gälla även utanför biblioteksbyggnaden. Hon 
tror att det kommer att finnas jobb i h t i d e n  som inte "finns" än, aven utanför det 
nuvarande yrkets ramar. 

Framtida arbetsuppgifter tror Olander finns inom informationsteknologin, hon tror 
vidare att det kommer att bli mer tillrättaläggande, filtrering och bearbetning av 
informationen till kunderna. Bibliotekarien kommer att göra mer än bara hämta in och 
lämna ut information. Detta kräver lite ämneskunskaper men också t.e*. vana vid att 
hantera texterna och att ta hjälp av indexeringstermer. Den traditionella bibliotekarien 
har varit rädd för bearbetning av information och istället har de bara hämtat in 
referenser och lämnat ut till användaren eftersom de ville vara s8 objektiva som 
möjligt. Olander tror inte att det kommer att bli lättare för bibliotekarien i och med 



Internet utan snarare mhre eftersom många då kommer att upptäcka att 
informationsflödet "inte bara är en älv utan en hel ocean." Det gäller att kunna 
navigera rätt i informationsflödet. 

"Den bild man har av bibliotekariens jobb och uppgifter är väldigt mycket smalare än 
vad den i själva verket är", ansag Olander 

4.3.3 Bibliotekarieutbildningen i Ume3 

Nedan följer en kort beskrivning av hur utbildningen i Umeå ser ut. D@& följer en 
intervju med utbildningens nuvarande föreståndare Björn Olsson. 

4.3.3.1 Utbildningens innehall och'uppläggning 

Utbildningen är än sh länge inte n&gon egen institution, utan är placerad under 
institutionen för medier och kommunikation. Man samarbetar också med andra 
institutioner där det bedrivs forskning kring bibliotek, information och 
kommunikation, såsom sociologi, idéhistoria och litteraturvetenskap. Det finns ännu 
ingen professur tillsatt inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Den 
tidigare föreståndaren Kerstin Norlander hävdade dessutom att om en sadan inte var 
tillsatt den 117 -95 skulle utbildningen troligtvis laggas ned (Almegård 1993, s.8). Sa 
kommer dock inte att ske. 

Det övergripande malet för utbildningen "är att ge de studerande shdana kunskaper och 
fardigheter att de ska kunna verka som aktiva förmedlare av kultur, vetenskap och 
information inom primärkommunala, landstingskommunala, statliga och privata 
bibliotek, eller myndigheter, organisationer och företag". 

Termin 1: filtur, vetenskap, bibliotek och samhälle (20p): 
Hela första teminen agnas at att ge en "bred orientering om västvärldens kultur- och 
vetenskapshistoria från renässansen fram till i dag" (Bibliotekarieutbildningen vid 
Ume8 universitet). Kursen består av de tv8 momenten: 

* Kultur, vetenskap, bibliotek och samhälle (15p) 

* Kultur- och vetenskapssociologi (5p) (Kursplan) 

Termin 2: Biblioteket i informations- och mediesamhallet (10p): 
Bibliotekets roll i dagens samhälle är här en viktig utgångspunkt. Kursen syftar till att 
ge studenten kunskaper om utvecklingen inom informations- och mediaområdet och 
huruvida bibliotekariens yrkesroll p8verkas av denna utveckling. Låntagaren satts i 
centrum p5 så vis att teorier om kommunikation mellan människor och 
mediemarknadens struktur" (ibid) tas upp, och vidare presenteras forskning om hur 
olika grupper utnyttjar biblioteket och deras behov av kunskap. 

Termin 2 och 3: Biblioteket som informationssystem (20p): 
I denna kurs studeras bibliotekariens mer konkreta uppgifter, såsom 
dokumenthantering, indexering och litteratursökning i t.ex. databaser (ibid). Det 



handlar med andra ord om hur biblioteket är organiserat och om ISAR L information 
seach and retrieval (Soergel 1985, s.7). 

Termin 3: Bibliotek, politik och samhälle (Sp): 
Studenten får här lära sig mer omsamspelet mellan bibliotek och 
politiskt perspektiv och om relationerna mellan politiker, 
medborgare. Demokratifrågan och därmed bibliotekets 
förmedla information är en viktig fraga (Kursplan). 

Fördjupningskurs (Sp): 
Utbildningen erbjuder tv8 olika 5-p0angskurser att välja emellen: 

* KulturfSmedling inriktad mot folk- och skolbibliotek Denna kurs q 
litteraturpedagogiskt och sköniitteraot inrjkiad; hur når biblioteket ut tiP sin m3lgrupp 
och vilken litteratur bör biblioteket satsa p&, s.k.populär- eller Mitter?ur? 

* Vetenskapsförmedling inriktad mot forsknings- och företagsbibliotek 
Kommunikationsprocessen inom olika forskargrupper är en bärande d41 i denna kurs 
och utifran detta studeras "hur forsknings-, myndighets- och företagsbibliotek bygger 
upp sina boksamlingar" (ibid). 

a Termin 4: Examensarbete (20p) 
Inledningsvis ges en presentation av nutida vetenskapsfilosofiska synslt. Därefter är 
det meningen att den studerande under fem veckor ska vistas p3 och stifta närmare 
.bekantskap med ett speciellt bibliotek. Bibliotekets målsättning ska anhyseras och 
redovisas i form av en rapport. Resterande 10 veckor ägnas fit att skriva en 10-poängs 
uppsats inom ett fiitt valt biblioteksrelaterat ämne (ibid). 

4.3.3.2 Behörighet och antagning 1 

* Kunskaper motsvarande 3 åk svenska och 3 åk engelska, med lägst detyget 3, från 
nagon avgymnasielinjerna H, S, E, N eller T (komvux etapp 3). 

Behörig att söka utbildningen är den som, förutom allmän behörighet, 
följande tv6 krav: 

* Wcxrm i Lund, men till skillnad från Borås, så krävs det att den sökande sedan 
tidigare läst 80 poäng, varav 40 måste vara inom ett och samma ämne) där en uppsats 
om minst 4 poäng ingår. 

uppfyller 

Utbildningen är att se som en pfibyggnadsutbildning om 80 poäng i biblioteh- 
och informutionsvetenskap. Studierna leder fiam till en magisterexamen. Den som 
under termin 3 önskar läsa fördjupningskursen Kultu~örmedling inri+d mot folk- 
och skolbibliotek bör helst ha läst minst 40 poäng litteraturvetenskap. Motsvarande 
anskemål för kursen Vetenskapsförmedling inriktad nwt forskings- 
företagsbibliotek är att den studerande har läst minst 60 poäng inom ett och samma 
ämne. I 

l 
Vid sjalva antagningen fördelas de sökande p& tre grupper. Hur antalet 
utbildningsplatser fördelas mellan dessa grupper bestäms vid varje an(agningstillffle. 



d * De som tidigare ar läst litteraturvetenskap rangordnas efter antalet uppnådda poäng. 

* De som har läst minst M) poäng inom ett och samma ämne rangordnas efter det totala 
antalet uppniidda *äng. 

* Övriga sökande rdngordnas efter det totala antalet uppnådda poäng. (Kursplan) 

4.3.4 Intervju mqd förestandare Björn Olsson 

Onsdagen den 30:e November träffade vi Björn Olsson, vikarierande föreståndare och 
utbildningsansva& i Umeå sedan 1fi.1994. 

4.3.4.1 Antagningen 

Till höstteminen 1994 fanns det 60 stycken sökande. 24 av dessa kom sedan att läsa 
ämnet biblioteks- dch informationsvetenskap. Samtliga går kvar även denna termin. 2 
av dessa studenter dr dock antagna till kulturadministration, men läser det första året 
tillsammans med de! blivande bibliotekarierna. 

För att komma in p3 utbildningen i Ume5 kravs, som tidigare nämnts, att den sökande 
redan tidigare har tillgodoräknat sig minst 80 poäng. D2 det delvis ser annorlunda ut 
p3 vår egen utbildning i Boriis bad vi Olsson att berätta lite om anledningen till detta 
krav. Han menade altt detta är ett led i att detta inte bara är en bibliotekarieutbildning i 
traditionell meningj utan att den också är forskningsinriktad och aven vänder sig till 
blivande doktorander. Det känns dii naturligt med en 80 poängsgräns. 

Vi var ocks2 lite n y b a  p i  att höra vad som 12g bakom önskemalen att studenterna 
antingen har läst 40 poäng litteraturvetenskap eller 60 poäng inom ett speciellt ämne. 
Det visade sig att litteraturvetenskap ansiigs vara ett viktigt ämne med tanke p5 att 
detta var en viktig blakgrund i den gamla utbildningen och för att studenterna ska 
kunna stii sig i konkurrensen mot de äldre bibliotekarierna. En ämnesspecialisering ser 
man ocksa som en Gördel, da studenten redan innan sin magisterexamen i biblioteks- 
och informationsvetenskap har visat sin profilering. 

4.3.4.2 Utbildningen 

Utbildningen ligger under Institutionen för Medier och Information. För tillfallet finns 
det ingen professur knuten till ämnet. Till en bö jan hade man fått besked om att bade 
en professur och enegen institution skulle vara en realitet 1995, men i ett nytt beslut 
från universitetsstyrelsen har dessa planer skjutits upp p5 obestämd tid, för att invänta 
resultatet fran en utvärdering som ska genomföras när utbildningen p2g2tt under tre år, 
d.v.s. 1996. Istället har det börjat föras diskussioner om att vinna undervisnings- och 
administrativa fördelar genom att s15 ihop flera institutioner till en enda. De ämnen 
som kan tänkas bli aktuella vid en sådan konstellation är, förutom biblioteks- och 
informationsvetenskap: museologi, kulturadministration, medier och kommunikation 
och samhallsvetenskaplig kommunikationsforskning. Detta kan eventuellt bli aktuellt 
redan till hösten, men förslaget är i skrivande stund ute p2 remiss. Denna 



sammanslagning bör dock inte p8verka chanserna till att f8 en professur, vilket är en 
nödvändighet för att kunna bedriva en fofskningsinriktad utbildning. 

Hur stor betydelse kan ortens placering kunna tänkas ha för de sökande? Vi fick veta 
att det under 70-talet p* diskussioner om att starta en biblioteksutbildning i Umea, 
och att det då var lokaliseringspolitiken som gav upphov till dessa planer. Idag är det 
snarast avregleringen inom universites- och högskolevärlden som möjliggjort den nya 
utbildningen i Umeh. De studerande visar sig komma fih hela landet. 

Vidare frågade vi Olsson om hur han anser att Umeå skilja sig från Borås och Lund. 
Han menar dock att utbildningarna i grund och botten är ganska lika, men att bandet 
till medier och kommunikation i Umeå leder till en profilerad datautbildning. Den 
utbildning som kan tänkas skilja sig mest fran de övriga skulle nog i så fall kunna vara 
den som startar till hösten (höstterminen 1995) i Uppsala. 

Anledningen till att man valt att lata studenterna välja mellan tv8 olika inriktningar 
under utbildningens tredje termin är att man anser att det finns ett behov av 
specialister. En malinriktad utbildning är att föredra M ö r  en allmän sådan. Det är 
ocksh en del i utvecklingen mot att vidga yrkets gränser och att utveckla dess 
möjligheter. Så som det ser ut idag är den kulturförmedlande kursen som lockar flest 
studenter. 



Under fjärde terminen ska studenten ut p8 5 veckors fältstudier. Detta är obligatoriskt 
och ska sedan leda vidare till ett arbete om 10 poäng. Därefter följer ytterligare en 10 
poängs uppsats inom ett fiitt valt område. Detta var en modell man tyckte stämde bra 
överens med de nya reglerna gällande magisterexamina. 

Samarbetet med andra bibliotek är viktig med tanke pfi faltstudierna. Det £inns ocksa 
ett stort intresse hob de närliggande biblioteken, men det är även viktigt att detta 
samarbete inte innebär en alltför stark bindning. Ur vetenskaplig aspekt måste 
studenten kunna kritisera det studerade biblioteket ur en utomstaendes perspektiv. Det 
är inte bra att inga i den struktur som ska studeras och kritiseras. 

Vi bad Olsson att jämföra dagens bibliotekariestuderande med de som redan är ute pfi 
faltet och frågade om han kunde se nfigra skillnader mellan dessa bada grupper. Det 
han möjligen kunde tänka sig skönja var att ett flertal av de nu studerande kunde tänka 
sig att ställa sig fiistfiende £rån den litteratur de ska arbeta med och att de ej heller vill 
värdera densamma. 

Vilka studenter är det d2 man helst vill ha pfi utbildningen? Olsson kontrar denna fråga 
med att berätta att han är nöjd med de nuvarande studenterna. Medelnivån p& de 
skriftliga uppgiftema har varit hög. Däremot beklagar han den stora snedfördelningen 
mellan män och hinnor nfigot. Endast fyra stycken av studenterna är män. 

. 4.3.4.3 Yrket 

Bilden av bibliotekarieyrket kan ibland vara lite romantiserad, t.ex. att bibliotekarien 
går runt bland hyllorna och tar del av litteraturen. 
Angaende de framtida arbetsuppgifterna för den som avlagt en magisterexamen i 
biblioteks- och informationsvetenskap kommer antalet arbetsuppgifter att välja mellan 
att öka. Rationellt sett är det däriör inte nagon idé att sträva efter att uppnfi en "allmän 
duglighet p5 alla områden". Det är istället vikten av specialistkunskaper som kommer 
att öka, tror Olsson. Han fortsätter med att berätta att han själv tycker att det är viktigt 
att bibliotekarieyrket inte blir en "kassörskeuppgift". Det är viktigt att ha en inlevelse i 
det man gör, bade för att själv bli uppskattad och för att ffi ut nagonting av sitt arbete. 
Om yrket helt skulle skiljas från böcker, är det nagot viktigt som går förlorat. 

Avslutningsvis. Skillnaderna mellan bibliotekarieutbildningarna i Lund är inte 
markanta. Studenterna läser i stort sett samma ämnesblock. Den främsta skillnaden 
består i de olika antagningsförfarandena. Lund väljer ut sina studenter genom 
antagningstester, medan Umeås antagning är av mer traditionell karaktär, där tidigare 
studier inom litteraturvetenskap är önskvärda. 

4.4 Sammanfattning av de nya bibliotekarieutbildningarna 

Tengström genomförde 1985 en utredning som b1.a. ledde till att en professur i 
biblioteks- och informationsvetenskap tillsattes i Göteborg. Svenssonutredningen , 

reulterade inte i nfigra konkreta fitgärder, men är ända av en viss betydelse genom att 
den gav en förberedelse för den förändring som kom i och med Per Unckels 



reformförslag. Dessa reformer innebar b1.a. annat att yrkesexamen försvann och 
ersattes av kandidat- och magisterexamen. Vidare upphävdes Boråsmonopolet p3 
bibliotekarieutbildningen i och med att universitet och högskolor gavs större frihet att 
välja vad de ville erbjuda sina studenter för kurser och program. Hittills har 
universiteten i Lund och Ume3 startat varsin bibliotekmieutbildning. 

Lunds utbildning är uppdelad i tre h r ;  Information och kultur i sarrlhallet, 
Dokument- och infonnationshantering samt Bibliotekets organisatio? ekonomi och 
service. Dessutom ska studenterna göra ett examensarbete. Behörig till utbildningen är 
den som dels har minst 80 poäng fran högskola/universitet och dels har klarat av det 
test och den intervju som varje student måste genomg3 för att antas till utbildningen. 
Antagningen skall b1.a. mäta studentens sociala, och kommunikativa förmåga. 
Undervisningen i Lund är p~oblemonenterad, vilket innebar att studenterna får ta 
mycket ansvar själv. Utbildningsansvarige Birgitta Olander menade att framtida 
arbetsuppgifter finns inom informationsteknologin. 

Utbildningen i Umea består av följande kurser; Xultur, vetenskap, bibliotek och 
samhälle, Biblioteket i informations- och mediesamhället, Biblioteket som 
informationssytern samt tvA fem-poängskurser: Bibliotek politik och samhälle och en 
fördjupningskurs. Slutligen gör studenten ett examensarbete. För att antas till 
utbildningen krävs minst 80 poäng; 60 poäng i ett och samma ämne för den som vill 
inrikta sig mot forsknings- och företagsbibliotek, och helst 40 poäng inom 
littearturvetenskap för folk- och skolbiblioteksi~ktningen. Utbildningsansv+ge 
Björn Olsson motiverade deras tonvikt p2 litteraturvetenskap vid antagningen med att 
litteraturvetenskap var ett viktigt ämne och att studenterna pA så satt kunde stå sig i 
konkurrensen med de äldre bibliotekarierna. 



Vi har valt att presentera enkätresultaten före intervjuerna av tv3 anledningar, dels för 
att vi betraktar enkäterna som den huvudsakliga delen av vårt arbete och dels för att 
intervjuerna bygger vidare p5 de resultat som framkommit vid enkätundersökningen. 

5.1 Enkätresultatet 

Nedan följer en sammanställning av de resultat som vi fått fram från vår 
enkätundersökning. För den som önskar ta del av de exakta siffrorna hänvisar vi till 
bilaga X1 där dessa presenteras mer utförligt. I kapitlet kommer vi att redovisa det 
totala resultatet, d.v.s studenternas svar från b3de UmeA och Lund och det vi fatt frsun 
när vi tittat närmare p3 vissa variabler - Lund respektive UmeA, studenternas val av 
kultur respekive information, kön, de med egen dator, alder, civilstånd, de som gatt 
naturvetenskaplig linje p5 gymnasiet och de som tidigare arbetat p3 bibliotek. Vi valde 
dessa variabler för att vi var intresserade av att se om de skulle skilja sig fran det totala 
resultatet. variablerna kommer att redovisas direkt efter det totala reultatet i anslutning 
till varje fråga. I kapitlet kommer bara de resultat som skiljer sig f f i  den totala 
gruppen att redovisas. Alla resultat är i procent om inget annat anges. 

Fördelningen inom de olika undergrupperna ser ut p3 följande vis, där n står för antal 
personer: 

Totala gruppen n=44 

Lund n=25 Ume3 n=19 

Kultur n=13 Information n=31 

Män n=7 Kvinnor n=37 

Egen dator n=27 Ej egen dator n=17 

Arbetat pA bibliotek n=6 Ej arbetat p3 bibliotek n=38 

21-30 år n=29 31-40 år n=l l  41-47 år n=4 

Ensamstaende utan barn n=16 Har barn/sambo/make n=28 

Naturvetenskaplig linje p& gymnasiet n=5 

5.1.1 Studenternas bakgrund 

Här nedan följer de resultat vi fått utifran de frågor vi ställde om kön, Alder, civilstånd, 
uppväxtort, fritidsintressen, utbildning och yrke (studenternas och föräldrarnas). 

5.1.1.1 Kön, ålder, civilstånd, uppväxtort och fritidsaktiviteter 

Xön. Könsfördelningen är mycket ojämn och en klar majoritet av studenterna är 
kvinnor. Om man jämför med tidigare specialarbeten (Lachonius 1985; Lindberg 
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1986; Bengtsson 1987; Ericson 1988) skiljer sig inte dagens biblioteksstuderande 
nämnvärt friin tidigare årskullar. Det tycks alltjämt vara så att fler kvinnor än män 
tilltalas av att bli bibliotekarier. Detta bekraftas av Bniijns undersökning (1992) som 
visar att fler kvinnor än män såg yrket som attraktivt. 

Detta är ett förhallande som aterfinns vid de bd& utbildningarna. Kvix?nodominansen 
är uppenbar, men i Umea är det dock procentuellt sett nagot fler män p% utbildningen 
än i Lund. 

Tabell 5.1 Fördelningen meiian män och kvinnor p& respektive ort. Lund n=25, UmeH ns19, män 
n=7 och kvinnor n=37. 

l 
Män Kvinnor Summa 

Lund 12 88 100 

Umeå 

Ader. Angaende åldersfördelningen har vi fått fram att studenterna har en 
förhåilandevis hög medelalder. Den genomsnittslige studenten är enligt 
högskolestatistiken ett par år yngre (Utbildningsstatistik årsbok 1988, s 274). 
Studenterna i vår undersökning visar sig ha en medianalder p% 27 år, och det 
aritmetiska medelvärdet uppgår till 29 år. Spridningen är stor. Variationsbredden 

. uppgår till 26 år och standardawikelsen är aven den relativt hög med närmare 7 år. Till 
skillnad fih könssammansättningen kan man, när det galler den studerandes filder, 
finna en stor bredd. l 

Figur 5.1 Kurvan visar studentemas dIderfordelning. Totala gnrppen n=#. 



Vad det galler de bada orterna är medianåldern tillika det aritmetiska medelvärdet i 
Umea 25 år och därmed lägre än i Lund där de olika medelvärdena är 29 respektive 32 
år. kdessPridningen i Ume3 ligger mellan 21 och 37 Ar och i Lund mellan 23 och 47 
år. Variationen mellan de studerandes ålder är därmed större i Lund. 

kdensamman~attnin~en torde i v i a  m h  psverka strukturen i klassen även i andra 
hänseenden. Det visade sig också att de ensamtående är yngre - ingen är över 33 år - 
än den totala gruppen vilket är ganska naturligt; ju längre upp i åldrarna man kommer 
desto fler har hunnit med att skaffat familj. 

a m .  Da det gäller familjeförhallanden och civilstånd kan man inte saga att de 
tillhör n3gon homogen grupp. Av det totala antalet studenter är dock de allra flesta 
antingen sammanboendelgifta utan barn eller ensamstaende utan barn. 

I b3de Umeå och Lund visar det sig att de flesta inte har bam. 42% av studenterna i 
Umeti är antingen gifta eller sammanboende utan barn medan 37% är ensamstaende 
utan barn. Farniljesituationen för de i Lund är ganska likartad; 32% är gifta eller 
sammanboende utan barn och 36% är ensamstaende utan barn. Studerande med barn är 
alltså i klar minoritet på båda orterna. Andelen utan barn är dock något högre i Umeå 
vilket kan bero p5 den lägre medelaldem där. 

I åldersgruppen 31 till 40 år är andelen gifta/sammanboende med barn mer än dubbelt 
sa stor som för den totala gruppen. Det visade sig att de är ensamstående i nästan lika 
stor utsträckning som de yngre. Däremot verkar det som de äldre är uppdelade i tv3 
grupper: de med "hel" familj, d.v.s. make/maka/sambo och barn, och de utan familj. 
Från den nuvarande familjesituationen flyttar vi oss i rask takt bakåt i tiden för att få 
reda p3 var den studerande växte upp. 

UppvtLxfort. Vi kan urskilja tv3 geografiska områden (se bi1.m) som en klar majoritet 
av studenterna ursprungligen kommer ifian. Dessa är de bada universitetsregionerna 
Umea och LundlMalmö, vilket antyder att vår undersökningsgrupp har valt att studera 
nära sin hemort. Från den sistnämnda regionen kom hela 45%. Då antalet studerande i 
Lund var fler än de i Umeii, sa ligger det nära till hands att misstänka att detta kan vara 
en av anledningarna till dessa siffror. En standardvagning visar att detta är ett delvis 
riktigt antagande. Studenter från LundfMalmöregionen är fortfarande i majoritet, men 
skillnaden har minskat niigot. Till detta kommer ocksa det självklara faktum att 
Norrland är mer glesbefolkat än de mellarsta och södra delarna av Sverige. 

Tabeii 5.2 Studenternas uppväxtort före och efter standardawägning. Totala gruppen n=44. 

Antai Antai 
Region Lund Umeå Totalt % Standardvägning % 

LundMalmö 
Umeå 
Stockholm 
Göteborg 
Linköping 
Uppsda 
Utlandet 

Summa 25 19 102 . 100 



De allra flesta som studerar på bibliotekarieutbildningen i Umeå kommer ocksa från 
Norrland. Hela 63% av studenterna är fran Umeåregionen, 11% kommer fran 
Uppsalaregionen respektive Stockholmsregionen samt Lund/Malmöregionen. Endast 
5% är £rån Linköpingsregionen . I Lund är förhållandet detsamma, d.v.s. en majoritet 
kommer från den egna regionen. Hela 72% av studenterna kommer från 
Lund/Malmöregionen. Endast 4 % kommer från Ume5- respektive Uppsala- och 
Stockholmsregionen. 8% av studenterna kom från Göteborgsregionen. Därutöver kom 
8 % från utlandet. Det visar sig alltså att studenterna i vår undersökning hade en 
tendens att i första hand söka sig till den "egna" regionen när de valde utbildningsort. 

Fritidsaktiviteter. Läsning var en populär fritidssysselsättning och närmare 66% läser 
dagligen. Vi är dock medvetna om att denna fråga kan ha tolkats olika av olika 
individer, då den är lite otydligt framställd. Det framkommer inte om vi i ordet 
läsning inkluderar läsning av dagstidningar, veckopress, serietidningar etc. eller om 
£rågan är begränsad till böcker. Vi har valt att bredda definitionen och antar att de 
flesta menar läsning i allmänhet. Den vanligaste fritidssysselsättningen var dock att 
tittdyssna p8 TV/radio/video. Hela 84% brukar nagot av dessa medier dagligen. 
Minst vanligt var det att reparera motorfordon, dansa folk-, jazzdans eller att spela 
teater. Fritidsaktiviteter som alla ägnar sig At nAgon g b g  är att läsa, besöka 
museum/utställningar, gå på bio, tittdysma på TV/radio/video och att urng& med 
vänner. Vidare har vi kunnat konstatera att kvinnornas och männens intressen inte 
skiljer sig SA mycket från varandra. 

Tabeii 53  Studenternas fritidsaktiviteter. Totala gruppen n=44. 

varje varje nigra 
dagligen vecka månad ggrlh aldrig bortfall . summa 

läser 66 18 11 5 - - 100 

går pi3 teater, konserter - 2 25 66 7 - 100 

museum/utstäilningar - 5 32 64 - - 101 

går p8 bio 2 11 43 43 - - 99 

brukar tv/radio/video 84 11 2 2 - - 99 

sport, friluftsiiv, fiske etc 

går i kyrkan 

umgås med vänner 

dans/pubkrogliv 

handarbetar 

ägnar mig %t djur 

går p i  kvallskurser 

musicerar/sjunger i kör 

fotograferarlfiiar 

utövar folk-, jazzdans 

reparerar motorfordon 

tradgårdsarbetar 

snickrar 

tecknarlmålar 



vaje varje några 
dagligen vecka måuad ggr/år aldrig bortfall summa 

spelar teater - - 5 9 86 - 100 

skriver brev, noveller etc 2 21 23 39 16 - 100 

Läsning var en av de vanligaste fritidsaktiviteterna oavsett studieort. En majoritet i 
bhde Lund och Umeå läste dagligen. Ännu fler tittar p5 tvlvideo eller lyssnar p5 radio; 
s2 gott som 90 % i Umea och 80 % i Lund gör detta dagligen. 

Av de som valt kular p5 frilgan vad de ansåg vara bibliotekets framsta uppgift var det 
ett större antal som läste och brukade tv/radio/video dagligen. Det var med andra ord 
fler än i den totala gruppen som i högre grad sysselsahe sig med de tv3 vanligaste 
fritidsaktiviteterna. 

5.1.1.2 Utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet 

Studenternas utbildningsbakgrund. Liksom tidigare undersökningar visar (Lachonius 
1985; Lindberg 1986; Bengtsson 1987; Ericson 1988) s2 har de allra flesta läst 
antingen humanistisk- eller samhällsvetenskaplig linje p2 gymnasiet. Naturvetarna är 
klart underrepresenterade bland studenterna, vilket ocksa avspeglar sig i deras 
ämnesval p2 universitetet eller högskolan (se nedan). 

Naturvetenskaplig (1 1 ,O%) d 

Övrigt (5,0%) 

Social (5.0%) 

~omvux (2,0%) 

- 
Ekonomisk (1 1 ,'O%) 

Samhällsvetenskaplig (25,0%) 

Figur 5.2 Diagramet visar studentemas fordelning p8 de olika gymnasieutbildningarna. Totala gruppen 
n=44. 

I gruppen med egen dator var det f k e  som hade läst humanistisk linje p3 gymnasiet. 
Däremot skiljer de sig inte från den totala gruppen vad det galler studier p3 
universitetlhögskola. Av resultatet att döma verkar de med rent humanistisk bakgrund, 
d.v.s. de som har läst bilde humanistisk linje p2 gymnasiet och med 
humanistisk/samhallsvetenskaplig inriktning p3 universitet eller högskola, inte ha 
samma inbesse för datorer som de med en mera blandad studiebakgrund. 



Antal uppnadda högskolepoäng. Betraktar man antalet uppn5dda poäng visar det sig 
att medelstudenten har ganska omfattande studier bakom sig innan hon började p5 
utbildningen. Medianstudenten har tagit 133 poäng p5 högskola/universitet och 
medelvärdet x ligger p5 134 poäng. Spridningen är mycket stor; variationsbredden är 
(på) hela 135 poäng och standardawikelsen ligger p& 35 poäng. 

Poäng 

Figur 5.3 Hkfogram över siudenternus antal uppnGdda poäng. Totala gruppen n =44. 

Ämnesval. Ämnesvalet är p& den här nivan än mer inriktat mot 
humaniora/samhallsvetenskap, än vad deras gymnasiestudier pekade p&. Även de f.d. 
naturvetarna har sökt sig till dessa ämnen. De tycks dessutom ha gjort ett klarare 
ställningstagande bort Mn det naturvetenskapliga området än vad de andra har gjort 
genom att det bland naturvetarna ( f h  gymnasiet) var fler som hade valt kultur p5 
fragan vad de ansag var bibliotekets främsta uppgift. l 

Naturvetenskaplig (5.0%) 

Figur 5.4 Diagram över studenternas tidigare siudier vid högskolaluniversitet. Totala gruppen n=44. 



I Umeå är medianfloängen 115 poäng, vilket är n%got lägre än för studentema i Lund 
där densamma är 145 poäng. Det aritmetiska medelvärdet i Ume3 och Lund är 116 
respektive 147 poyg. Skillnaden mellan det högst uppn3dda antalet poäng och det 
lägsta är stort vid de bada studieorterna. Värt att observera är att att studenter med 
liknande studiebak'gnind verkar söka sig till utbildningarna genom att Lund- och 
Umeåstudentemas p a v a 1  inte skiljer sig nämnvärt från varandra. 

Resultatet vi fick när vi korsade variablerna ålder och poäng bekräftade de aningar vi 
hade angående deda. Det visade sig nämligen att det finns ett visst samband mellan 
iilder och poäng d% vi fann att de äldre har läst mer än de yngre. Medianpoängen för de 
mellan 21 och M a! är 120 och medelvärdet x ligger p3 124. Medianpoängen för de 
mellan 41 och 47 är däremot 165 och medelvärdet ligger ock& p3 165 poäng. 

Föräldrarnas utbiliinings- och yrkzsbakgrund. När det galler föräldrarnas utbildning 
för den totala gmppen noterade vi att modem i genomsnitt var n3got högre utbildad än 
fadern. Modems utbildning är ganska jämnt fördelad p3 dc tre niv3cma vi valt att utg3 
från (se bil.n), med en mindre övervikt 3t flick/real/yrkesskola eller gymnasium. 
Studenternas olika klder torde ocks3 vara av betydelse, d3 föräldrarna är olika gamla, 
vilket i sin tur betylder olika utbildningsniv5. Fadern däremot avslutade ofta sina 
studier direkt efter k~lk/~rundskolan. Detta att modern i allmänhet har högre utbildning 
än vad fadern har tycker vi är intressant. Tidigare studier har b1.a. visat att det i första 
hand är modem som p%verkar sina barns läsvanor. Kvinnor läser dessutom i högre 
utsträckning än vad män gör. Intresset för litteratur visade sig ocksa vara en avgörande 
orsak för valet av ukbildning, bLa. var det många som angav att en av yrkets fördelar 
var att man fick arbeta med böcker. 

40- 

30 .. 

20 .. 

10- 

0- 
Folk-, gr"ndskola 

I 

Reaiskola, gymnasium etc. HögskoWuniversitet 
l 

I Modem 0 Fadern 

Figur 5.5 Modem respkktive faderns högsta utbildning. Totala gruppen n=44. 

I den totala gruppen hade majoriteten av mödrarna arbetat som tjänstemän. Fadern var 
även han i hög utsträckning tjänsteman trots att han i genomsnitt var lägre utbildad än 
modem, han hade dock även i många fall varit arbetare. De flesta har inte haft någon 
närmare kontakt med nfigon som arbetar eller har arbetat p3 bibliotek, Det finns 
ingenting som tald för att detta är ett yrke som man "ärver". En majoritet av 
studenterna har tidigare yrkesarbetat innan de pgbörjade sina nuvarande studier. 



Däremot har bara en femtedel av eleverna tidigare arbetat p& bibliotek under minst sex 
månader. 

Modem har, som sagt, i allmänhet högre utbildning än kdern. Hon har i högre 
utsträckning valt att studera vidare efter grund/folkskolan. Detta gäller ( bAde Umeå 
och Lund. Drygt 47% av mödrarna i Umeå har genomgatt akademiska studier och 24% 
av mödrarna i Lund. Motsvarande siffra för fadern är dryga 21% i Umea och 32% i 
Lund. Man kan konstatera att skillnaden mellan mödramas och fadernas 
högskoleutbildning inte är lika stor som i Umea. Däremot har hela 48% av mödrama i 
Lund gatt ut gymnasiet. Fadern har vanligtvis avslutat sina studier efter 
foWgnindskolan; 47% i Umeå respektive 40% i Lund. Över hälften av studenterna i 
UmeA har en mor som har arbetat som tjänsteman. Det vanligaste yrket bland faderna 
var antingen tjänsteman eller egen företagare. Även i Lund var tjänstedan ett vanligt 
yrke för fadern, till och med nAgot vanligare än i Umea där en nagot större andel av 
fäderna var arbetare. Av Lundastudenternas mödrar arbetade drygt en tredjedel som 
tjänstemän under uppväxten och en femtedel av de svarande angav att lion varit 
hemmafru eller arbetare. Sammanfattningsvis visar resultatet att mödrarna har en n3got 
högre utbildning än faderna i bade Lund och Umea. Andelen som har arbetat tidigare 
pA bibliotek ar större i Lund där siffran uppgår till 23%. I UmeA har 9%lav de som 
tidigare yrkesarbetat nAgon gång arbetat p3 bibliotek. l 

I kvinnogruppen var det fler som hade mödrar som arbetade som tjänstemän under 
deras uppväxttid. När det gäller deras egen yrkesbakgrund så var det f&e kvinnor än 
män som hade arbetat som bibliotekarier. I 

De som är mellan 21 och 30 år har mödrar med högre utbildning än den totala 
gruppen. Faderns utbildning är i stort sett samma som för den totala gruppen, möjligen 
lite högre. De som är mellan 41 och 47 år har mödrar som är gymnasieiitbildade. Det 
är ocksa vanligt att fadern är gymnasieutbildad. Samtliga i gruppen mellan 41 och 47 
år har yrkesarbetet innan de pabö jade bibliotekarieutbildningen. 59% av de mellan 21 
och 30 år har yrkesarbetat vilket kan jämföras med genomsnittet för den totala gruppen 
som ligger p2 73%. Detta resultat kan naturligtvis sättas i samband med deras ålder, 
genom att de är yngre har de inte hunnit med att yrkesarbeta i samma utsträckning som 
de äldre. 

5.1.2 Synen på utbildningen 

Resultaten som följer är en sammanställning av svaren p5 enkätfragorna huruvida det 
fanns nagonting de hellre ville bli än bibliotekarie, varför de valde utbildningen, 
huvudorsaken till deras val och utbildningsortens betydelse för deras val. 

5.1.2.1 Valet av utbildning l 

Varför bibliotekarieutbildningen? P& fragan om varför de valt den akipella 
utbildningen uppger majoriteten att de är intresserade av biblioteks- och 
informationsvetenskap. De anser sig ocksa vara lämpade att bli bibliotekarier. Det 
mönster vi kan tycka oss se är att egenskaperna hos dem själva (de ans!g sig vara 
lämpliga för yrket) och utbildningens/yrkets teoretiska egenskaper (ämnet biblioteks- 



och informationsveitenskap) var viktiga faktorer. Yrkets praktiska egenskaper (t.ex. att 
arbeta inom k u l ~ k t o m  eller med information) kom först därefter, men de ansågs 
också vara av relati? stor vikt för valet av utbildning. 

För de allra flesta v$ det inte nagon slump att de sökte till just den här utbildningen. 
Inte heller var det många som hade blivit inspirerade av släkt och/eller vänner, liksom 
det inte var nigot v d i g t  argument att man önskade omskola sig från nigot annat yrke. 

Tabeii 5.4 Studenternas bikter om vad som piiverkade dem att v w a  utbildningen. Totala 
gruppen n=44. 

histhmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej bortfall summa 

Jag har alitid velat bli bibliotekarie 14 52 34 - - 100 

Jag viii arbeta inom kultursektom 43 46 7 5 - 101 

Jag viii arbeta med information 36 59 5 - - 100 

Det var en ren slump att jag 
valde denna utbildning - 21 77 2 - 100 

Det är en lämplig utbii ing med 
tanke pa mina tidigare studier 39 46 11 5 - 101 

Jag vill omskola mig l 7 23 71 . - 101 

Jag har arbetat p& bibliotek och 
vill nu ha yrkesbehörighet 11 86 2 - - 99 

Jag är intreserad av biblioteks- 
och informationsvetenskap. 61 36 2 - - 99 

Jag blev inspirerad av siäkt 
ocWe11er vänner 2 21 73 5 - 101 

Jag blev inspirerad ad nAgon 
som arbetar p4 bibliotkk 2 36 57 5 - 100 

Jag ansåg mig lämpad , att , bli 
bibliotekarie 61 32 5 2 . -  100 

Umeåstudenterna ahsig att det som lockat dem att söka utbildningen var att de ville 
arbeta inom kultursektom och att de var intresserade av biblioteks- och 
informationsvetenskap. En majoritet ansåg sig ocksa vara lämpade att bli 
bibliotekarier. vid& menade många att det var en l ep l ig  utbildning med tanke p5 
tidigare studier. 

Tabell 5 5  De faktorel som paverkade Umeåstudenternas v d  av utbildning. Umeå n-19. 

instämmer instämmer instammer 
helt delvis inte alls vet ej bortfall summa 

Jag vili arbeta inom kulksektoni 58 26 11 5 - 100 ' 

Jag är intresserad av bit/lioteks- 
och informationsvetenskap 58 42 - - - 100 

Jag ansåg mig lämpad dr bli 
bibliotekarie I 53 37 5 5 - 100 



De tre största anledningarna till att studenterna i Lund valt utbildningen var att de var 
intresserade av biblioteks- och informationsvetenskap, ansåg sig lämpdde att bli 
bibliotekarie och att de ville arkta med infonnation. Däremot höll majbriteten inte 
med om att det var en ren slump att de valde dennna utbildning inte heder ansag 
studentema att de valt utbildningen p.ga att de ville ha behörighet, bldit inspirerad av 
släkt eller vänner eller för att de ville omskola sig f i h  niigot annat ykd. Det var aven 
många som inte ansag sig ha blivit inspirerade av nagon som arbetade p5 bibliotek. 

Tabell 5.6 De faktorer som piverkade Lundastudenterna i deras vaL Lund n=251 

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alis vet ej bortfall summa 

Jag är intresserad av biblioteks- 
och informationsvetenskap 64 32 4 - - 100 

l 

Jag ansåg mig lämpad att bli l 

bibliotekarie 68 28 4 - 1 -  100 

Jag vill arbeta med information 48 52 - - ~- 100 

Föga förvånande var det n8got fler av de som svarat kultur p8 frågan vdd som var 
bibliotekets f m s t a  uppgift som ocksa ville arbeta inom kultursektom och n5got f&e 
som ville arbeta inom infomationssektom. Dock var skillnaderna inte markanta och 
speglar den syn som de flesta av studenterna har och som innefattar bilde kultur och 
information. Detta intryck förstärks ytterligare genom att de informationsinriktade 
studenterna ocksa är intresserade av böcker och inte enbart prioriterar Sin "egen" 
sektor. Detta är ett mönster som även visade sig £ramträda under intervjuerna. 

För kvinnorna verkar det som om de under en längre tid haft en klarare uppfatthg om 
vad de velat bli genom att det var nAgot fler som höll med om att de alltid velat bli 
bibliotekarier. Det kan naturligtvis hänga samman med att kvinnor lättare kan 
identifiera sig med en yrkesroll som traditionellt uppfattas som kvinnlig. Det var ocksa 
ett flertal som instämde helt med att det var en lämplig utbildning me4 tanke deras 
tidigare studier. 

Tabeii 5.7 De faktorer som piverkade kvinnornas val av utbildning. Kvinnor nL37 r 
instammer instämmer instämm 
helt delvis er ~ inte alls vet ej summa 

l 

Jag har aiitid velat bli bibliotekarie 16 57 27 - 100 

Det är en lämplig utbildning med 
tanke p3 mina tidigare studier 46 41 8 5 100 

Av de som tidigare arbetatpå bibliotek finns det ingen som helt awisar tanken p5 att 
de alltid velat bli bibliotekarier. Det är inte heller någon som menar att 
utbildningsvalet var en ren slump och samtliga anser sig vara lämpadel att bli 
bibliotekarie. Alla, så när som p5 en person, menar att de läser p3 utbilklningen för att 
de, efter att ha arbetat p& bibliotek, nu vill skaffa sig yrkesbehörighet. I jämförelse 
med sina klasskamrater är det fler som blivit inspirerade av nagon som arbetar p2 
bibliotek och de vill i högre utsträckning arbeta med information. De har dessutom ett 



än större intresse för biblioteks- och informationsvetenskap.Vi hade blivit förvånade 
om vi inte kunnat finna detta samband. Resultaten är ändå intressanta och påvisar att 
studenterna helt klk blivit påverkade efter att ha arbetat p& bibliotek. 

Tabeii 5.8 De faktordr som påverkade de som tidigare hade arbetat på bibliotek i deras val av 
utbildning. Arbetat p(a bibliotek n=6. 

l instammer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej summa 

Jag har alltid velat bli bibliotekarie 17 83 - - 100 

Jag vill arbeta inom ln#tursektom M 50 - - 100 

Jag vill arbeta med information 67 33 - - 100 
l 

Det var en ren slump ah jag 
valde denna utbildning - 100 - 100 

Det är en lämplig utbildning med 
tanke pA mina tidigare studier. 33 50 - 17 100 

Jag vill omskola mig 17 17 67 - 100 

Jag har arbetat p i  bibliotek och 
vill nu ha yrkesbehörighet. 67 - 33 100 

Jag är intresserad av biblioteks- 
. och idonnationsvetenskap. 83 17 - - 100 

Jag blev inspirerad av slakt 
och/eller vänner. I - 50 50 - 100 

Jag blev inspirerad av nagon 
som arbetar pA bibliotek. 17 50 33 - 100 

Jag ansåg mig lämpad att bli 
bibliotekarie. 100 - - - 100 

Huvudorsaken till btt de valde utbildningen. Vi frhgade oss själva huruvida 
strävandena att bredda arbetsmarknaden för bibliotekarier ännu hunnit få något fotfaste 
bland studenterna h den nya utbildningen. Läser man biblioteks- och S informationsvetenskap för att man har som mal att bli bibliotekarie, vill man helt 
enkelt ha studiepoäng i ovanstilende ämne eller har man planer ph att senare söka sig 
till en annan bransch? Det visade sig dock att en Övervägande majoritet har valt 
utbildningen i f ö l  hand för att de vill bli just bibliotekarier. Än så länge ser man 
inga tecken ph nhgon tillströmning av studenter som har riktat in sig mot en annan 
verksamhet. Däremot visar intervjuerna att proffessionstanken välkomnas av 
studenterna. Vi hterkommer till detta i kapitel 6. 

De kulturinriktade ville i högre grad bli bibliotekarier, och ingen som går utbildningen 
gör det framst för akt få högskolepoäng. Genom att bibliotekarieyrket länge har 
förknippats med kultur kan man tänka sig att många av de kulturinriktade valde att 
söka sig till utbildningen av den anledningen, medan de informationsinriktade kan 
tänka sig att arbetainom nhgon annan sektor i större grad. Av de informationsinriktade 
är det färre som ville studera nära sin hemort. De ville också hellre studera vid 



universitet vilket kanske beror p2 att universitet ofta har mer teknisk utkustning som 
t.ex. datorer och att universitet ofta har närmare till forskningsbibliotek'. Det var f h e  
av de informationsinriktade som ville förmedla kultur. I 

Alternativa yrken Drygt tre femtedelar av den totala gruppen menar att det de helst 
av allt vill, är att f5 arbeta som bibliotekarie. Bland de som hade andra yrkesdrömmar 
eller motsvarande önskningar inför framtiden var det fler än en student1 som uppgav att 
hon helst skulle vilja bli lärare, författare, konstnär eller att arbeta inom 
bok/£örlagsbranchen. 

Det var betydligt fler i Umeå som egentligen skulle vilja bli nfigonting annat än 
bibliotekarie. Exempel p5 yrken som visade sig vara mer tilltalande av de utfrågade 
var t.ex. konstnär, kladdesigner, författare, historielärare utan elever, 1 M dskapsarkitekt 
och arbetsbefriad (sic). Bland LunHastzdenterna nämndes bla. bokhqdlare, 
förlagsarbetare, biolog, levnadskonstnär (sic), fri konstnär samt arkeologlantikvarie. 

Tabell 5.9 Andelen studenter som hellre vilie bli nagot annat än bibliotekarie. h u d  n=25, Umeå 
n=19. I 

Nej Ja Bortfall Summa 
l 

Lund 

Bland de krlturinrikfade studenterna kan man notera att det var fler s+ kunde tänka 
sig att bli nagot annat, däremot var det ock& fler som alltid hade vela! bli 
bibliotekarier. l 

5.1.2.2 Valet av utbildningsort 

När de sökte till utbildningen var det för majoriteten en viktigt faktor F 
utbildningsorten lag nära deras hemort, Överhuvudtaget verkar det som att ortens 
geografiska placering har varit av större betydelse vid valet av högskdaluniversitet b 
utbildningens specifika inriktning i jämförelse med motsvarande utbillhning pfi nfigon 
annan ort. Miljöombyte var inte nagot eftersträvansvärt, istället var det 
familjesituationen som avgjorde för många. 

Tabeil 5.10 Utbiidningsortens betydelse för valet av hÖgskola/universitet enligt studenterna i den 
totala gruppen. Totala gruppen n-44 I 

instämmer instämmer instammer 1 
helt delvis inte alls vet ej bortfall summa 

Jag viiie studera nära min hemort 64 14 23 - - 101 
l 

Jag ville studera p& en ort jag l 
kände till 30 18 ' 52 - - 100 

Jag ville uppleva en ny miljö 9 11 73 7 - 100 



instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej borifall summa 

l 

Jag ville hellre studera vid ett 
universitet än vid en högskola 27 18 46 9 - 100 

Utbildningens inrikting styrde mitt 
val, Lex. möjlighet tili kandidatex. 18 43 36 2 - 99 

Jag ville studera där det fanns en 
utbildningstradition för mitt ämne 9 80 7 - 5 101 

Antagningen avgjorde 
utbildningsort 

l 

5 11 77 5 2 100 

Familjesituationen var avgörande 43 25 27 5 - 100 

Familjesituationen! och till viss del aven möjligheten att kunna studera nära hemorten, 
var de skal som de flesta i Umeå kunde känna igen sig i. Utbildningstraditionen och 
antagningen var anledningar som ansågs vara av mindre vikt. Det förstnämnda ter sig 
ju ganska logiskt med tanke på att det i Umea inte finns någon utbildningstradition i 
detta ämne. Dema £?Aga var i första hand avsedd för studenterna i Borås, men då vi 
valt att använda oss av samma £?&geformular p3 de tre orterna lat vi £rågan sta kvar. 
Störst betydelse för valet av utbildningsort i Lund varatt de ville studera nära 
hemorten, relativt många, 40 %, angav också att familjesituationen varit avgörande. 
Dock menade de flesta av de svarande att antagningen inte hade avgjort 
utbildningsorten, inte heller att de ville uppleva en ny miljö. Utbildningstraditionen 
ansåg de inte heller var avgörande antagligen beroende på att det i Lund, liksom i 
Umea, inte finns nAgon sådan för bibliotekarieutbildningen. 

De ensamstående vill i lägre grad studera nära sin hemort och är alltså lite mer 
flyttbara än de som har familj, kanske beroende p5 att de inte behöver ta hänsyn till 
någon mer än sig själv. Ändå ville de flesta studera p5 en ort de kände till. Banden till 
hembygden eller en ort som man känner till finns där och påverkar till en viss del 
valet. Däremot var det fler som höll med om att de ville uppleva en ny miljö. Detta 
motsäger det faktum att det i en tidigare fråga framgick att inte lika många instämde i 
att de ville studera nära sin hemort. Frågan är då vad de menar med en "ny miljö", vi 
vet inte vad de avsåg men kan ändå spekulera. Kanske att de kan ha menat ny miljö 
från deras tidigare arbetsmiljö, en ny skola etc. 

l 

Tabeii 5.11 Utbiidningsortens betydelse vid valet av h ö g s k o J v e i t e t  för de ensamstaenile. 
Ensamstaende utan ~ a r n  n=16. 

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej summa 

Jag vilie studera nära min hemort 50 13 38 100 

Jag vilie studera pi3 en ort jag 
kände till' l '  50 19 31 - 100 

Jag ville uppleva en ny miljö . 19 19 56 6 100 

Farniljesituationen var avgörande 6 25 56 13 100 



5.13 Synen p& yrket 

Resultaten som följer är en bearbetning av studenternas svar p5 våra frågor angående 
bibliotekarieyrkets fördelar, önsvärda egenskaper hos en bibliotekarie, bibliotekets 
främsta uppgift, vart de ville arbeta efter avslutad utbildning samt studentemas syn p8 
bibliotekarier. 

5.1.3.1 Yrkets fördelar 

P5 fragan vad som tilltalade dem i bibliotekarieyrket ansåg de allra flesta att det var att 
f5 arbeta med böcker. Möjligheten att förmedla information och kontakten med 
låntagare var också nagra av yrkets fördelar. Lönen däremot var det inte många som 
var nöjda med. 

Tabell 5.12 Bibliotekarieyrkets fördelar och tilltalande egenskaper enligt shiderna i den totala 
gruppen. Totala gruppen n=44 

lönen 

att arbeta med människor 

att organisera medier 

att arbeta med böcker 

att förmedla information 

kontakt med låntagare 

varierande arbetsuppgifter 

inteiiektuellt krävande miljö 

att förmedla kultur 

instämmer 
helt 

7 

5 

61 

39 

71 

68 

instämmer instammer 
delvis intealls 

30 59 

5 89 

32 7 

vet ej 

5 

2 
- 

bortfall summa 

- 101 

- 101 

- 100 

2 101 

100 

- 100 

- 100 

- 100 

- 101 

- 100 

Lönen och avanceringsmöjligheterna är det minst tilltalande i yrket, enligt 
Umeåstudenterna. Däremot är majoriteten överens om att det är positivt att f5 arbeta 
med böcker, att fönnedla kultur, att ha kontakt med låntagare och att förmedla 
information. Majoriteten i Lund anser att fördelarna med bibliotekarieyrket är att man 
får arbeta med människor, fönnedla information, kontakt med låntagare och har 
varierande arbetsuppgifter. Andra fördelar enligt förh5llandevis många är att man får 
arbeta med böcker och förmedla kultur. Däremot är det bara en person som instämmer 
helt med att lönen respektive avanceringsmöjlighetema skulle vara en fördel med 
yrket. 

En större del av de kulturinriktade anser att det är lika viktigt att arbeta med böcker 
som att mrmedla information. Man kan notera att skillnaden mellan de kultur- och de 
informationsi~ktade inte är s3 stor, de kulturinriktade prioriterar information i nästan 
lika hög grad som kultur, det är bara p3 vissa punkter som de väljer kultur framför 
infonnation. 



Bland kvinnorna v k  det fler som såg kontakt med lantagare som en fördel, liksom det 
var fler som som såg förmedling av kultur som en fördel. 

l 

5.1.3.2 Vilka egenskaper var önskvärda hos en bibliotekarie? 

SA gott som alla menar att det är viktigt att en bibliotekarie är serviceinriktad och att 
hon också respekterar låntagaren. Andra önskvärda egenskaper är att vara 
allmänbildad och flexibel. Däremot uppfattas det inte som nagon fördel att vara 
lågmäld. De flesta haller delvis med om att det kan vara bra att "propagera" för den 
"goda" litteraturen: men det är också ganska många som ställer sig avvisande till detta. 
Vi utgår från att resultatet p& denna fraga kunnat se annorlunda ut om vi valt att 
fonnulera den pA ett klarare satt. BAde orden "propagera" och "goda" är värdeladdade. 
Vi avstår dock från att fundera närmare kring vilken riktning svaren i annat fall skulle 
ha tagit. 

5.13 En bibliotekaries önskvärda egenskaper enligt studenterna i den totala gruppen. Totala 
gruppen 1144 

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej bortfall summa 

uiåiriktad 71 27 - - 2 100 

allmänbiidad 84 16 - - 100 

serviceinriktad 93 7 - - - 100 

respektera låntagaren 91 9 - - - 100 

ha goda litteraturkunskaper 52 43 5 - - 100 

ha goda datorkunskaper 64 36 - - - 100 

propagera" för den "goda" 
, . 

litteraturen 5 61 32 2 . - 100 

god organhringsfönnAga 64 

lätt för att prata med 
människor l 73 

värdeneutral, d.v.s. förhåila sig 
neutral till anviindar& önskemål 48 

l 

folkbiidare 7 

stresstalig 

flexibel 

lagmäld 

humoristisk 48 

initiativrik 75 

De flesta i Umeå menar att en bibliotekarie bör vara serviceinriktad, allmänbildad, 
respektera låntagaren, ha goda litteraturkunskaper, vara flexibel och initiativrik. Det är 



mindre viktigt att "propagera" för den "goda" litteraturen och att vara lagmäld. En 
bibliotekarie bör, enligt de studerande i Lund, vara utåtriktad, allmänbilpad, 
serviceinriktad och kunna respektera låntagaren. Vidare bör de ha lätt för att prata med 
människor, vara flexibla och inititativrika. Bland de mindre viktiga egenskaperna 
aterfanns alternativen folkbildare och att "propagera" för den "goda" litteraturen. 
Majoriteten ansåg dessutom att en bibliotekarie inte skall vara lågmäld. 

Vad det galler egenskaperna hos en bibliotekarie skiljer sig de kulturinriktade inte så 
mycket åt från den totala gruppen, däremot anser de att en bibliotekarie inte behöver 
vara utatriktad i samma utsträckning. Det är ocksa nggot f h e  som instämmer helt i att 
en bibliotekarie bör vara allmänbildad. Litteraturegenskaper och datorkunskaper 
menar de är lika viktiga. Vidare prioriterar de folkbildning högre än den totala 
gruppen. Det är ganska intressant att de prioriterar litteratur- och datoregenskaper lika 
mycket, kanske det är insikten om att datorerna är ett hjälpmedel som kommit för att 
stanna som slagit igenom? De inser att datorn är ett nödvändigt och användbart 
hjälpmedel. 

Intressant att notera är att det är nagot f k e  bland de med egen dator som tycker att det 
iir viktigt med goda datorkunskaper. Skillnaden är inte särskild stor men ända 
tillräckligt stor för att skapa fragetecken. Kanske är det så att de redan har förvärvat så 
stora kunskaper att de s.a.s tar dem för givet? Eller kan det vara så att datorn för dem 
inte längre är nagot mystiskt eller främmande och att de anser att det är &got som man 
kan lära sig efterhand? Eller kan det vara så att de anser att datorn är ett överskattat 
medium? 

5.1.3.3 Kultur kontra information 

Då studenterna tvingades ta stallning till huruvida de prioriterade informations- eller 
kulturfönnedlande uppgifter svarade en klar majoritet att tillhandahållande av 
information är den viktigaste uppgiften. Av kommentarer p8 enkäten har vi förstatt att 
det för många varit svårt att besvara denna fråga. Det var också lite av vår mening att 
stalla frågan på sin spets och tvinga den svarande att välja. Både kultur och 
information är tv8 viktiga delar av bibliotekariens arbete och det går inte att saga 
huruvida det ena svaret skulle vara bättre än det andra. inte heller kan man utgå fr& att 
den som valt ett alternativ damed menar att det andra skulle vara oviktigt. Vad som 
varit avgörande för .det ställningstagande de tvingats ta kan vi tyvärr l e  veta utifrån 
enkäten. Istället låter vi frågorna i intervjuerna (se kapitel 6) kretsa kring och nännare 
belysa denna fraga. 



- 
Lund 

Information n Kuitur 

Figur 5.6 Studentemas~rdelning mellan infonnation och kultur utifldn & tvi utbildningsortema. 
Infonnation n=31, Kultur n=13, Umeå n = l 9  och Lund n=25. 

I Lund valde den övervägande delen av studenterna information p5 frigan om 
bibliotekets främsta uppgift. Endast 24% hade valt kultur och skillnaden mellan 
grupperna blev hela 52%. I Umeå var uppdelningen mellan kultur och information 
&got mer jämnt fördelad, där var skillnaden mellan de tvi3 grupperna 26%. 

Majoriteten av de som har last naturvetenskappå gymnasiet har valt kultur som 
bibliotekets främsta uppgift. Detta resultat är intressant, eftersom de verkar ha gjort en 
helomvändning. Inte bara har de valt att istället satsa pi3 ett 
humanistiskt/samhällsvetenskapligt yrke; de tenderar dessutom att lagga stor vikt vid 
bibliotekets kulturförmedling. 

Väljer vi att särskilja de studenter som har datorer fran de som inte har det framträder 
ett mycket intressant förhallande till kultur- respektive infonnationssynen. 
Awikelsema från det totala resultatet är markanta. En mycket stor del av 
datorinnehavarna föredrar den informationsförmedlande rollen och bland studenter 
utan dator är det en majoritet som har valt kultur. Vi £rågar oss nu vad som kan vara 
orsaken till detta samband? Att det skulle vara en ren slump har vi svårt att tro. 
Däremot är det svårt att avgöra om det är s8 att datorinnehavet i sig ger upphov till en 
positiv bild av infohationsfönnedling, som i dagens samhälle till stor del är just 
datorbaserad, eller är det helt enkelt så att det är de studenter som redan f& början 
haft denna intresseinriktning som också valt att skaffa dator? 

Tabeii 5.14 Fördelningen meiian Iniltur och information för de studenter som hade egen dator. 
Egen dator n=27, ej egen dator n=17, kultur n=13 och information n=31. 

Kultur .Information Summa 

Har egen dator 15 85 100 

Ejegendator 53 47 100 



5.1.3.4 Vilken typ av bibliotek ville de studerande arbeta p&? 

Vidare ansåg vi att det kunde vara intressant att f3 reda p8 vilken typ ay bibliotek som 
de flesta kände sig lockade att arbeta på. Vi utformade detta till en fle~alsfihga då vi 
var intresserade av ett bredare perspektiv. Närmare fyra femtedelar s v ~ d e  att de 
skulle vilja arbeta p3 folkbibliotek och närmare tre femtedelar p3 fors$"gsbibliotek. 
Endast 16% kunde tänka sig att arbeta p& ett sjukhusbibliotek. Möjliga anledningar till 
detta skulle b1.a. kunna tänkas vara en bristande kunskap om dessa bibliotek. De flesta 
torde ha kommit i kontakt med b&de folk-, skol- och f~rsknin~sbibliod~kens 
verksamhet, men att känna till sjukhusbibliotekens verksamhet är inte p5 långa vägar 
lika självklart. Ytterligare en förklaring kan också vara att intresset för medicinsk 
litteratur är mindre än intresset för flertaiet humanistiska/samhällsvetenskapliga 
ämnen, vilket märktes när vi fi%gade vad de läste för facklitteratur (se vidare fraga 29). 
Däremot visade det sig att i stort sett lika många kunde tänka sig att arbeta p& ett stort 
som p5 ett litet bibliotek. De allra flesta har samma önskemal idag som de hade när de 
p5började utbildningen. Det tycks vara så att majoriteten hade en klar uppfattning om 
vad de ville redan från bö jan. 

Vi ville få reda p& lite mer om vad som lag bakom valet av framtida arbetsplats. Vi 
beslutade oss för att g3 in lite djupare p3 detta under intervjuerna. 
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Figur 5.7 Studenternas önskedl om fia& arbetsplats. Frigan var en jlervalsf&a. Totala gruppen 
n=44. 

Över 84% av Umeanhzdenterna skulle vilja arbeta p3 ett folkbibliotek när de är Mara 
med sin utbildning. Närmare 53% är intresserade av skolbibliotek. Minst populäri 
tycks det vara att söka sig till sjukhusbibliotek, vilket kanske beror p5 att man inte vet 
lika mycket om dem som om andra bibliotek. Efter utbildningen ville 80 % av 
Lundastudenterna arbeta p5 folkbibliotek respektive forskningsbibliotek, 44% ville 
arbeta p5 företagsbibliotek, 32 % p& skolbibliotek och 20 % p3 sjukhusbibliotek. 
Spridningen i Umeå var jämn då det galler önskemal om att arbeta p3 ett stort eller litet 
bibliotek. Drygt en fjärdedel föredrar ett litet sadant, medan resterande antingen vill 
arbeta p3 ett stod eller är osäkra. 61% i Lund visste inte om de helst skulle vilja arbeta 
p3 ett stort eller litet bibliotek. Det var dock fler som föredrog ett stort bibliotek 
framför ett litet. 
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Figur 5.8 Siudentemas önskenuil om framtida arbetsplats utifian utbildningsorten. Frigan var en 
fzervaL$?dga. Lund n =25 och Urneri n =19. 

Gruppen med egen dator ville hellre jobba p8 företagsbibliotek vilket kan förklaras 
med att de är mer intresserade av information och vill förmedla information. 

Majoriteten av kvinnorna visste inte om de ville arbeta p& ett stort eller litet bibliotek. 
En stor del av dem angav dock att de ville arbeta p8 ett litet bibliotek. Yrket i sig tycks 
viktigare än arbetsplatsens storliek. 

5.1.3.5 Studentemak syn p8 bibliotekarier 

Vad har d8 de studerande för bild av den yrkesgrupp de själva kommer att tillhöra i 
framtiden? Hur ser de p8 bibliotekarier? De flesta räknade p8 denna fraga upp enbart 
positiva egenskapen. Av de svarande var det enbart 13% som var odelat negativa. Som 
en följdfr8ga undrade vi om de hade samma bild av sina klasskamrater, som den 
beskrivning de lämnat av bibliotekarier i allmänhet. Av de med positiv syn finns det 
ingen som anser att dessa egenskaper inte &terfinns hos sina klasskamrater. 
Motsvarande för de med odelat negativ bild är att de inte anser att dessa egenskaper 
aterfinns hos majoriteten i klassen. Bland de med en blandad syn menade de flesta att 
dessa egenskaper passar in p8 vissa i klassen. Övriga egenskaper som snarast påminde 
om konstaterande har vi inte kunnat värdera som varken positiva eller negativa. en 
sådan egenskap som nämndes var att de flesta bibliotekarier är kvinnor. 

Kortfattat kan man säga att studenterna har en positiv bild av bibliotekarier och en än 
mer positiv bild av den egna gruppen, d.v.s. klassen. De egenskaper som räknades upp 
var b1.a. att bibliotekarierna var allmänbildade, serviceinriktade, hjälpsamma och 
vänliga. Bland de mer negativa egenskaperna nämndes t.ex. att de var grå och trista 
samt en smula konskrvativa. En av studenterna menade t.0.m. att bibliotekarierna var 
"allt för~snälla" vilket hon motiverade med att de som yrkeskår inte ställde några krav. 
Vi vill också göra o k  själva och läsaren uppmärksam p6 en rad som stod att läsa under 
denna b8ga från en av studenterna, som väljer att beskriva bibliotekarier som 
inlitvända, "men ded är för mig ingen negativ bild effersom jag själv är sån". Vi h8ller 



helt med om att vilka egenskaper som är att betrakta som positiva eller negativa är ett 
personligt ställningstagande och vi kan naturligtvis inte garantera att vår uppfattning 
av enkätsvaren verkligen överensstämmer med det som varje enskild student haft för 
avsikt att förmedla. 

Många i Umeå hade antingen Övervägande positiva saker att säga om bibliotekarier 
(37%) eller s8 hade de en blandad syn (26%). 16% var negativt inställda och 11% 
menade att det inte hterfanns nhgra typiska egenskaper. Av de svar vi har fått in fr511 
Lund hade 38% en positiv syn p5 bibliotekarier. Bara 9,s % har en helt negativ syn p& 
de typiska egenskaperna hos en bibliotekarie. I Umea menar 42% att den bild de själva 
har av bibliotekarier också aterfinns hos vissa av klasskamraterna och i Lund anser 
70,6 % att dessa egenskaper överensstämmer med deras klasskamrater. 

5.1.4 Data- och läsvanor 

Nedan presenterar vi resultaten för frågorna angaende studenternas läs- och datavanor, 
b1.a. undrade vi om de hade någon egen dator, vad de i sa fall använde den till, hur 
mycket de läste samt vad de läste 

5.1.4.1 Datavanor 

Drygt tre femtedelar av den totala gruppen ägde en egen dator. En klar majoritet 
använder datorer p& flitiden; i första hand till ordbehandling, men det är ocksh 
tämligen vanligt att spela dataspel. Däremot var det ingen som använde e-mail eller 
gjorde egna program, vilket kanske kan bero p5 att vi delade ut enkäten tidigt under 
utbildningen innan studenterna hunnit komma i kontakt med t.ex. e-mail. 

Det är ungefar lika många studenter som har respektive inte har dator i Umeå, närmare 
53% har egen dator. I Lund var siffran nagot högre, där hade 68% en egen dator. 74% 
av studenterna i UmeA med egen dator använder den p& fritiden. I Lund uppgår 
motsvarande siffra till 68%. Majoriteten av de som hade en egen dator använde den till 
ordbehandling, hela 100% i Lund och 86% i Umea. 

Bland de ensamstående var det f k e ,  i förhållande till de med familj, som hade egen 
dator. Förklaringen till detta kan vara att de som har familj har valt att skaffa dator s8 
att de kan vara hemma och arbeta. En annan förklaring kan vara att studentens 
make/maka/sambo har en dator som de lånar och betraktar som sin "egen". 

5.1 -4.2 Läsvanor 

Majoriteten av den totala gruppen läser 1-2 böcker per månad. Resultatet att de läste 
mer förr kan bero på att studierna upptar mer tid nu och att de helt enkelt inte hinner 
med att läsa i samma utsträckning som fön. Detta avspeglas också i deras 
kommentarer. De flesta läste lika mycket eller mer än sin mor samt mer än sin far. 
Många h& en bred litteratursmak och av de genrer vi valt att fi&ga om s& läses de 
skönlitterära av minst en fjärdedel av studenterna. Det är ocksh värt att notera att en sa 
stor andel som 50% av studenterna läser lyrik. Vad det gäller facklitteraturen kan man 



saga att läsningen av denna speglar studenternas humanistiska/samhallsvetenskapliga 
utbildning och intressen. Litteraturvetenskap och konst, musik, film är typiska 
exempel p3 detta. Betydligt f h e  är det som läser facklitteratur om teknik, data, 
naturvetenskap eller medicin. 

Tabeii 5.15 studenternas läsning av skön- respektive facklitteratur. Fiewalsfdga. Totala 
gruppen n=44 

Genre - skönlitteratur Procent Genre - facklitteratur Procent 

Moderna romaner 
Klassiker 
Deckare/agent/thrillers 
Lyrik 
Humor 
Arbetarlitteratur 
SF/fantasy/skräck 
Dramatik 
FLN 
övrigt 

Matlagning, hus och hem 
Litteraturvetenskap 
Konst, musik, film 
Arkeologi 
Biografier 
GeografVresehandböcker 
Psykologi 
Filosofi 
Etnologi 
Sociologi 
Teknik, data, naturvetenskap 
Språkvetenskap 
Medicin 
Religion 
Sport, spel och lekar 
Pedagogik 
Ekonomi 
Juridik 
Släktforskning 
övrigt 

Majoriteten i bAde Umeå och Lund läser 1-2 böcker per månad. Gruppen storläsare, 
d.v.s. de som läser en bowvecka eller mer är större i UmeA. Värt att notera är att ingen 
uppgav att de aldrig laser böcker. De flesta uppger att modem är den av föräldrarna 
som laser mest. Det är dock s8 att majoriteten av studenterna läser antingen mer eller 
lika mycket som modem liksom de flesta läser mer än fadern. Detta är extra markant i 
Umea. Vad som skiljer de bada orterna at är att studenterna i Umea i högre grad läser 
lyrik medan studenterna i Lund gärna läser deckare, agent, thrillers och i andra hand 
lyrik. Minst populär i UmeA är FLN-litteraturen vilken inte heller står högt i kurs i 
Lund, där läser majoriteten inte heller science fictiodfantasy, skräck. Da det galler 
läsning av facklitteratur i Umea toppas listan av litteraturvetenskap följt av arkeologi, 
historia och konst, film och musik. Intresset för släktforskning är minst sagt svag det är 
nämligen ingen som tar del av litteratur kring detta ämne. Bland facklitteraturen läses 
av studenterna i Lund mest böcker om matlagning, hus och hem, konst, film och 
musik, biografier och litteraturvetenskap. Ingen läste facklitteratur om juridik och 
endast 4 % läste släktforskning och ekonomi. Utifrån resultatet kan vi konstatera att 
litteraturvetenskap i Lund lag längre ner p8 "listan" än i Ume8 där det var den kategori 
av facklitteraturen som lästes av de flesta. 



Gruppen med egna datorer är mer inriktade mot information, de väljei t.ex. i högre 
grad infonnation som bibliotekets framsta uppgift, vilket aven i viss mån verkar 
avspegla sig i deras fritid genom att de läste mindre konst/musik/filmlitteratur, 
religion, psykologi och sociologi. I övrigt skiljde de sig inte markant fran den totala 
&niPPen- 

I gruppen med ensamstående var det fler än de med familj, som läste lika mycket nu 
som de gjorde innan de pabörjade utbildningen. Möjligen kan detta bero p& att de inte 
har behövt skära ner p2 läsningen i samma grad som de med familj. Har man familj är 
det troligt att man mfiste prioritera bort läsningen i och med studierna. När det gäller 
skönlitteraturen läste de ensamstaende mer deckare, historiska romaner och mindre 
humor. Bland facklitteraturen läste de mer religion, konst, sociologi, ekonomi och 
mindre pedagogik, etnologi samt matlagning, hus och hem. Ingen läste släktforskning 
eller juridik. Att de läste mindre matlagning kan säkert ha sin förklaring i att de är just 
ensamstaende och inte intresserar sig för det eller "måste" intressera sig för 
matlagning, hus och hem etc i samma utsträckning som de med en familj. Samma 
anledning kan kanske spåras för det minskade intresset av pedagogik - eftersom de 
inte har barn, läser de inte heller pedagogik. 

Av kvinnorna var det fler som läste facklitteratur om matlagning, hus och hem samt 
f&e som läste ekonomi. Matlagning är nagot som traditionellt sett är en typisk 
kvinnlig sysselsättning vilket ocksa vår undersökning verkar bekräfta. Ekonomi 
däremot har en mera manlig prägel och läses även i mindre omfattning av kvinnorna. 
En annan förklaring, än den rent könstypiska, kan naturligtvis vara att de inte har &got 
intresse av ämnet p& grund av att de flesta av studenterna är humanister och 
samhällsvetare. Bland mannen var det överraskande många som läste lyrik, vilken 
annars brukar framställas somen typisk kvinnlig genre. 

5.2 Sammanfattning av enkätresultaten 

Dema sammanfattning av enkätresultaten är inte fullständig. Vi har istället valt att ta 
upp de resultat som vi tyckte var intressanta, och som ligger till grund för intervjuerna. 

Majoriteten av bibliotekariestudenterna i Lund och Umefi har tidigare läst 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen pfi universitetet eller högskola. 

Studenterna hade b1.a. valt utbildningen för att de var intresserade av biblioteks- och 
informationsvetenskap och ansag sig lämpade att bli bibliotekarier. Bland studenterna i 
den totala gruppen var det nagot fler som ville arbeta inom kultursektorn än med 
information. 

Ser man till & tv5 olika utbildningsorterna var det uppdelat så att Lundastudenterna 
hade valt utbildningen för att de ville arbeta med information. Umeåstudenterna a sin 
sida hade valt utbildningen p.g.a. att de ville arbeta inom kultursektom. 

Skillnaderna mellan de som valt kultur och de som valt information var inte sfi stor. 



Majoriteten av studenterna hade valt utbildningen för att de ville bli bibliotekarie. 
Bland de kulturinriktade var det fler än de informationsinriktade som ville bli 
bibliotekarier. 
För majoriteten var det viktigt att utbildningsorten 13g nära deras hemort. 

En stor fördel med yrket var att man fick arbeta med böcker. De kulturinriktade ansag 
att det var en lika stor fördel att arbeta med böcker som att fönnedla information. 

I Umea var det en nagot jämnare fördelning mellan de studenter som valt kultur och de 
som valt information p3 Mgan vad som var bibliotekets fkämsta uppgift. 

I Umea ville studenterna helst arbeta p3 ett folkbibliotek medan de i Lund kunde tänka 
sig bilde folk- och forskningsbibliotek. 

Majoriteten av studenterna hade en positiv bild av bibliotekarien, vilken de ocksa till 
stor del ans3g stämde överens med den bild de hade av sina klasskamrater. 



6. INTERVJUER MED STUDENTER 

Under mars månad m a d e  vi fjm av de studenter som tidigare besvarat vår enkät. Tv5 
av dessa studerar i UmeA och resterande två i Lund. Tre av dem är kvinnor och en är 
man. För att skydda deras identitet kallar vi studentema i Ume3 XX och NN och 
studentenia i Lund PP samt RR. Vi har valt att presentera det som framkommit under 
intervjema genom att gruppera våra frågor kring ett antal större ämnesområden. Därav 
kommer att dema text inte följer den ordning som samtalet flöt i vid själva 
intervjutillfallet. Inte heller behandlar vi varje intervju för sig. Detta för att vi har valt 
att sätta friigeställningarna i centrum och inte individen. De områden vi utgick fran i 
intervjuerna var kultur och information samt utbildning. Vi valde dessa områden 
utefter de enkätresultat som vi funnit intressanta och som vi ville g5 närmare in p5. I 
redovisningen av intervjuerna kommer vi att referera till personerna som hon oavsett 
deras kön. 

D3 vi valt att fokusera intervjuema'b1.a. kring information och kultur ansag vi det 
lämpligt att också välja ut studenterna utefter dessa kriterier. Tv3 av de intervjuade 
studenterna - NN och RR - svarade p5 enkaten att de ansåg bibliotekets f ibs ta  
uppgift vara att förmedla information. PP och XX hade svarat att kulturförmedling var 
den viktigaste uppgiften. 

6.1 Kultur och information 

Den första delen av samtalet kom att röra sig kring kultur och information. Vi var 
speciellt intresserade av att veta hur de ställde sig till det val mellan kultur och 
information som vi "tvingade" dem att göra pi3 enkäten. 

De tvii kulturinriktade poängterade mer sin kluvenhet i valet mellan kultur och 
information som bibliotekens främsta uppgift. De flesta av de intervjuade kände sig 
kluvna och hade hafi svårt att valja mellan kultur och information. De som hade valt 
information betonade att biblioteken ocksa hade en kulturförmedlande roll och vice 
versa. NN sade att information kan tänkas vara det enda sättet att legitimera 
bibliotekens verksamhet i framtiden. XX menade att folkbiblioteket har en unik 
ställning som neutralt, socialt och offentligt rum. Dit kan man g3 och bara finnas till - 
utan att behöva betala nagonting för det. RR svarade att bibliotekens 
informationsförmedlande roll är viktig då det gäller möjligheten till utbildning och att 
manniskor ska f3 tillgång till information. PP hade sv& att välja men ansåg att en 
viktig uppgift för biblioteken är kultur. 

De tv5 kulturinriktade hade en förhallandevis bred syn pA kultur. XX menade att kultur 
var allt som man får en upplevelse av, ja allt som skapar en reaktion hos manniskor - 
b3de positiva och negativa, men helst positiva - är kultur, d.v.s. det som sätter igång 
en tankeverksamhet hos folk. Hon menar att det är svåri att säga att det ena skulle vara 
kultur, för då säger man samtidigt att nagot annat inte är det. Litteratur är den typ av 
kultur som av gammal hävd hör hemma p5 bibliotek, men det är även positivt när 
bibliotek tar in nya medier &om CD-skivor och videokasetter, vilket man b1.a. har 
gjort i Ömsköldsvik. Biblioteket kan d8 bana vag för den smala filmen och musiken. 



PP var lite vagare och sade att en viktig uppgift för biblioteken är kultur. Hon tycker 
att biblioteken skall st8 för gratis kultur &om författaraftnar och amatörteater. 

De informationsinriktade studenterna hade ocksa en relativt bred syn p3 kultur. NN 
menade att hennes syn blivit bredare och mer relativ sedan hon började utbildningen. 
Det är svårt att säga vad som inte skulle vara kultur. Begreppet innefattar allt. Pil 
biblioteket bör det finnas en mångfald. Folkbiblioteket har en uppgift att samla och 
aterspegla olika sorters kultur, men samtidigt är det bra om det finns en förankring i 
den levande kulturen och framför allt i lokal kultur. Hon menade att det är svårt att 
säga vad som inte skulle höra hemma p3 ett bibliotek. RR hade dock en nagot mer 
traditionell syn p& vilken kultur som hör hemma p8 ett bibliotek. Hon ans5g att t.ex. 
film, teater och skönlitteratur borde finnas p8 ett bibliotek, vidare menade hon att 
biblioteket kunde satsa p3 barnverksamhet, utställningar och temaprojekt. 

De tv5 infomiationsinriktade poängterade den demokratiska aspekten av 
informationsbiten. NN sade att av princip kunde hon inte komma p3 nagon typ av 
information som inte bör finnas representerad på biblioteket, men när man arbetar på 
ett bibliotek sil har man samtidigt vissa ramar att halla sig inom. Man blir helt enkelt 
tvungen att prioritera och d3 är det kvalitet som bör komma i första hand. Av princip 
bör det finnas uppdaterad offentlig information såsom juridiska handlingar och 
politiska beslut. Aktuell referenslitteratur bör ocksa h a s  tillgänglig. Det viktigaste är 
inte i vilken form som informationen presenteras, utan det kan röra sig om hade tryckta 
och datorbaserade källor, s5 länge som informationen finns att tillga. RR anser att den 
information som hör hemma p3 ett bibliotek beror pil vilken typ av bibliotek det är. Ett 
forskningsbibliotek är mera anpassat till studenter och forskare och skall ge dem den 
information de vill ha. Ett folkbibliotek har en bredare krets av användare, där är 
referensavdelningen viktig, likas8 kommuninformation, juridiska dokument och EU- 
information. 

Även de två kulturinriktade ansag att demokratiaspekten - att tillhandahålla 
information till kommunens invånare - var en viktig uppgift för biblioteken. XX 
menade att för folkbibliotekens del är det en intressant idé att skapa s.k. 
medborgarkontor där bibliotekets besökare kan ta del av information fran t.ex. 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och riksdaglregering. Allmän information som 
"alla" kan ha användning för bör finnas representerad. P5 forskningsbiblioteken är det 
däremot viktigare att informationen är relaterad till de forskningsämnen som finns 
representerade och att man inriktar sig mot den specifika kundkrets som finns. Det bör 
ocks8 finnas tillgång till utländska databaser, speciellt inom medicin och andra 
naturvetenskapliga områden är det viktigt att kunna ta sig utanför Sverige. Hon pekade 
också p5 det faktum att kunskap snabbt blir inaktuell, så med andra ord lönar det sig 
inte alltid att samla bok p8 bok. PP ansåg att viktig information p8 bibliotek är t-ex. 
offentligt material fran kommunen som gärna ska presenteras p5 en dataskärm då folk 
har en tendens att söka sig till terminaler. EU-information är också viktig och bör 
finnas tillgänglig. Det kan aven finnas information om t.ex. utlandsarbete och 
utbildningar. 

De tv5 kulturininriktade studenterna menar att det är bra om biblioteket går ut och 
saluför sina tjänster och tar betalt av externa kunder t.ex. företag. XX säger att 
folkbiblioteken inte är vana vid att sälja sig, och att politiker ofta inte inser vikten av 



att hänga med, vilket däremot universitetsstyrelserna gör. Hon menar att detta är en 
viktig fraga för forskningsbiblioteken så att de inte glöms bort som informationskanal. 

Under intervjuen kom vi in på visioner. De fyra intervjuade hade alla något olika 
tankar inför bibliotekens framtid. Deras visioner liknar varandra p8 s8 vis att nästan 
alla tror att biblioteken står inför en omvälvning. Däremot har de olika ideer om vad 
denna omvälvning skulle innebära. Detta illustereras nedan med de fyra studenternas 
visioner: 
* Folkbiblioteket står inför de största förändringarna och måste antagligen omvärdera 
sina funktioner och finna en ny roll. Däremot kommer inte att det elektroniska 
biblioteket att ta över. För forskningsbibliotek kommer troligen det fysiska rummet att 
mista sin betydelse. 

* Fler rutinuppgifter kommer förhoppningsvis att försvinna. En bra id6 är bokomater 
som sköter in- och utlån. Bibliotekariens uppgift skall istället vara att välja ut böcker 
och ge tips åt låntagare; bibliotekarien f& en central förmedlarroll. 

* Biblioteken blir mer specialiserade och kommer att satsa p5 det som är speciellt för 
respektive bibliotek och dess kommun. Datoriseringen fortsätter och likas% brukandet 
av CD-ROM, vilket innebär att användarna kommer att f4 större möjlighet att själv 
söka i databaser. Skillnaden mellan de olika bibliotekstyperna (folk-, skol-, 
forsknings-, etc) kommer troligtvis att minska. 

* Informationstekniken kommer att medföra snabba förändringar. Biblioteket blir ett 
kulturhus med samhällsansvar, vilket det i viss mån redan är. 

De tv& studenterna Eran Umea hade lite farhågor angående förändringama på 
biblioteken i och med datoriseringen. Den ena av studenterna menade att en del av 
bibliotekarierna är allt för villiga att hänga p& förändringama bara för förändringarnas 
skull. Den andra ansåg att den nya informationsteknologin måste komma till 
användning och tyckte att det bör först och främst satsas p% utbildning av personalen 
innan man datoriserar. Hon menade att det inte är positivt i alla bemärkelser om 
bibliotekarien blir en "datanisse". Även den informationsinriktade studenten i Lund 
uttryckte sina farhågor angående de förändringar som skerkommer att ske på 
biblioteket. Hon var rädd för att det skulle bildas en ny sorts elit som har lätt för att till 
sig information och som därmed kan skaffa sig en maktposition i samhället. 

Bland de intervjuade framgick att de flesta inte känner sig bundna till biblioteket som 
arbetsplats utan kan tänka sig att jobba även p5 andra arbetsplatser. Helst ville de dock 
arbeta på ett bibliotek, eller ha snarlika arbetsuppgifter p& en eventuellt alternativ 
arbetsplats. De flesta hade som önskemål att arbeta p& ett forskningsbibliotek, vilket 
XX motiverade med att lönen var bättre och arbetet stimulerande. Detta var viktigt för 
hennes del. 

Avslutningsvis. Det kan bli svårt att dra n&gra definitiva slutsatser utifrån valet av 
kultur och information då studenterna trots allt verkar ha en öppen syn inför de bhda 
perspektiven. Själva blev vi lite förvånade när det visade sig att det var de tv8 
kulturinriktade studenterna som nämnde vikten av att biblioteken saluför sig. Vi hade 
annars trott att detta låg mer i linje med informationsförmedlarens syn. Detta förstärker 



ytterligare den bild vi fått av dem som individer som ställer sig öppna inför mer än ett 
synsätt p& biblioteksarbetet. 

6.2 Utbildningen 

Den andra delen av intervjuen kom att handla om utbildningen, b1.a. varför de hade 
valt bibliotekarieutbildningen och hur de såg p& professionssträvandena inom yrket. 
Bakgrunden tiil att de valde utbildningen var till största delen niigot slumpmässig. De 
flesta visste inte om att utbildningen fanns p3 deras respektive hemort. Det var först 
när de siig att utbildningen skulle ges p& orten som de beslutade sig för att söka den. 
Endast en av de intervjuade visste innan att hon ville bli bibliotekarie. Tv3 av de 
intervjuade hade kunnat tänka sig att studera i Borås om de inte hade kommit in p5 
deras hemort. 

Grundläggande för alla de studerande verkade vara ett intresse för böcker, även de 
informationsinriktade menade att det var p.g.a. böckerna som de valt utbildningen. 
Den största orsaken till valet av utbildningen verkar också vara intresset för böcker. 
Det är genom litteraturintresset som de börjat fundera p5 yrket. En av de intervjuade 
hade egentligen tänkt bli ekonom men beslöt sig istället att satsa p& niigot hon var 
intresserade av - nämligen böcker. En annan av studenterna menade att hennes positva 
bild av biblioteket hade ocksa bidragit till hennes utbildningsval. 

Det nya professionssträvandet upplever de alla som positivt genom att det breddar 
yrket och ger dem en möjlighet att aven arbeta p5 andra arbetsplatser. Studenternas 
iisikter är i korta drag följande: 

* Från början tyckte hon att det var för lite undervisning om själva "hantverket", men 
har efter hand ändrat sig och anser nu att det inte är meningsfullt att "leka bibliotek". 
P3 utbildningen lär man sig istället ett förh3llningssätt. De praktiska kunskaperna f& 
man lära sig ute p3 faltet. 

* Det är bra att utbildningen inte är knuten till en viss typ av arbetsplats eller uppgift. 
Rutinerna pii bibliotek är s5 jambördes olika att man inte kan lära sig alla varianter. 

* Studenterna får fler arbeten att välja mellan. Det kan ocks3 leda till att det ställs 
högre krav p3 bibliotekarien genom att hon måste kunna mer, vilket i sin tur kan leda 
till att statusen höjs. 

* Utbildningen har blivit bättre i och med att den inte längre är inriktad p& att passa till 
ett speciellt arbete. 

De flesta anser sig inte haft nagon direkt nytta av sina tidigare studier, men trodde sig 
kunna f3 nytta av dem i framtiden. RR menade dock att hennes datastudier varit till 
nytta under utbildningen. Valet av tidigare studier verkar mest ha skett av en slump 
och ingen av de intervjuade uppgav att de hade haft n3gon "studieplan" eller ett 
medvetet val av de studier som föregick bibliotekarieutbildningen. PP upplever att 
arbetslivserfarenheten är viktigt och anser att hon haft stor nytta av den under 
utbildningen. 



När det gällde antagningen i Lund ställde sig även studenterna i Umeå positiva. De 
menade att det kunde vara bra att ha den sortens antagning p3 flera utbildningar och att 
man p& så sätt kunde fii "rätt" sorts studenter. RR i Lund var dock lite kluven i sin 
inställning till bedömningen av testerna emedan hon ställde sig tveksam till att niigon 
egentligen skulle kunna bedöma vem som var rätt student. Biide de intervjuade i Umea 
ställde sig en smula awaktande till gymnasieantagningen i Borås. De befarade att 
utbildningens status skulle sänkas p3 grund av att gymnasisterna har en tunn 
teoribakgrund och saknar en viss studieförmaga som gör att de inte kan ta till sig alla 
perspektiv. En av de intervjuade trodde dock att gymnasisterna pil den nya 
gymnasieutbildningen kommer att bli bättre förberedda för högskole- och 
universitetsstudier i och med att den är mer inriktad mot problembaserad inlärning och 
uppsatsskrivande. 

Studenterna p& de tv& orterna verkade veta mer om varandras utbildningar än om 
utbildningen i Borås. De två som nämnde bibliotekarieutbildningen i Borås i 
intervjuen trodde att den var mer "traditionell", "skolaktig" och praktiskt inriktad än 
deras egen. Vi som själva studerar p5 bibliotekarieutbildningen i Borås vill inte riktigt 
halla med om detta, men det är lätt för oss att saga som går i Borås och därmed känner 
till utbildningen. Studenterna papekade också att de var medvetna om att de inte visste 
s5 mycket om utbildningen. 

När vi kom in p3 fördomar framgick att ingen hade stött p& speciellt många fördomar. 
NN sade att yrket inte hade nagon status och att det verkade som om gränserna mellan 
personalen (p5 bibliotek) suddades ut vilket inte förbättrar bibliotekariens status. Hon 
trodde inte att det skulle förändras inom den närmaste framtiden. XX sade att många 
förvanas över utbildningens längd, men hon tror att synen p8 bibliotek och 
bibliotekarier kommer att förändras i framtiden i och med datoriseringen. R .  hade 
mest stött p3 fördomar hos äldre människor ifraga om utseendet. Hon menade ocks5 att 
den bilden skulle ändras när den nya generationens bibliotekarie kommer ut. PP 
menade t.0.m. att det mest var de själva p5 utbildningen som diskuterade fördomar. 

Avslutningsois. I enkatresultaten framkom det att de flesta i hmtiden ville arbeta 
som bibliotekarier, så ock de studenter vi intervjuat. Detta visade sig vid intervjuerna 
inte vara niigot hinder för att man välkommnade proffessionstankarna. Ett breddat 
arbetsfalt sågs som nagonting positivt. Vi upplevde att intervjuerna visade p& nyanser 
som inte framkom vid enkatstudien. 

6.3 Sammanfattning av intervjuer 

De studenter vi intervjuade menade att det hade vant svårt att välja mellan kultur och 
information när vi fragade vad de ansåg var bibliotekets främsta uppgift p& enkäten. 
Alla studenter hade en ganska bred syn p3 kultur som innefattade det mesta. När det 
gällde information betonade de flesta demokratiaspekten och menade att det var 
viktigt att förmedla information till medborgarna. Studenterna hade ocksii ungefär 
liknande åsikter om vilken information som skulle finnas p5 ett bibliotek. De 
kulturinriktade menade att biblioteken måste börja marknadsföra sig. Alla ansag att 
biblioteken stod inför förändringar speciellt när det galler datoriseringen. Av de fyra 
studenter vi intervjuade kunde tre tänka sig att aven arbeta p2 andra arbetsplatser än 



just bibliotek. När det gällde önskemal om framtida arbetsplatser ville de flesta helst 
arbeta p3 ett forskningsbibliotek. Genomgående fanns ett stort intresse för böcker 
bland de intervjuade och alla menade att det spelade en stor roll vid deras val av 
utbildning. Alla studenter var positiva tiii professionsträvandena och menade att det 
innebär en breddning som enbart är till gagn för yrket. 



7. SLUTSATSER 

Vi kommer att besvara de frageställningar vi ställde upp i inledningen u t i f h  de 
resultat vi har har redovisat i tidigare kapitel. I möjligaste mån har vi valt att aterge 
våra egna tankar och reflektioner i detta avsnitt. 

Till att börja med jämför vi utbildningarna i Lund och UmeA, för att sedan diskutera 
enkät- och intervjuresultaten. Slutligen knyts dessa resultat ihop med den tidigare 
forskning som presenterats under kapitel 3. 

7.1 Hur ser utbildningarna i Lund och UmeA ut? 

När vi jämför Enmarks tre uppställda strategier för utbildningar (1992a) med 
utbildningarna i Lund och Umea kan vi konstatera att bada tv8 hör till den första 
strategien - alla ska kunna något om allt. Visserligen nämnde Olsson, föreståndare för 
utbildningen i Umea, en önskan om att möta behovet av specialister inom 
biblioteksbranchen, vilket leder in tankarna på den tredje av Enmarks punkter - var 
och en skall kunna mycket om sitt - men utbildningen tillhörde i reliteten ända den 
första strategien. Bada utbildningarna innehöll dock valfria kurser vilket i viss mån 
anknyter till tredje strategien, men utbildningarna är tämligen sammanhållna och leder 
inte till n3gon egentlig specialisering. 

Det som skiljer de tv8 utbildningarna At är: 

- Antagningen 
Lunds universitet har ett urvalssystem för sina studenter i form av lämplighetstester 
och personliga intervjuer. Utbildningen skall då ha föregatts av 80 p, varav 40 p i ett 
ämne. Ume3 fordrar 80 p och ger företräde till elever med litteraturvetenskap. I Umea 
förutsätter man att de studenter som vill g8 forskningsinriktningen har 60 p i ett ämne 
och de som vill g& skol- och folkbiblioteksinriktningen fönitsätts ha läst minst 40 p i 
litteraturvetenskap. 

- Examensarbetet 
P5 utbildningen i Lund skall studenterna skriva en uppsats p2 20 poäng. I Umea är det 
upplagt så att studenterna först gör en praktik som'följs av en rapport och sedan skriver 
en 10-poängs uppsats. 

- uppläggningen 
Utbildningarnas uppläggning varierar men bada utbildningarna innehaller ungefar 
samma block: biblioteken i samhället, informationsteknologi, de mer praktiska 
kunskaperna som katalogisering och ett examensarbete. 

Vi hade förväntat oss en större skillnad utbildningarna emellan - främst 
innehallsmässiga sådana - med tanke p8 hur olika antagningsförfarande de olika 
orterna har. Istället visade de sig vara förh3llandevis lika. 



7.2 Vilken ar studenternas bakgrund och vad har de för data- och 
läsvanor, samt vilken ar deras syn p& utbildningen och 
bibliotekarieyrket? 

Vi kommer att dela upp följande avsnitt p5 så vis att diskussionen kring resultaten från 
Ume5 och Lund presenteras för sig. Vi kommer endast att ta upp de resultat vi 
uppfattade som intressanta att föra en diskussion kring. 

7.2.1 Övergripande diskussion kring resultaten 

Studenternas bakgrund vad det gäller kön, Alder och tidigare utbildning är s5 gott som 
oförändrad i jämförelse med tidigare undersökningar gjorda i Borås (Lachonius 1985; 
Lindberg 1986; Bengtsson 1987; Ericson 1988). Den genomsnittlige studenten är en 
kvinna i övre 20-års Aldern med humanistiska studier bakom sig. Den humanistiska 
orienteringen 5terspeglas i hennes intresse för litteratur. D& hon själv får bestämma 
läser hon gärna moderna romaner och klassiker. Bland facklitteraturen väljer hon ut 
böcker som handlar om "matlagning, hus och hem", "litteraturvetenskap" och "konst, 
musik och film". Inte helt oväntat kommer läsintresset fran mödrarna. Dessa läste 
nämligen mer än faderna och överlag hade de en högre utbildning än faderna. Modems 
betydelse för barnens framtida läsvanor har varit föremål för tidigare studier och ett 
samband har d5 paträffats. S5 här långt är det en ganska väntad beskrivning som tagit 
gestalt. 

Kvinnornas mödrar var högre utbildade än männens, och vidare hade de studenter som 
var mellan 21-30 år en moder med högre utbildning än övriga Aldersgrupper. Med 
andra ord: den som är ung och kvinna har troligtvis en moder med hög utbildning. Det 
verkar föreligga ett samband mellan kön och moderns utbildning; kvinnor som har en 
moder med hög utbhdning fortsätter hellre att utbilda sig, det är ocksa s2 att den yngre 
generationen mödrar är i större utsträckning högre utbildade. Det visade sig att 
studenterna i Lund, som hade en högre medelalder, i större utsträckning hade en mer 
traditionell familjesammansättning med en fader som arbetade och en moder som var 
hemmabu. 

Familjesituationen är mycket blandad. BAde ensamstående och giftdsambo är tv5 stora 
grupper. Majoriteten av dem har inte barn. Bland de äldre var det dock förhallandevis 
fler med barn än för de under 30 år. Utbildningsortens placering i förhallande till den 
egna hemorten var en viktig friiga för dem med familj, men även de ensamstaende ville 
gärna studera nära sin hemort. Flertalet av studenterna visade sig också komma från 
orter som inte var alltför avlägset belägna från Umea- eller LunWalmöregionen och 
i vår undersökning kunde vi konstatera att de hade valt den universitetsort som lag 
nämast deras uppväxtort. Av detta kan man dra slutsatsen att det fanns ett behov av 
fler bibliotekarieutbildningar p5 orter runt om i landet, vilket ger ett större antal 
chansen att söka till utbildningen. Möjligheten finns annars att vissa individer drar sig 
för att söka till utbildningen p.g.a. att den ligger så långt fiån hemorten. Detta kan i sin 
tur resultera i en snedfördelning vilket innebär att det blir svårt att rekrytera 
bibliotekarier till exempelvis övre norrland. Vidare kan det medföra att de som har 
familj, och inte kan flytta p5 sig i samma utsträckning som de ensamstaende, drar sig 



för söka sig till utbildningen. En större del av studenterna angav ocksa att en viktig 
faktor vid valet av utbildningsort var att den lag nära deras hemort, vilket stöder vår 
tes. 

Bristen p5 studenter som t.ex. har en naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund består. 
Majoriteten av studenterna i vår undersökning hade dels last humanistisk eller 
samhällsvetenskaplig linje p i  gymnasiet och dels läst humanistiska och 
samhallsvetenskapliga ämnen på universitet eller högskola. Denna långvariga trend 
kommer antagligen att fortga och vara svår att förändra trots att försök har börjat göras 
p3 det området. Ett tidigt intresse för naturvetenskap leder automatiskt inte till ett 
fortsatt intresse för detta ämnesområde. Naturvetarna från gymnasiet tycks istället vara 
de som starkast stäiler upp för de humanistiskt inriktade värdena. 

studenterna valde bibliotekarieutbildningen p.g.a. att de var intresserad av biblioteks- 
och informationsvetenskap och att de ansåg sig lämpade att bli bibliotekarier. Det är 
positivt att studenterna väljer utbildningen för att de anser sig lämpade att bli 
bibliotekarier. Detta avspeglas i att majoriteten ocksa ville bli bibliotekarie. De flesta 
hade inget alternativt yrke som de hellre skulle vilja bli. Majoriteten av studenterna 
verkar vara motiverade att bli bibliotekarier och har en positiv uppfattning av yrket 
och dess företrädare. Deras stora motivation kan delvis förklaras med att antagningen i 
Lund siktade p3 att f8 in val motiverade studenter till utbildningen. 

I gruppen som tidigare hade arbetat p3 bibliotek fann vi en del intressanta resultat. De 
verkade vara lite mer motiverade att bli bibliotekarier vilket visade siggenom att 
samtliga ansag sig lämpliga att arbeta p& bibliotek - har varit i kontakt med yrket och 
anser sig passa för det. Vidare ville de i högre grad skaffa sig yrkesbehörighet. De hade 
ocks3 ett större intresse av biblioteks- och informationsvetenskap och ville hellre 
arbeta med information. Det verkar som om de som tidigare har arbetat p& ett bibliotek 
har fatt en positiv bild av yrket. Ganska naturligt är att de som tidigare har arbetat 
inom branschen och söker sig till yrket är positiva, annars valde de säkerligen nagot 
annat yrke. 

Det som tilltalade dem i yrket var möjligheten att arbeta med böcker, att förmedla 
information och att ha kontakt med låntagare. Böcker spelade en stor roll för deras val 
av yrke nagot som kanske inte är så fönhande emedan böcker är en s3 stor del av 
biblioteket och dess verksamhet. 

Våra resultat visar att de kulturinriktade studenterna värderar litteratur- och 
datorkunskaper lika mycket. Kanske ha'r studenterna insett att datorerna är ett 
hjälpmedel som kommit för att stanna och som är nödvändigt och användbart. 

Folkbiblioteket är den framtida arbetsplats som tilltalar de flesta av studenterna, vilket 
ock4 varit fallet bland de studenter som deltagit i Borås undersökningarna från 1980- 
talet (ibid). Det är dock s3 att en ganska stor andel av studenterna ocksa ville arbeta p3 
ett forskningsbibliotek. Bibliotekarieyrket förknippas inte enbart med folkbibliotek 
och kultur utan studenterna verkar till viss del ha breddat sin syn p8 yrket genom att de 
även infogar information och forskningsbibliotek. 

En bibliotekarie bör vara serviceinriktad, kunna respektera låntagaren, vara 
allmänbildad och flexibel. Det är inte n3gon fördel att vara 18gmäld. Huruvida humor 



var en nödvändig egenskap eller inte rådde det en viss oenighet om. De fiesta menade 
dock att det var det. 

Vi bad studenterna att räkna upp egenskaper som de sätter i samband med 
bibliotekarier. Flera av de stereotyper som nämnts i bakgrundskapitlet (Myrstener 
1985a, s.5; Lööf 1993, s.39; Blomberg 1993, s.42-43; Myrstener 1991, s.50; Renborg 
1969, s.72)) iiterfinns bland enkätsvaren, men majoriteten har dock en helt annan bild 
av de bibliotekarier de kommit i kontakt med. Uppfattningen om den egna yrkeskåren 
är positiv; så ock uppfattningen om den egna klassen. De fördomar som nämns i 
enkätensvaren berör bade bibliotekariens beteende och utseende (t.ex. grå eller bistra 
tanter som propagerar för den goda litteraturen). Följande egenskaper kan illustrera 
den positiva bild som de fiesta förmedlade: allmänbildade, serviceinriktade, 
hjäipsamma och intresserade av böcker. Det är kanske naturligt att man har en positiv 
bild av den yrkeskår man har valt att bli en del av annars hade man troligtvis aldrig 
valt det yrket. Det kan ocksa vara så att de egenskaper som vi uppfattar som negativa 
inte behöver vara det för alla, b1.a. skrev en av studenterna att hon'inte ansag att 
inbändhet var en negativ egenskap då hon själv ansåg sig vara det. 

Under intervjuerna £ramkom bl-a. att en av studenterna vid ett par tillfallen märkt av 
andras förvåning da de fått vetskap om att det kravs akademiska studier för yrket. Vad 
gäller fördomar mot bibliotekarier i allmänhet, så menade en annan av de intervjuade 
att det var nagot som de mest diskuterade p i  utbildningen. 

Resultatet att de med egen dator har prioriterat information i större grad än de utan är 
mycket intressant. Majoriteten av studenterna har också egen dator. Det är svårt att 
veta vad som är orsak och verkan. Antingen väljer man information för att man har 
dator eller så kanske man har dator för att man är intresserad av information. Ett 
samband verkar dock föreligga mellan dessa tvii komponenter. Om det är sa att man . 

blir mer intresserad av information när man har en egen dator kan det vara papassligt 
av skolan att direktkoppla studentrummen till intemet som t.ex. högskolan i Skövde 
har gjort (DN 1995-01-11, s.160. Ytterligare indikationer pi  att datorinnehavama är 
mer inriktade p3 information är att de i högre grad ville arbeta p5 företagsbibliotek. 

7.2.2 Diskussion utifran variablerna Lund och Umei 

Trots det antagningssystem som Lund har är det ända ganska lika 
studentsammansattningar i de bada staderna. De skillnader som vi trots allt har 
upptäckt ar: 

* Studenterna i Lund har mer poäng än Umeåstudenterna. Det är ocksa fler som har 
yrkesarbetat i Lund, vilket troligtvis hänger samman med att antalet studenter över 30 
år är större i Lund. Den högre medelaldem i Lund resulterar också i att studenterna i 
högre grad har lagutbildade föräldrar. Studenternas föräldrar verkar vara mer 
traditionellt sanmansatta i Lund t.ex. hade fler mödrar varit hemmafruar under deras 
uppväxt och fadern var högre utbildad i jämförelse med faderna i Umeii. 



* I Ume8 hade mhga valt utbildningen för att de ville arbeta inom kultursektorn. I 
Lund var det många som uppgav att de valt utbildningen för att de ville arbeta med 
information. 

* Bland Umeåstudenterna ansag majoriteten att en fördel med yrket var att förmedla 
kultur, medan de i Lund ansag att det var en fördel att förmedla information. 

* Studenterna i Lund menade att en bibliotekarie ska vara utåtrikad, allmänbildad, 
serviceinriktad och respektera låntagaren (i den ordningen). Studenterna i Um& 
menade A sin sida att en bibliotekarie bör vara serviceinriktad, allmänbildad, respektera 
låntagaren och ha goda; litteraturkwrsukaper. 

* I Ume8 ville majoriteten helst arbeta p& ett folkbibliotek och i Lund 6nskade de 
flesta arbeta antingen p& ett folbibliotek eller ett forskningsbibliotek. 

* N8got fler i Lund hade datorer och en större andel använde datorn till ordbehandling 
än i Umeå. 

- 
* I Umea var det många som läste litteraturvetenskap p i  sin fritid. 

Av dessa resultat har vi dragit slutsatsen att det i Ume8 finns en större dragning mot 
kultur i jämförelse med Lund. Det är också en något större andel i Umea som hade 
prioriterat kultur över information p& frågan vad som var bibliotekets främsta uppgift, 
aven om information var störst där också. Detta kanske beror p8 den n3got mer 
kulturinriktade antagningen som fanns i Umea där studenter med litteraturvetenskap 
hade företräde vid antagningen. Visserligen hade detta system inte lett till n5gon 
"invasion" av humanister då sammansättningen i stort sett är densamma som i Lund. 
Detta antagningssystem kanske and& präglar det synsätt som man i stort har på 
utbildningen. Björn Olson, den utbildningsansvarige i Umea, hade för övrigt en 
humanistisk bakgrund vilket kanske också har psverkat utbildningen./ I Lund är den 
Övervägande delen av studenterna inriktade mot information, vilket vi tror kan bero på 
utbildningen och antagningen; dels p.g.a. att man i Lund ville ha studenter som kom 
från alla ämnessektorer, och dels genom att detta synsätt i viss mån avspeglas i 
utbildningen. Ett av de angivna malen med utbildningen är att studerna ska förberedas 
för arbeten inom informationssektom. 

Likheterna mellan orterna var dock större än olikheterna. P8 bada orterna är det 
Övervägande kvinnor som går bibliotekarieutbildningen och deras familjeförh3llanden 
är densamma. Utbildningsorten spelade en stor roll för studenterna p8 bada orterna vid 
deras v d  av utbildning. I intervjuerna framgick det också att nagra av studenterna inte 
hade kommit pli idéen att söka dit om den inte funnits i närheten av hemorten. I b3de 
Ume8 och Lund hade majoriteten en egen dator och de flesta ansag att information var 
bibliotekets främsta uppgift. N& det gällde yrkeserfarenhet pfi bibliotek var det en 
minoritet p& bada ortema som tidigare hade arbetat p5 bibliotek. 

Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten var relativt likartade oberoende av 
studieort. Detta tror vi kan ha ett samband med att utbildningarna trots allt har en 
ganska liknande uppbyggnad. 



7 3  Hur svarar resultatet mot de asikter och den forskning som 
redovisas i kapitel 3 

I början av arbetet fragade vi oss vilka det var som studerade p% 
bibliotekarieutbildningarna i Ume% och Lund och anledningarna till att man sökt sig 
till just denna utbildning. Vi undrade också vilken deras syn p% bibliotekarieyrket var. 
Vilken bild av studenterna har då växt fram under arbetets gång? Stämmer den här 
bilden överens medtidigare forskning om bibliotekarier och bibliotekariestudenter 
eller är det en helt ny bild som tagit form? På den sistnämnda fiagan skulle vi vilja 
svara b%de ja och nej. Nu ger vi oss i kast med att titta närmare p% vika det är som 
rekryteras till biblioteksutbildningen sett utifdn deras intressen och socioekonomiska 
bakgrund och hur man kan se detta i förhållande till de studier vi tidigare diskuterat i 
kapitel 3. 

7.3.1 Könets betydelse vid valet av utbildning 

Bade Jarl Bengtsson (1972) och Svenssons (1977) respektive undersökningar visar att 
könet har en stor betydelse vid val av yrke och utbildning. Detta är n%got som vi ocksa 
har konstaterat i samband med vår enkätundersökning där vi fann att den övervägande 
majoriteten av de studerande är kvinnor. Resultatet är dock inte överraskande utan 
stämmer väl överenk med de tidigare undersökningar som gjorts p% 

- bibliotekshögskolan i Borås (Lachonius 1985; Lindberg 1986; Bengtsson 1987; 
Ericson 1988) och aven andra studier av bland andra Bruijns (1992) . 

Könsfördelningen är en fraga som alltmer börjar komma i blickfånget. I de tidigare 
studier av yrkesval vi tagit del av har nagra forskare fokuserat kring detta perspektiv. 
Av Wemerssons (1979) sju modeller över hur kvinnor väljer yrke har vi svårt att 
placera in de studenter vi haft kontakt med, varav majoriteten var just kvinnor, i något 
av dessa fack, men vi har ända funderat lite kring dessa modeller. Under punkt 
nummer fyra nämns att yrkesvalet kan utgii fran ett intresse som snarast är att uppfatta 
som individuellt än som könsbundet. P% frågan varför de hade valt utbildningen var det 
mångasom menade, att intresset för litteratur var avgörande för deras val av utbildning. 
I våra intervjuer framgick också att tre av fyra hade valt utbildningen p.g.a. ett stort 
intresse och en stor förkärlek för böcker. Detta brukar % ena sidan uppfattas som en 
kvinnlig sysselsättning da kvinnor i genomsnitt läser mer än män, men % andra sidan 
skiljde sig inte svaren p& den här friigan nämnvärt mellan männen och kvinnorna. 

Utifrån vår undersökningsgrupp kan man inte se n%gra tendenser till att Lex. den 
utökade undervisningen i datorbaserad informationssökning - då det är ett faktum att 
män oftare arbetar inom databranchen än vad kvinnor gör - varken har avskräckt 
kvinnor eller lockat fler män till utbildningen. Detta tror vi i och för sig kan bero p% 
flera saker, &om a?: 

* en bibliotekarieutbildning är helt enkelt inte lika tilltalande för män som för kvinnor. 
Det spelar helt enkelt ingen roll vilka ämnen man laser eller om yrkesrollen breddas. 



* den nya inriktningen är ännu är i sin vagga. De grupper som skulle kunna tänkas vara 
intresserade väljer iställer att läsa t.ex. en ingenjörsutbildning då de inte känner till 
eller har fel bild av den här utbildningen. 

* lönen är alltför lag för att locka till sig männen. 

Den sista förklaringen har diskuterats av flera forskare. Lortie (1975) menar att kvinnor 
mer intresserar sig för "inre kvaliteter", lönen är inte det man i forsta hand tänker pa. 
Detta resonemang avspeglas ganska val vad det gäller bibliotekarieyrket, emedan 
lönen och statusen hos yrket är förhållandevis lag. Enligt Borhagen (1994) tenderar 
kvinnor att välja bort yrken de anser vara tråkiga, vilket kan kopplas samman med att 
kvinnor intresserar sig för ett yrkes inre värden, de väljer hellre ett yrke med en lägre 
lön om de uppfattar yrket som stimulerande. Janet Holland (1980) har aven tagit upp 
orsaker till skillnaden mellan mäns och kvinnors val av yrke och en av dessa var just 
dåligt betalt arbete. Detta att kvinnorna dras till ett yrke med dilig lön kan kanske 
förklaras med Wernerssons (1979) konstaterande att kvinnor värdesätter ett yrkes inre 
egenskaper, viket leder till att männen hellre vill ha ett yrke med bra lön och därmed 
inte söker sig till t.ex. bibliotekarieyrket i samma utsträckning som kvinnorna. Detta är 
en beskrivning som stämmer väl in p3 de enkatsvar vi fått in. Så gott som samtliga 
anser att lönen för bibliotekarier är dålig och majoriteten ställer sig inte positiv till 
avanceringsmöjligheterna vilket kan bottna i bilde en önskan att inte själv göra karriär 
elller en tro att möjligheterna inte är så stora. Istället var det möjligheten att f3 arbeta 
med böcker, varierande arbetsuppgifter och att ha kontakt med låntagare som lockade. 
Om vi vidare kopplar detta resonemang till de antaganden som Enmark (opublicerad 
stencil) har kommit i kontakt med angaende bibliotekariers yrkesidentitet, sa bör man 
kunna saga att den första punkten "bibliotekarier anses känna sig statusmässigt 
eftersatta" är starkt förankrad bland studenterna. Däremot finns det ingenting i vårt 
material som bekräftar, men inte heller direkt motsäger de tvii övriga antagandena - 
"bibliotekarier upplever vilsenhet i sitt yrke" samt "bibliotekarier är en missnöjd 
yrkeskår". Våra fragor syftade dock inte till att utreda dessa antaganden och de flesta 
av studenterna har ännu inte hunnit arbeta som bibliotekarier. 

Betz (1987) menar att en faktor som spelar in vid karriärval är huruvida kvinnan är gift 
eller har barn. En kvinna som är ogift eller singel samt inte har några barn väljer hellre 
att satsa p2 en karriär. Dessa funna faktorer kanske ocksa spelar in när det gäller att 
studera, dvs en ensamstaende kvinna eller en kvinna utan bam tycker sig ha större 
möjligheter att studera. I v& undersökning kunde vi se att majoriteten inte har barn, 
utan antingen är ensamstaende respektive gift/sambo utan barn. Däremot visade det sig 
att familjen var viktig för vår undersökningsgrupp och många menade att 
familjesituationen var avgörande för valet av studieort. Borhagen (1994) fann också i 
sin studie att det var mer rationellt för flickor att viiija ett yrke som går att kombinera 
med familj. Resultatet visar p8 vikten av att ha en och samma utbildning p8 flera orter 
för att underlätta för den som har familj och vill studera. 

Bruyins (1989) diskuterar i sin undersökning kring könsskillnaderna bland de 
biblioteksstuderande och liksom oss kunde Bruyins inte märka nigon större skillnad 
mellan männen och kvinnorna i undersökningsgruppen. De skillnader vi fann var att 
kvinnorna i lägre grad hade arbetat p8 bibliotek tidigare, däremot var det fler som höll 
med om att de alltid hade velat bli bibliotekarie och det var fler som ansag sig lämpade 
för yrket. Likaså var det fler som menade att biblioteksutbildning var lämplig med 



tanke p3 deras tidigare studier och  nä^ det gällde fördelarna med yrket ansåg en större 
del av kvinnorna att kontakten med låntagarna och att arbeta med kultur var n- av 
förmherna med yrket. Bruyins nämnde tv3 punkter dar han funnit att kvinnorna och 
männen skiljde sig at; att kvinnorna hellre vill bli bibliotekarie samt att kvinnorna är 
mindre intresserade av teknik. Utifrån våra resultat kunde vi, liksom Bruyins, 
konstatera att fler kvinnor än män ville bli bibliotekarier. Emellertid stämde inte 
Bruyins resultat att de kvinnliga studenterna ansåg sig vara mindre tekniska än männen 
med vårt resultat. Vår undersökning visar istället att kvinnorna ville arbeta med 
infornnation, har egen dator etc. i samma utsträckning som männen. Det är ock& 
ungefar lika stor andel av kvinnorna som har läst naturvetenskap och som valt 
infornnation före kultur. 

Män och kvinnor har av tradition tillfördelats olika roller vilket Janet Holland (1980) 
har tagit upp sin sammanställning där hon pekar p5 olika förklaringar till den 
könsdifferentierade arbetsmarknaden. Vi har själva funderat lite kring orsakerna till att 
det är mest kvinnor som söker till utbildningen. Kanhända är det så att kvinnorna kan 
tänka sig att bli bibliotekarier utan att ha provat pil det, genom att det är ett accepterat 
yrke för kvinnor och genom att många kvinnor redan arbetar p3 bibliotek. För männen 
däremiot är det kanske sa att de hellre väljer utbildningen sedan de vet vad det går ut 
p& En annan anledning kan vara att kvinnor läser mer och det är mest kvinnor som går 
p3 bib~liotek, vilket leder till att fler kvinnor kommer p3 idén att bli bibliotekarie. En 
"ond" cirkel bildas med kvinnor som jobbar p5 bibliotek, kvinnor som kommer till 
biblioteket och kvinnor som läser mer vilket i slutändan leder till att 
kvinniodominansen består. 

Kanske kan det vara p& sin plats att fråga sig om man verkligen ska se 
könsfördelningen som ett problem. Det behöver den naturligtvis inte vara. Vi är av den 
uppfattningen att det, i och för sig, inte spelar nagon roll om en bibliotekarie är en man 
eller en kvinna. Det viktigaste är att personen i fråga är duktig inom sitt 
facWverksamhetsornr3de. h d 5  tror vi att det skulle vara positivt med en jämnare 
sammansättning saval p3 utbildningen som ute i arbetslivet. En så bred 
samm~ansättning som möjligt vad gällande kön, ålder, kunskaper m.m. tror vi är en 
tillgånig. Rent krasst kan man ocksa konstatera att kvinnodominerade yrken har 
betydligt lägre löner än yrken där männen är i majoritet. Detta skulle kunna vara 
ytterli#gare ett argument for att det är bra med en jämn könsfördelning. Frilgan är vad 
man slka göra för att litgärda det problemet. En av de studerande föreslog kvotering och 
menade att det kunde vara en lösning. 

7.3.2 Studenternas socioekonomiska bakgrund och intressen 

Studenterna i vår undersökning hade till största delen läst ämnen med en humanistisk 
eller samhallsvetenskaplig inriktning p3 universitet/högskola. Även Blomberg (1994) 
konstaterar i sin artikel om Lunds utbildning att trots deras försök att £2 in studenter 
med ein annan inriktning så dominerar ända humanisterna, viket också är fallet i 
Umeå. Kan detta bero p5 att: 

* biblioteksarbetet är så starkt förknippat med litteratur och kanske då framst 
skönlitteratur, d.v.s. den kulturella/humanistiska sidan överskuggar den 



informationsförmedlande sidan som skulle kunna uppfattas ligga närmare det 
naturvetenskapliga området. 

* det á en naturlig f6ljd av att andelen män k så lag, och det är i första hand män som 
söker sig till de naturvetenskapliga områdena. 

* naturvetare har möjlighet till en bättre löneutveckling och har större chanser att gör,a 
kaniär inom andra brancher. 

Det kommer antagligen att ta tid innan naturvetare, ekonomer m.fl. söker sig till 
utbildningen, kanske kommer det aldrig att ske. Den gamla synen på bibliotekarier och 
vad de ska kunna ligger fortfarande kvar. 

Super (1957) menar att föräldrarnas socialgruppstillhörighet har betydelse för valet och 
aven John Holland (1959) menar att medlemmarna i en viss yrkeskår har gemensmua 
drag i sin levnadsbana. Det resultat vi fick £ram visar också på att de studerande har en 
ganska homogen socialgruppstillhörighet. Studenterna kommer till största delen fran 
en familj där modem har gymaasieniva p5 sina studier och arbetade som tjänsteman. 
Fadern avslutade sina studier efter grundskolan och arbetade som tjänsteman eller 
arbetare. Det är svårt att säga om detta har haft någon betydelse för deras val av yrke 
men det är dock intressant att notera. John Holland menade ocksa att medlemmar i en 
yrkesgrupp har likartade personligheter. Detta stämde emellertid inte riktigt in på vår 
undersökningsgrupp. Visserligen finns det några aktiviteter som de flesta agnar sig åk 
som t.ex. läsning och att titta p8 tv, video samt lyssna p3 radio, liksom det fanns sildant 
som s% gott som ingen sysslade med t.ex. att reparera motorfordon eller dansa. 
Däremellan var det dock ganska ojämt fördelat mellan de olika svarsaltemativen. Vi 
kunde inte se att det var nagon markant likhet mellan studentema vad det gäller deras 
fritidsintressen. 

Biide Svensson (1977) och Jarl Bengtssons (1972) studie indikerar att de som kom frh 
akademikerhem respektive socialgrupp ett eller tv& fortsatte att studera i högre 
utsträckning. Vår undersökning visar på liknande tendenser emedan modem ofta hadle 
hög utbildning. Detta kan man vidare knyta an till Svenssons studie, dar han säger att 
modems utbildning har stor betydelse för barnets eventuella fortsatta studier. Vidare 
fann vi att fler av kvinnorna i vår studie hade mödrar som varit tjänsteman under deras 
uppväxt. Detta går att koppla till Betz (1987) som kom fiam till att en arbetande moder 
påverkade kvinnorna att fortsätta studera. Det är möjligt att det 'också pherkade 
kvinnorna i vår undersökningsgrupp att fortsatta studera. 

7.3.3 Yrkesvalet 

Intresset för biblioteks- och informationsvetenskap var en viktig anledning till att de: 
sökte utbildningen, liksom att de ansåg sig vara lämpade för yrket. I Slaters (1979) 
undersökning var det 50% som ansag att yrket passade deras läggning. Glädjande nog 
var det faktiskt fler som instämde i detta alternativ bland "våra" studenter; 61% 
instämde helt med detta påstaende. Bland de som tidigare arbetat p% bibliotek ansag 
samtliga att de var lämpade för yrket. Liksom i tidigare unders6kningl (Lachonius 
1985, Lindberg 1986, Bengtsson 1987, Ericson 1988) kunde vi inte finna niigra 
markanta skillnader mellan kvinnor och män, med ett undantag; fler kvinnor menade 



att de alltid velat bli bibliotekarier. Vi sätter detta i samband med 
kvinuodomaninansen inom biblioteksvärlden i övrigt. Detta är ett yrkesval som tilltalat 
kvinnor aven lägre ner i åldrarna. Majoriteten av studenterna har i huvudsak valt 
utbildningen för att de helst av allt vill bli bibliotekarier - intresset för att söka sig till 
andra branscher har inte helt slagit igenom - men för n3gra av dem var detta ett 
andrahandsval. I sin sjunde punkt menar Wemersson att den som känner sig osäker 
ibland väljer ett yrke som personen i fi-åga är förtrogen med, d3 detta ger en känsla av 
trygghet. Detta bekräftas av ett par av studenterna som nämnt att de gäma skulle velat 
bli lairare. En person menade att det i så fall skulle vara utan elever, medan en annan 
inte brodde sig passa för detta yrke, så visst kan Holmström (1986) delvis ha rätt när 
han siigar att bibliotekarieyrket är ett alternativt yrke för den som egentligen vill bli 
t-ex. lärare eller författare. Övriga drömyrken som nämns är fralmst av kulturell och 
humanistisk karaktar, drömmar som kanske är svåra att förverkliga. Enligt Holmström 
skulle detta vara en indikation p8 att de ser bibliotekarieyrket som "mindre krävande" 
och mera "ofarligt". Detta kan vi inte riktigt halla med om. Istället vill vi fiamh8lla att 
detta lika gäma kan ses som en anpassning till reella förhållanden och därmed ett 
uttryck för ett rationellt handlande. Personen i fraga söker sig helt enkelt till ett yrke 
som denne lättare kan försörja sig p3 eller som hon passar bättre för, därmed inte sagt 
att detta behöver anses som ett mindre krävande yrke. 

Biide Ginzberg et al (ed. Sjöstrand 1980) och Blau et al (1956) menar att yrkesvalet är 
en process som leder till ett val där valet är en kompromiss melan personens drömmar 
och v~erkligheten. För n3gra av studenterna blev utbildningsvalet just en kompromiss. 
Troligen gäller samma för bibliotekarieyrket som för läraryrket d.v.s. det går lätt att 
omvandla tidigare studier till en utbildning. Detta behöver i sig inte betyda att den 
student som egentligen har andra drömmar är mindre motiverad än den som i första 
hand vill bli bibliotekarie. Kanske är det så att drömyrket visar sig vara i det närmaste 
ouppnilligt, varvid man istället väljer att satsa p3 det man näst helst skulle vilja syssla 
med. Vi kan tänka oss att detta varit fallet för de studenter som svarat att de skulle vilja 
arbetai som författare, konstnär, kladdesigner eller undervattensfotograf. Det kan ocksa 
vara ett tecken p3 självkiinnedom; man upptäcker att man passar mindre bra för det 
man i första skulle vilja syssla med. Att anpassa sig till verkligheten behöver inte vara 
något negativt. Sjöstrand (1968) menar ocksa, liksom Blau och Ginzberg, att 
yrkesvalet är en process, Han säger vidare att man kan fatta sitt beslut utifih de goda 
eller cle dåliga egenskaperna hos yrket. Studenterna verkar i v& undersökning främst 
ha fatitat sitt val utefter de goda egenskaperna hos yrket. Förutom intresset för 
biblioteks- och informationsvetenskap och den egna övertygelsen om att de passar för 
yrket ser de fram emot att arbeta med böcker. Vidare menar så gott som alla i vår 
undersökning att de vill arbeta i en intellektuellt krävande miljö, vilket också talar 
emot Holmströms antagande om bilden av ett mindre krävande yrke. Inte heller kan vi 
se nagonting som stöder Thomson-Roos' (1987) antagande om att många 
bibliotekarier har en dålig sjalvbild. Tvärtom skulle vi vilja säga att den positiva bild 
som majoriteten förmedlade av bibliotekarier när vi fragade efter eventuella typiska 
egenslkaper hos bibliotekarie i kombination med en övertygelse om att de själva anser 
sig lämpade för yxket istället speglar en positiv sjalvbild. Bruijns och andra med 
hononn befarade att fel människor skulle söka till utbildningen, men ser man till vad 
stude~iterna anser är viktiga egenskaper hos en bibliotekarie och den positiva sjalvbild 
som vi tycker vi har kunnat utläsa ur resultatet är nog deras farhagor ogrundade. Man 
får anta att studenterna själv harlanser sig ha de eftersträvansvärda egenskaperna de 
menade en bibliotekarie skulle ha. Anderssons (1982) synpunkter p8 hur en 



bibliotekarie ska vara överensstämmer så långt med studenternas åsikter, d.v.s. att 
egenskaper såsom att vara serviceinriktad och allmänbildad är önskvärda. 

Andersson menar vidare att det bland bibliotekarier finns en negativ inställning till 
datorer. Denna uppfattning har dock inte n5gon stark förankring bland individerna i 
vår undersökning. Majoriteten av dem har egen dator och de värdesätter goda 
datorkunskaper i minst lika hög grad som goda litteraturkunskaper, ja t.0.m. i högre . 

grad. Mycket tycks ha hänt under de 13 år som gatt sedan Andersson skrev om detta. 

Humor betraktades av studenterna som en önskvärd, men kanske inte helt nödvändig 
egenskap, så de informella normer som Renborg (1969) tog upp till diskussion under 
60-talet, t.ex. att bibliotekarien inte fick skratta, tycks vi kunna lämna bakom oss. 
Även om bibliotekarien fått ett rykte om sig att inte vara skämtsam (Bruijns 1992) är 
detta inget ideal som man bör försöka efterlikna. 

Dewey (1985) fann i sin studie att yrkesverksamma bibliotekarier hade haft ett stort 
inflytande p& de studenter som valt utbildningen och att det var bibliotekarierna som 
paverkade dem att söka till utbildningen. Det bekräftade däremot inte vår 
enkätundersökning, snarare tväriom, emedan 73% uppger att de inte blivit inspireradle 
av nagon som arbetarbar arbetat p5 bibliotek. Endast 2% instämmer helt i påstaendet. 
Bibliotekarien förefaller inte haft n5gon primär betydelse för studenternas val av 
utbildning. Däremot räknade de flesta upp positiva egenskaper när vi fragade efter 
typiska egenskaper hos bibliotekarier. För övrigt kunde vi i intervjuerna spåra ett visst 
infiytande &ån bibliotekariernas sida eftersom tv5 av studenterna uppgav att de hade 
en positiv syn p5 yrket. Dessa tv& syner sammanfaller säkerligen - en positiv bild av 
bibliotekarien ger en positiv bild av yrket och vice versa. 

De intervjuade studenterna har inte heller i sin omgivning stött p5 fördomar mot 
bibliotekarier i nagon högre utsträckning. Den långa utbildningen hade dock gett 
upphov till förvåning erinrade sig en av studenterna. Denna uppfattning tycks m.a.0. 
finnas aven här, och inte bara bland allmänheten i de länder där Bruijns genomförde 
sin undersökning (1992). En annan student upplevde det som att det här med nidbildler 
av bibliotekarier i första hand var nagonting de debatterar under utbildningen, vilket i 
så fall skulle innebära att det är vi själva som haller liv i myterna genom att ständigt ta 
upp dem för diskussion, precis som Wilson (1982) psstod i sin bok. Vi tror dock inte 
att det är diskussionen i sig som konserverar fördomar, utan det är istället hur 
diskussionen förs som är det centrala. Att fastna i självömkan och endast se de 

, negativa sidorna kan aldrig vara givande. Däremot tror vi att en öppen diskussion där 
inte bara problemen tas upp till diskussion, utan även en fokusering p8 de positiva 
aspekterna sker, kan vara till gagn. I slutändan kan en sådan diskussion leda till att 
man närmar sig en lösning av problemet. 

De tidigare undersökningar som gjorts p5 bibliotekshögskolan i Borås (Lachonius 
1985; Lindberg 1986; Bengtsson 1987) visade att kvinnodominansen bestod, andelen 
kwinor lag d8 p8 ungefar 70%. I vår studie är andelen kvinnor n8got högre ca 80% 3 
Umeå och ca 90% i Lund. De flesta studenterna hade d5 också mestedels läst 
humanistiska ämnen p5 högskola/universitet innan. Vad som däremot skiljer 
studenterna at i vår undersökning och i specialarbetena är att fler av Lund- och 
Umeåstudenterna ville arbeta p8 ett forskningsbibliotek efter utbildningen. Det var 
ocksa n5got fler i deras undersökningar som alltid hade velat bli bibliotekarie. Vi kan 



dock iinte göra allt för mycket jämförelser dem emellan ty specialarbetena delade inte 
pA kulltur och information vilket vi gjorde. Vidare så såg utbildningen då &got 
annorllunda ut. I specialarbetet Nyantagen i Brighton (Ericson 1988) kunde man utläsa 
att det var många som kunde tänka sig att arbeta utanför biblioteksvärlden. De 
studenter som deltagit i vår enl@undersökning visade sig dock vara inriktade p3 att 
söka sig till biblioteksjobb i dess mer traditionella mening. I intervjuerna framkom 
emellertid att ett professionsnärmande var en välkommen idé och samtliga intervjuade 
s&g en1 breddad arbetsmkknad som något positivt. 

Arbetet med böcker och information tillika kontakten med låntagare är det som de 
allra flesta uppskattar med det valda yrket. Liksom i Slaters (1979) undersökning har 
kvinnc~rna en än mer positiv inställning till låntagarkontakten och knappt nAgon i 
studentgruppen var nöjd med lönen. Karriärmöjligheterna tilltalade inte heller den 
stora majoriteten. Huruvida detta beror p& ett ointresse för att g6ra karriär eller om man 
helt enkelt bedömde chanserna som sm8 är för oss omöjligt att avgöra. Det leder trots 
allt in våra tankar pi3 Enmarks (opublicerad stencil) grupperingar angiende oron för 
bibliotekariekårens yrkesidentitet. I det första av dessa antaganden framlaggs tanken 
att bibliotekarier känner sig statusmässigt eftersatta. Vi menar att detta verkar vara 
fallet ang8ende lönefiagan och kamalsmöjlighetema. Dämed inte sagt att de verkar 
missn6jda i andra hänseenden. Sett ur andra aspekter verkar de mycket nöjda med sitt 
yrkesval. Vi har valt att inte beröra resterande tv8 aspekter som Enmark nämner, då vi 
upplever dessa ha större relevans för yrkesarbetande bibliotekarier än för studenter. Vi 
Aterkommer till de uppskattade arbetsuppgifterna i nästa avsnitt som behandlar Lorties 

. faktorer. 

Nytt fik den nya utbildningen är b1.a. att praktiken inte längre f m s  kvar i sin 
traditionella utformning. Länge har övertygelsen att teori och piraktik bör g8 hand i 
hand varit förhärskande. Andersson (1982) är en av företrädarna för denna uppfattning; 
Vi kan inte uttala oss om hur studenterna i stort ställer sig till denna £raga, men vid 
intervjuerna framgick det att dessa studenter var nöjda med sin utbildning, men att en 
av denn gärna hade sett fler praktiska inslag om tidsramen hade givit utrymme för 
detta. 

- 
7.3.4 Lorties faktorer tillämpade p i  studenternas svar 

br t ie  (1975) använde sig av begreppen underlättande och attraherande faktorer när 
han skulle förklara varför vissa individer sökte sig till likaryrket. Dessa faktorer har vi 
tillämpat p5 bibliotekariestudentema i vår undersökningsgrupp. De underlättande och 
attraherande faktorema med yrket verkar vara: 

Attraherande faktorer; 
The interpersonal theme: Mhga angav som en av fördelarna med yrket att man fick 
arbeta med människor och att man hade kontakt med lantagare. Detta kan man knyta 
samman med nästa punkt Zlte service theme eftersom det var mhga som angav att en 
bibliotekarie skulle vara serviceinriktad. De verkar uppfatta yrket som en utstriktad 
verksamhet där man skall ge service at allmänheten genom att förmedla bAde 
information och kultur. 



The continuation theme: Under intervjuerna angav nagra att de gillade 
biblioteksmiljön och därför hade valt utbildningen. I enkäten och under intervjuerna 
framgick det ocksa att böckerna var en mycket stor anledning till deras val av yrke 
eftersom böckerna är en sa stor del av biblioteket kan man säga att det nästan "är" 
miljön. 

Däremot är det inte många som attraheras av yrkets material benefits såsom lönen och 
avanceringsmöjligheterna. De är istället intresserade av de inre värden och kvalitéer 
som yrket har att erbjuda, de materiella förmånerna har inte haft nagon större paverkan 
p3 deras val. Även de blivande bibliotekarier anser sig i viss mån ha en uppgift i 
samhället, precis som lämna, genom att de anser att det är viktigt att förmedla 
information och kultur. I intervjuen framgick det ocksa att många betonade 
demokratiaspekten d.v.s. att alla har rätt till infonnation. 

underlättande faktorer; 
Ilte wide decision range: Lortie menar att det inom läraryrket finns enlmöjlighet att 
bestämma sig tidigt för att bli lärare emedan det är ett yrke som är synlig och patagligt 
för s% gott som alla barn. Vi menar att bibliotekarieyrket ocksa kan räknas som ett 
sådant yrke för de barn som tidigt har ett läsintresse och därmed tidigt kommer i 
kontakt med biblioteket. Det visade sig ocksa att litteraturintresset var istort bland 
studenterna vilket framträdde b%de i intervjuerna samt enkäterna. I enkäten var det 
ocksa många som uppgav att de läst mer tidigare. Under intervjuerna framkom det dels 
att det fanns nagra som hade bestämt sig förhallandevis sent för att bli bibliotekarie 
och dels att det fanns en av de intervjuade som länge funderat p% att bli bibliotekarie. 
Detta förhallande märktes ocksa i enkäten då det var en del som angav att de "alltid" 
velat bli bibliotekarier och andra som sade att de skulle omskola sig fran ett annat 
yrke, varvid man kan dra den slutsatsen att de bestämt sig först sent i livet. 

Zhe subjeciive warrant: Det verkar som om många s.a.s. hade "testat" sig själv i 
enlighet med Lorties tes och funnit sig lämpad att bli bibliotekarie. Bland kvinnomai 
visade det sig vara fler än inom den totala gruppen som menade att de alltid velat bli 
bibliotekarier, vilket kanske beror p5 att det ses som ett kvinnoyrke och att det för dem 
är ett "enklare" val. Detta iiterkommer i och med att det var n%got fler som ansåg sig 
lämpade att bli bibliotekarie. Kvinnodominansen fungerar som en underlättande faktor 
- flickorna identifierar sig med bibliotekarier p.g.a. att de är av samma kön och väljler 
yrket utefier det. 

Förklaringen till att så många studenter väljer den utbildningsort som ligger närmasit 
deras uppväxtort kan ses i belysningen av frågan om utbildningsortens betydelse för 
deras val. Där angav många att familjesituationen spelade en stor roll för deras val, 
likad var det många som ville studera nära sin hemort. Det är säkerligen lättare att 
välja en utbildning som finns i eller i närheten av den ort man själv bor pa. Lortie fann 
i sin undersökning att det var viktigt för kvinnorna att kunna kombinera familjen med 
yrket. Vårt resultat verkar i viss m%n peka p2 samma sak. Även om vi inte kan dra 
nZigra direkta slutsatser kan vi ändi konstatera att familjen har spelat en viss roll vid 
deras val av studieort. Detta visar p8 vikten av att utlokalisera utbildningar till olika 
delar av landet om man vill göra det möjligt för så många som möjligt att söka till dlen 
utbildning som intresserar dem. 



Lortie fastställde aven att många i hans undersökningsgrupp hade pilverkats av 
föräldrama, p3 ett eller annat sätt, vid deras val av yrke. Vi hade ingen fr3ga p5 
enkäten där studedterna fick svara p5 humvida föräldrarna kan ha paverkat deras 
yrkes'val eller inte.Det är därmed svårt att dra nagra egentliga slutsatser om detta. 
Däremot hade vi en liknande fråga där vi undrade om studenten ansåg sig blivit 
inspirerad av släkt eller vänner, vilket de flesta menade att de inte blivit. En av de 
studenter vi intervjuade nämnde dock spontant att det var dennes mamma som hade 
föreslagit att hon skulle kunna utbilda sig till bibliotekarie p5 grund av hennes 
(studentens) stora intresse för litteratur. 

7.3.5; Valet mellan kultur och information 

Vi har genoni hela arbetet inriktat vår uppmärksamhet mot bibliotekariens kultur- 
respektive informationsfönnedlande roller. Andra möjliga yrkesroller har vi egentligen 
inte tagit upp till diskussion. Myrstener (1985~) räknar upp fyra olika roller som en 
bibliotekarie kan ha: den folkbildande referensbibliotekarien, den administrativa 
chefen, kulturförmedlaren och socialvårdaren. Vi anser dock att han har glömt en roll 
som idag är mycket betydelsefull och som blir mer och mer utbredd bland studenterna 
nämligen den informationsförmedlande rollen. Denna "miss" kan bero på att 
Myrsitener skrev sin artikel 1985 då denna roll inte var lika framträdande som nu. Det 
är ocksa möjligt att han menar att detta är en del av referensbibliotekariens uppgifter 
vilket i så fall inte h g &  av den artikel vi last. I vår undersökning har vi valt att 
koncentrera oss till den informationsförmedlande- och kulturförmedlande rollen och 
kan med andra ord inte uttala oss om studenternas inställning till t.ex. 
socialvårdanollen. De är dock positiva till yrkets sociala delar &om kontakt med 
låntagare. Vi kan däremot konstatera att majoriteten av studenterna väljer den 
infonnationsförmedlande rollen i första hand men att de aven till viss del infogar den 
kultuiförmedlande rollen. Det omvända gäller även för de med en mer 
kulturförmedlande roll. 

Enmark (1992) menar att bibliotekarierna, i hans tankekonstruktion, är indelad i tvil 
grupper - den kultur- och samhällsinriktade synen och den informationslogistiska 
synen. Vi kunde dock inte finna en sådan klar uppdelning av studenterna, det verkade 
snarare som om de i sin världsbild fogade samman b5da synerna. Detta framgick ännu 
klarare i intervjuerna, där studenterna framhöll att valet mellan information och kultur 
inte v,ar självklart för dem. PP, som var inriktad mot att arbeta p5 forskningsbibliotek, 
ansåg att biblioteken främst skulle prioritera kultur. Hon menade att biblioteken, i 
första hand forskningsbiblioteken, borde marknadsanpassa sig, vilket är helt i linje 
med Enmarks påstilenden. Däremot tyckte hon ock& att biblioteken borde satsa p8 
författaraftnar och liknande arrangemang. Likaså ansåg hon att biblioteken borde föse 
medborgama med information vilket enligt Enmark skulle vara signifikant för den 
kulturinriktade synen. XX, som också var inriktad mot forskningsbibliotek, 
prioriterade även kultur. Liksom PP menade hon att biblioteken skulle tillhandahålla 
samhällsinformation och att biblioteken måste börja sälja sig mer. De 
informationsinriktade motsade Enmarks beskrivning av den informationslogistiska 
synen da det var de som varnade för datoriseringen och vad det skulle kunna innebära 
för demokratin och dess invånare, och inte de med en kultur- och samhällsinriktning.. 
Under intervjun var det de kulturinriktade som nämnde att biblioteket borde vända sig 



till t.e.x. företag och ta betalt för dessa tjänster. Enmark skriver i "Framitid i 
backspegeln" att detta skulle vara signifikant för den informationslogistiska synen, 
&got som med andra ord inte stämmer p& de personer vi intervjuade. Detta kan vara 
intressant att notera p8 grud av att Enmark menade att dessa tv& framtidsbilder inte 
hotade varandra för att de var så sinsemellan olika. Enligt vad det har hmgatt i våran 
undersökning står dessa världsbilder inte så långt ifrån varandra som Enmark 
framhåller. Det tycks snarare som om de tv& bilderna går att sammansmälta och 
därmed bilda ett nytt mönster. De nya bibliotekarierna verkar infoga bada paradigmen 
i sin världsbild. Vad vi däremot inte vet nAgot om ännu, är hur de kommer att präglas 
av sin kamtida arbetsplats. Det är inte helt otroligt att studenterna, när de kommer ut 
p5 arbetsmarknaden och har arbetat ett tag, dras mer till den ena eller andra synen. Det 
är mycket möjligt att de som börjar arbeta p5 forskningsbibliotek mera inriktas mot 
den informationslogistiska synen och de som börjar arbeta p& folkbibliotek orienterar 
sig mot den kultur- och samhällsinriktade synen. Detta kan vi inte uttala oss, däremot 
kan vi se att studenterna inte verkar ha anammat den ena eller andra synen helt och 
fullt trots att de har en ganska klar bild över vart de vill arbeta när de id klara med sina 
studier. 

Det kan te sig oroväckande att sapass många fler valde information framför kultur. 
Många hade nog önskat sig en jämnare fördelning här emellan. Vi ser dock ingen 
anledning till oro. För oss tycks det, utifrån enkäten, som att bada parahimen har sina 
fö&sPrakare. Intervjuerna visade, vilket vi redan nämnt, att det ena peqektivet inte 
heller utesluter det andra. Det finns ett stort intresse för kultur; läsning, arbeta med 
böcker etc. 

Avslutningsvis. Vi anser att det ar intressant att studenterna, trots majoritetens 
inriktningen mot information, även infogar kultur i sin syn p3 bibliotekets uppgifter. 
Likasa tyckte vi det var intressant att en s& stor del av studenterna ägde och använde 
sig av en egen dator. Detta resultat visade sig också galla bade män och k ~ i ~ 0 r .  



Vår uppsats hade som syfte att undersöka vilka de studerande var vid 
bibliotekarieutbildningen i Lund och Ume3. Vidare ville vi utröna varför de hade valt 
just dlenna utbildning och hur de såg på bibliotekarieyrket såsom det framgår av 
enkäter och intervjuer med studenter antagna vårterminen repektive höstterminen 
1994. Dessutom ämnade vi undersöka hur de bada utbildningarna såg ut för att sedan 
knytai ihop viira resultat med tidigare forskning och biblioteksrelaterade diskussioner. 
De tre frågeställningar vi ville ha svar p& var: 

- Hur ser utbildningarna i Lund och Umeå ut? 
- Vilken är studenternas bakgrund och vad har de för data- och läsvanor, samt vilken 
är delras syn p3 utbildningen och bibliotekarieyrket såsom det speglas i enkaten och 
intervjuerna? 
- Huir svarar resultaten av enkäten och intervjuerna mot de åsikter och den fonkning 
som redovisas i kapitel 3? 

Bakgrunden till uppsatsen var en födragan från skolan att göra en undersökning pit 
vilka som sökte sig till utbildningen och av vilka orsaker. Dessutom var vi själva 
intre~~serade av ämnet. 

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning bestsende av en enkat med 29 frågor 
som vi delade ut till 25 studenter i Lund och 22 studenter i Ume3. Denna kvantitativa 
undersökning följdes upp av fyra kvalitativa intervjuer med studenter som deltagit i 
enkaten. Dessutom intervjuade vi den utbildningsansvarige p3 respektive 
utbildningsort. 

I kapitel 3 konstaterade vi att det liksom för många andra yrken också finns en rad 
mytbildningar om vad bibliotekarien är för slags person. Ofta Aterkommande är bilden 
av en allvarlig äldre kvinna, som beskrivs utifrån n3got stereotypartade attribut. Dessa 
olika bilder har tilloch från varit uppe till diskussion i svensk bibliotekspress. 

Bibliotekariens yrkesrolller är ett område som det egentligen inte h s  s3 mycket 
skrivet omkring. Detta torde hänga samman med att ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap än s3 länge är en ny akademisk disciplin. Kortfattat kan sagas 
att det inte finns n3gra klara definitioner som avgränsar yrkets verksamhetsområden 
och inneh3ll. I snäv bemärkelse kan man fokusera pit yrkets gemensamma kärna och ta 
fasta pi3 arbetsupp&fter såsom inköp, referensarbete och katalogisering. Andra väljer 
istället att framföra en bredare syn p& yrkesrollen, som inte består av en, utan flera 
yrkesroller. I stallet för att g3 in p3 de gemensamma arbetsuppgifterna diskuteras den 
inriktRing olika roller kan leda till. Till exempel antas olika bibliotekstyper företräda 
olikartade typer av arbetsuppgifter. Även bibliotekariens egen syn pa yrket är av 
betydelse. Exempel p3 olika inriktningar kan vara folkbildning och kulturförmedling. 

Oenighet råder även inom andra områden, t-ex. huruvida en tonvikt ska laggas vid det 
teoretiska eller det praktiska kunnandet. inställningen till infonnationsteknologins för- 
och nackdelar är ocksa en omdiskuterad fi3ga. Enligt Enmark (1992) kan man, 
teoretiskt sett, se biblioteksvärlden &om uppdelad i en informationslogistisk 
respelitive en kultur- och samhallsinriktad syn. 



De undersökningar och studier som vi har tagit del av kan delas upp i tvil grupper. Den 
första gruppen har till stor del inte berört hur könet piiverkar yrkesvalet. De har istället 
koncentrerat sig p8 valet i sig, och menar att det är en process av kompromisser mellan 
personens subjektiva önskningar och den realitet hon lever i. N8gra av hrskama menar 
ocksa att personer som tillhör samma yrke har liknande intressen och bakgrund. Den 
andra gruppen bygger i mångt och mycket sina teser p3 könsfaktorn och hur denna 
paverkar valet. Bland annat har en forskare konstaterat att kvinnor inte prioriterar ett 
yrkes materiella förmåner i Bika hög grad som män. Detta kan också vara en f ö r k l a ~ g  
till att vissa yrken lockar fler kvinnor än män och vice versa. Dan Lortie har i sin 
undersökning av lärare kommit fram till att ett yrke har vissa underlättande och 
attraherande faktorer som gör att en del personer söker sig till yrket. Dessa faktorer kan 
t.ex. vara att få arbeta med människor eller att man själv anser sig &om lämplig för 
yrket. 

Tidigare har studenter p8 bi0liotekshögskolan gjort undersökningar med liknande syfte 
som vi har. Deras resultat visar p5 ganska liknande tendenser. 

Det har däremot bedrivits forskning kring detta ämnesomrade i en större omfattning i 
andra länder. Vi har tagit del av ett flertal utländska undersökningar som berör 
personligheten, statusen och yrkesvalet. Vad som framkommit i dessa studier är b1.a. 
att det finns det som talar fiDr att stereotyper angaende bibliotekarier stämmer, en orsak 
till yrkets laga status är den ovan diskuterade bristen p8 en klart definierad yrkesroll, 
och att de som studerar till bibliotekarier ofta är humanistiskt inriktade och vill arbeta 
med böcker. 

Kapitel 4 behandlar de förändringar som lag till grunden för den omstrukturering sono 
skedde 1993 av bibliotekarieutbildningen. Tengström genomförde 1985 en utredning 
som b1.a. ledde till att en professur i biblioteks- och informationsvetenskap tillsattes i 
Göteborg. Den s.k. Svenssonutredningen utmynnade visserligen inte i nagra konkreta 
atgärder, men är ändå av en viss betydelse genom att den gav en förberedelse för den 
förändring som kom i och med Per Unckels reformförslag. Dessa reformer innebar 
b1.a. annat att yrkesexamen försvann och ersattes av kandidat- och magisterexamen. 
Vidare så upphävdes Boråsmonopolet p3 bibliotekarieutbildningen i och med att 
universitet och högskolor gavs större fiihet att välja vad de ville erbjuda sina studenter 
för kurser och program. Hittills har universiteten i Lund och Umea startat varsin 
bibliotekarieutbildning. 

Lunds utbildning är uppdelad i tre kurser; information och kultur i samhället, 
dokument- och informationshantering samt Bibliotekets organisation, ekonomi och 
service. Dessutom ska studenterna göra ett examensarbete. Beh6rig till utbildningen är 
den som dels har minst 80 poäng från högskola4universitet och dels har klarat av det 
test och den intervju som varje student måste genomg5 för att antas till utbildningen. 
Antagningen skall b1.a. mäta studentens sociala och kommunikativa fönniga. 
Undervisningen i Lund är problemorienterad, vilket innebär att studenterna får ta 
mycket ansvar själva för sin inläming. Utbildningsansvarige Birgitta Olander menade 
att h t i d a  arbetsuppgifter finns inom informationsteknologin. 

Utbildningen i Umea bestar av följande kurser; Kultur, vetenskap, bibliotek och 
samhälle, Biblioteket i informations- och mediesamhället, Biblioteket som 



informationssytem samt tv& fem-poängskurser: Bibliotek politik och samhälle och en 
fördjupningskurs. Slutligen gör studenten ett examensarbete. För att antas tiii 
utbildningen krävs minst 80 poäng; 60 poäng i ett och samma änme för den som vill 
inrikta sig mot forsknings- och företagsbibliotek, och helst 40 poäng inom 
litteraturvetenskap för folk- och skolbiblioteksinriktningen. Utbildningsansvarige 
Björn Olsson motiverade deras tonvikt p3 litteraturvetenskap vid antagningen med att 
litteraturvetenskap var ett viktigt ämne och att studenterna p i  så sätt kunde sta sig i 
konknilrensen med de äldre bibliotekarierna. 

Enkältresultaten presenteras i kapitel 5. Majoriteten av bibliotekariestudentema i Lund 
och Umeå har tidigare läst humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen p8 
universitet eller högskola. Studenterna hade b1.a. valt utbildningen för att de var 
intresserade av biblioteks- och informationsvetenskap och andig sig lämpade att bli 
bibliotekarier. Bland studenterna i den totala gruppen var det n3got fler som ville 
arbeta inom kultursektom än med information. Ser man till de tv3 olika 
utbildningsortema var det uppdelat så att Lundastudenterna hade valt utbildningen för 
att de ville arbeta med information. Umeåstudenterna 8 sin sida hade valt utbildningen 
p.g.a. att de ville arbeta inom kultursektorn. Skillnaderna mellan de som valt kultur 
och de som valt information p& Mgan vad som var bibliotekets främsta uppgift var 
inte så stor. Majoriteten av studenterna hade valt utbildningen för att de ville bli 
bibliotekarie och inte för att de ville ha högskolepoängen eller för att de ville inrikta 
sig mot ett annat yrke. Bland de kulturinriktade var det fler än de informationsinriktade 
som ville bli bibliotekarier. För majoriteten var det viktigt att utbildningsorten lag nära 

. deras hemort. En stor fördel med yrket var att man fick arbeta med böcker. De 
kulturinriktade ans3g att det var en lika stor fördel att arbeta med böcker som att 
fönnedla information. Det var en något jämnare fördelning mellan kultur och 
information i Umea. I Ume3 ville studenterna helst arbeta p3 ett folkbibliotek medan 
de i Lund kunde tänka sig bade folk- och forskningsbibliotek. Majoriteten av 
studenterna hade en positiv bild av bibliotekarien, vilken de ocks3 till stor del ansag 
stämdle överens med den bild de hade av sina klasskamrater. 

De genomförda intervjuerna redovisas i kapitel 6. Studenterna vi intervjuade menade 
att deit hade varit svårt att välja mellan kultur och information p2 vår fraga i enkäten 
vad deansåg var bibliotekets främsta uppgift. Alla studenter hade en ganska bred syn 
p8 kultur som innefattade det mesta. När det galide information betonade de flesta 
demokratiaspekten och menade att det var viktigt att förmedla information till 
medborgarna. Studentema hade också ungefar liknande åsikter om vilken information 
som skulle finnas p8 ett bibliotek. De kulturinriktade menade att biblioteken måste 
börja marknadsföra sig. Alla ans3g att biblioteken stod inför förändringar i framtiden, 
speciellt när det gäller datoriseringen. Av de fyra studenter vi Mtemjuade kunde tre 
tänka sig att även arbeta p3 andra arbetsplatser än just bibliotek. När det gallde 
önskemal om framtida arbetsplatser ville de flesta helst arbeta p3 ett 
forskningsbibliotek. Genomgaende fanns ett stort intresse för böcker bland de 
intervjuade och alla menade att det spelade en stor roll vid dem val av utbildning. 
Alla fyra var positiva till professionsträvandena och ansåg att det innebär en breddning 
som enbart är till gagn för yrket. 

Slutligen s3 diskuterar vi i kapitel 7 de resultat vi kommit fram till i uppsatsen med 
' 

utgångspunkt från våra friigestallningar. 



Hur ser utbildningarna i Lund och Umeå ut? Utbildningarna i Lund och Umea är 
skiljer sig visserligen p% nagra punkter men i det stora hela är de förhållandevis lika. 

Vilken ar studenternas bakgrund och vad har de för data - och läsvanor, samt vilkril 
ar deras syn på utbildningen och bibliotekarieyrket såsom det speglas i enkaten och 
intervjuerna? När det gäller studenterna p& de tv% studieorterna kunde vi urskilja en 
viss skillnad mellan dem. Denna skillnad bestod i att studenterna i Lund var mer 
inriktade mot information och studenterna i Ume% var &got mer inriktade mot kultuu. 
I övrigt kunde vi inte finna n%gra stora differenser mellan studentema p% de tv2 
utbildningsortema. Könsdominansen p% utbildningen verkar besta da en 
överväldigande majoritet av studenterna p% bada orterna är kvinnor. 

I vår enkätundersökning kunde vi konstatera att det finns ett samband mellan innehav 
av dator och valet av information som bibliotekets främsta uppgift. Vad som beror p& 
vad är svårt att veta. Det vi kunnat psvisa är att ett stort antal studenter har egen dator 
och av dessa har en överväldigande majoriteten valt information. 

De som tidigare har arbetat p2 bibliotek verkar ha en &got större förankring i yrket 
genom att de var säkrare på sitt val av utbildning samt mer motiverade att bli 
bibliotekarie. 

Hur svarar resultaten av epikiiten och intervjuerna mot de åsikter och den forskning 
som redovisas i kapitel 3? P& vissa punkter sammanfaller våra resultat med tidigare 
undersökningar, t.ex. hade studenterna ett stort intresse av böcker vilket ocksa Bruyhs 
(1989) fann. Vidare kunde vi konstatera att det inte var nagon större skillnad mellan 
män och kvinnor n%got som även Bruyins och Slater (1979) kom framtill i sina 
respektive undersökningar. Liksom Bengtsson (1972) och Svensson (1977) fann vi att 
det finns ett samband mellan kön och valet av utbildning. Foafarande b majoriteteni av 
studenterna kvinnor. Bruyins drog den slutsatsen att kvinnorna inte var lika intresserad 
av de tekniska aspekterna av bibliotekarieyrket som männen. Detta kunde vi, med 
utgångspunkt fran våra resultat, inte halla med om. Vi fann istället att kvinnorna i lilka 
stor grad som männen hade egen dator och använde sig av den p8 fritiden. Kvinnorna 
valde också information som bibliotekets främsta uppgift i samma utsträckning som 
männen. I dagens läge är ocksa information ofta datorbaserad. Vi kunde inte heller 
finna n%gra bevis för att studenterna skulle vara rädda för datorer, vilket Andersson 
(1982) påstod. Om vi utgår från Enmarks (1992) teoretiska resonemang kunde vi 
konstatera att det verkar finnas nagot fler studenter som vid en fiktiv valsituation väljer 
den informationslogistiska synen. Vid intervjun kunde vi dock konstatera att de 
studenter vi pratade med i viss mån infogar b3de den kultur- och samhällsinriktade 
synen. När vi applicerade Urties (1975) underlättande och attraherande faktorer 
noterade vi att majoriteten av studenterna inte hade valt yrket p.g.a. dess materiella 
förmåner. Det som attraherat dem var istället att de fick arbeta med människor, att de 
tyckte om miljön som bestod av böcker och att de upplevde sig såsom lämpliga för 
yrket. En underlättande faktor som spelade en stor roll vid valet var att utbildningen 
fanns nära hemorten. 

Majoriteten av studenterna är positiva till de flesta d e h a  inom bibliotekarieyrket. De 
verkar ocksa motiverade och vill verkligen bli bibliotekarie. 
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Bilaga I 

Till dig som studerar p% biblioteksutbildningen i Lund eller Umea! 

Vi är iv& studenter som går tredje terminen på bibliotekshögskolan i BO+ och skall 
skriva en magisteruppsats p8 temat "vem studerar p8 biblioteksutbildningen och varför 
har man valt dema utbildning". Liknande uppsatser har tidigare skrivits langliende 
andra yrkesgrupper till exempel metodiklärare och socionomer, men inte om 
bibliotekarier. Den syn som förmedlas om bibliotekarier är ofta schablonmässig och vi 
ifrågasätter dess giltighet för en hel yrkeskår. D S r  ber vi dig @Ila i de! här enkäten, 
för att kunna ge en mer realistisk bild av våra framtida kollegor. I 

Vi har valt att dela ut vår enkät till alla som går p5 utbildningens förstalandra termin. 
Enkätsvaren kommer sedan att sammanställas och presenteras i fonn av statistik, där 
dina enskilda svar inte kan urskiljas. 

Dina svar är av största vikt för oss så besvara därför frågorna så ärligt och noggrant du1 
kan. Du är naturligtvis garanterad anonymitet. Varken dina lärare, y a m r a t e r  eller 
n&gon utomstaende kommer att kunna ta del av dina enskilda svar. 

l 

Hur du filler i enkäten: 

Frågorna i enkäten skall oftast besvaras genom ett kryss vid de olika sv&alternativen. 
När nagon fraga ska besvaras p& annat sätt fiamgar det av instruktionerna vid dessa 
fi&gor. Vid nsgra frågor finns pastaenden som du ska ta stallning till och reflektera 
över i vilken grad dessa överensstämmer med dina åsikter. När det gäller frågor där du 
får svara med egna ord, använd gärna baksidan av pappret om utrymmet inte räcker 
till. 

Dema sida kommer senare att tas bort för att garantera er anonymitet, men vi ber dock 
om namn och klass för att kunna kontrollera svarsfrekvensen. I 

l ................................................................................................................. Namn.. 

Klass ,..... .................................................... 

Vi har även planerat att genomföra ett antal internjuer som beräknas ta mellan 30 
minuter och en timme. Intervjun är tänkt som en fördjupning av enkäten Vi hör av oss 
senare med förfrågning ang2ende deltagande i intervju. 

I 

Marika Svalstedt 
tel: 033-132398 
e-mail: marsva@bhs.hb.se 

Helena Österdahl 
tel: 033-126748 
e-mail: helost@bhs.hb.se 



Bilaga II 

Vem studerar på biblioteksutbildningen och varför? 

1. [ l  Kvinna 

2. Födelsear ............... 

3. Familjeförhallande: 

[ ] Gift/sambo med barn [ ] Ensamstaende med barn 

[ ] Gift/sambo utan barn . [ ] Ensamstiende utan barn 

[ ] Aanat ...................................... 

4. Vilken var din huvudsakliga uppvaxtort/er - mellan O till 16 ar? 

5. Vilken är den högsta utbildningsnivi du last pi, innan du sökte hit? 

[ ] Gymnasium [ ] Högskola/universitet 

6. Vilken gymnasielinje, eller motsvarande, har du last? Ange linje och 
antal ar: 

7. Om du tidigare studerat vid högskola/universitet, fyll i vad du har last. 
Om du inte far plats, använd gärna baksidan. 
kurs~linje p a n g  



8. Vad har dina föräldrar för utbildning? 

Moders utbildning: Faders utbildning: 

[ ] folkskola, grundskola [ ] folkskola, grundskola 

[ l  flick-, real-, yrkesskola, gymnasium [ ] real-, yrkesskola, gymnasium 
[ ] högskola/universitet [ ] högskola/universitet 

9 a) Har du nsgon gång yrkesarbetat, minst sex sammanhängande 
manader, innan du p8bö jade denna utbildning? 

[ l j a  [ I nej l 

b) Om ja, vad har du arbetat som? .................................................. l ......... 

10. Vad hade dina föräldrar för yrke, under din uppvht? 

Moders yrke: Faders yrke: l 

[ ] tjänsteman [ ] tjänsteman 

[ l  arbetare [ l  arbetare 

[ ] lantarbetare [ ] lantarbetare 

[ ] egen företagare [ ] egen företagare 

[ ] hantverkare [ l  hantverkare 

[ l  fritt yrke (t.ex. konstnär, journalist) [ l  fritt yrke (t.ex konstnär, joumalist) 

[ ] övrigt .................................. [ l  övrigt .................................. 

11. Finns det nagon i din närmaste slakt eller bekantskapskrets som 
arbetar/ har arbetat p5 bibliotek? 

. . .  [ ] ja, namligen .......................... [ 1 nej I 

12. Vad gör du pá din fritid? 
varje varje n%gra 

dagiigen vecka månad ggr& aldrig 

a) läser [ I [ I  [ I  [ I [ I 
b) går p5 teater, konserter [ l  [ 1 [ 1 13 [ 1 
c) museum/utstallningar [ I [ I [ I  [ 3 [ I 
d) g8r p5 bio [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 
e) brukar tv/radio/video [ l  [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 



varje varje nggra 
dagligen vecka månad ggrlår 

f) sport, friluftsliv, fiske etc [ 1  [ 1  [ 1  [ 1  
g) gair i kyrkan [ 1  [ l  [ 1 [ 1  
h) umgas med vänner 1 l [ 1  [ 1  [ 1 
i) dans/pub/krogliv [ 1 [ 1  [ 1  [ 1  
j) handarbetar [ 1  [ 1  [ 1  [ I  
k) agnar mig at djur 

1) g8r p3 kvällskurser 

m) musicerarlsjunger i kör 

n) fotograferar/filmar 

o) utövar folk-, jazzdans 

p) reparerar motorfordon 

q) tradgardsarbetar 

r) snickrar 

s) tecknar/malar 

t) spelar teater 

u) skriver brev, noveller etc. 

v) övrigt ............................ 

13. Ar du aktiv medlem i nigon förening? Flervalsaltemativ. 

[ ] politisk förening [ ] religiös förening 

[ ] idrotts/friluftsförening [ ] kulturell förening 

[ ] djur/naturfördning [ ] motorförening 

[ ] hjälporganisation [ ] invandrarförening 

[ ] nykterhetsförening [ ] fackförening 
. . .  . . .  [ ] ovrigt, namligen ............................... i .................................... 

RinSyn pa bibliotek och utbildning 
. . . . 

14. ~ i n n s  det nagot du hellre skulle vilja blisan bibliotekarie? 

aldrig 

[ 1  
[ 1  
11 
[ 1  
[ 1  
r1  
[ 1  
[ 1  

I  
[ 1  
[ 1  
[ 1  
[ 1  
[ 1  
[ l  
[ 1  
[ I  

. . .  
[ 1 nej [ l  ja, namligen.' .......................................... 



15. Varför har du valt den har utbildningen? Kryssa efter varje pAstAende n 
det svarsalternativ som stämmer bäst p& dig. 

instämmer instänmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej 

a) Jag har alltid velat bli bibliotekarie. [ l  1 1 [ I '  
l 

[ 1 
b) Jag vill arbeta inom kultursektom. [ ] [ l  1 [ 1 
c) Jag vill arbeta med information. [ J [ l  [ l  [ I  

l 

d) Det var en ren slump att jag 
valde denna utbildning. . [ l  [ 1 [ 1~ [ 1 
e) Det ar en lämplig utbildning med 
tanke pil mina tidigare studier. [ 1 [ l  [ l1  1 1 
f )  Jag vill omskola mig. [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 
g) Jag har arbetat p& biblitotek och 
vill nu ha yrkesbehörighet. [ 1 [ l  [ 1 C 1 
h) Jag ar intresserad av biblioteks- 
och informationsvetenskap. , [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 
i) Jag blev inspirerad av släkt 
och/eller vänner. 1 1 [ 1 3 [ I  
j) Jag blev inspirerad av nagon 
som arbetar p& bibliotek. r 1 r 1 [ l  [ 1 
k) Jag ansag mig lämpad att bli 
bibliotekarie. [ 1 [ 1 [ l  [ 1 

1) Annan anledning, nämligen. ...... ..... ........... . ..... ............. ....... ..i ...... ........ 

16. Vad var huvudorsaken till att du valde denna utbildning? 

[ ] Jag vill bli bibliotekarie. l 

[ l  Jag vill inrikta mig mot ett annat yrke. 

[ l  Jag vill ha högskolepoang inom ämnet biblioteks- och l 

informationsvetenskap, som ett led i min utbildning. 



17. Hade utbildningsorten nigon betydelse för ditt val av 
högskola/universitet. 

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej 

a) Jag ville studera nara min hemort. [ 1 [ 1 [ 1 [ 1  
b) Jag ville studera p8 en ort jag 
kände till. [ l  [ l  [ 1  [ 1 
C) Jag ville uppleva en ny miljö. [ 1  [ 1 [ l  ' [ l  
d) Jag ville hellre studera vid ett 
universitet an vid en högskola. [ l  [ 1 [ l  1 1 
e) Utbildningens inriktning styrde mitt 
val, t,,ex. möjlighet till kandidatexamen. [ ] [ 1 [ 1 [ l  
f) Jag ville studera dar det fanns en 
utbildningstradition för mitt ämne. [ 1 [ 1 [ 1 [ l  
g) Antagningen avgjorde 
utbildningsort. [ 1 [ 1  [ 1  [ 1 
h) Farniljesituationen var avgörande. [ 1 1 1 [ 1 [ 1 

........................................... ...................... i) Annan anledning, nämligen i 

18. Vad i bibliotekarieyrket tilltalar dig, vilka fördelar ser du med yrket, 
som idet ser ut idag? 

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej 

a) avanceringsmöjligheter [ 1 
b) lönen [ 1 
c) att arbeta med människor 1 
d) att organisera medier [ 1 
e) att arbeta med böcker [ 1 
f)  att förmedla information [ 1 
g) kontakt med lhntagare [ 1 
h) vaxierande arbetsuppgifter [ l  
i) intellektuellt krävande miljö [ 1  
j) att förmedla kultur [ I  
k) annat, nämligen ......................... i..: ...... .: .................................m.......- 



19. Vilken kompetens och vilka egenskaper bör en bibliotekarie ha? Hur 
bör en bibliotekarie vara? l 

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej 

a) utatriktad [ 1 [ 1 1 1 [ 1 
b) allmänbildad [ l  [ I  [ 1 [ l  
c) serviceinriktad [ 1 [ 1 [ l  [ 1 
d) respektera lintagaren [ 1 [ I  [ 1  [ l  
e) ha goda litteraturkunskaper [ 1 1 [ l  11 
f )  ha goda datorkunskaper . [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 
g) "propagera" för den "goda" l 

litteraturen [ I [ I [ I  [ I 
h) god organiseringsförmaga [ I II I [ I  [ I 
i) lätt för att prata med 
människor [ l  [ 1 11 [ 1 
j) vardeneutral, d.v.s. förhalla sig 
neutral till användarens önskemal. [ ] [ 1 
k) folkbildare [ 1 [ 1 
1) stresstalig [ I [ I 
m) flexibel [ 1 [ 1 
n) lagmald [ 1 [ 1 
o) humoristisk [ 1 [ 1 
p) iniiiativrik [ 1 [ 1 
q) annat, nämligen ............................................................................ 

20. Om du är tvungen att välja, vad anser du da bibliotekets främsta 
uppgift vara: 

[ ] att tillhandahalla information. 

[ ] att förmedla kulturella upplevelser. 



21 a) 'Var skulle du vilja arbeta efter avslutad utbildning? 
Flervailsalternativ. 

[ ] follkbibliotek [ ] forskningsbibliotek 

[ j företagsbibliotek [ ] sjukhusbibliotek 

[ ] skolbibliotek 
.. - .................................... [ ] annat, namligen 

b) Stämmer detta/dessa önskemil, i stort sett, överens med de önskemål du 
hade nar du började utbildningen - när du tänker tillbaka? 

[ l  ja 1 1 nej [ ] vet ej 

c) Vill du helst arbeta p3 ett: . 

[ ] större bibliotek [ ] mindre bibliotek [ ] vet ej 

22 a) Anser du att det finns nligra typiska egenskaper som ofta literfinns 
hos bibliotekarier? Svara med egna ord. Använd gärna baksidan om 
utrymmet inte räcker till 

b) Om du anser att det finns nigra typiska egenskaper, aterfinns d5 dessa 
hos dina klasskamrater? 

[ ] ja, hos majoriteten [ ] hos vissa [ ] nej, knapit hos n3gon alls 

........................................................................................ Kommentar: 

23. Har du egen dator? 

[ I j a  i l nej 

24 a) Använder du datorer p i  din fritid? 

[ l  ja i I nej 



b) Om ja, vad använder du datorn till? l 

[ ]  ordbehandling [ ]  statistik/ kalkyl 

[ ] Internet [ l  sökning i andra databaser t.ex. Dialog 

[ ]  E-mail [ ]  gör egna program 
. . .  [ ] spelar dataspel [ ]  annat, namligen .................................... 

25. Använder dina föräldrar datorer? 

Moder: Fader: 

[ l  ja, p& arbetet .[ ] ja, pa arbetet 

[ ]  ja, p& fritiden [ ] ja, p& fritiden 

[ l nej I l nej 

[ ] vet ej [ ] vet ej 

m v a n o ~ :  

26. Hur mycket läser du, i genomsnitt, utöver kurslitteraturen? 

[ ]  1 bok/vecka eller mer [ ] 1-2 böcker/mbnad 

[ ] 1-2 böckerkvartal [ ]  1-2 böcker/ir 

[ l  aldrig 

27. I jämförelse med ovanstaende friga, har du "alltid" läst i samma 
utsträckning? 

[ ]  Nej, jag läste mer förr. 

[ l  Ja, jag har alltid läst i samma utsträckning som nu. 

[ l  Nej, jag läste mindre förr. 

Berätta gärna mer om din läsning: ..................................................... 



28. Röräldrars läsvanor 

a) I jämförelse med din mor, anser du dig d i  läsa; 

[ l  mer [ ] lika mycket [ ] mindre 

b) I jhförelse med din far, anser du dig. d i  läsa; 

[ ]  mer [ ] lika mycket . ,[ ]  mindre 

29. Vad läser du? 

a) skenlitteratur 

1 l~lrik [ ] dramatik 
[ ]  huimor och kaserier [ l  deckare, agent, thrillers 

[ ]  science fiction/fari tasy, skräck [ ] klassiker 

[ ]  moderna romaner [ ] FLN-litteratur (flärd/lidelse/njutning) 

[ ]  historiska romaner [ ]  arbetarlitteratur 
. . .  .... [ ]  annat, namligen ..................................................................... ........: 

b) facklitteratur 

[ ]  religion [ ] filosofi 

[ ] psykologi [ ] pedagogik 
[ ]  sprakvetenskap [ ]  litteraturvetenskap 

[ ]  konst, film och musik [ ]  arkeologi, historia 

[ ]  biografier [ ]  släktforskning 

[ ]  etnologi/folklivsforskning [ ]  geograwresehandböcker 

[ ] juridik [ ]  &ologi 

[ ]  teknik, data, naturvetenskap [ ]  ekonomi 

[ ]  matlagning, hus och hem [ ]  sport, spel och lekar 

...................... [ ]  medicin [ ] annat, nämligen 

30. Om du har ytterligare kommentarer eller synpunkter p8 enkaten eller 
dess innehall skriv gärna p& baksidan av enkaten. 

Tack for din medverkan! 



Bilaga III 

Högskoleregioner 

Vid bearbetningen av fr3ga 4, "vad var din huvudsakliga uppväxtor(/er - mellan O till 
16 Ar", delade vi in studenternas uppväxtort/er utefter de nedanstaende sex 
högskoleregionerna. 

Ö e t e r r u n d  

S u n d s v a l l / H S r n ö r a n d  

z *  U C E Z B L A B E E L Q K E K  ! .  
U P P S A L A  

F a l u n / B o r l T n g e  

E s k i l ~ t u n a / V S e t e r ~ a  

b r e b r o  

G & v l c / S a n d v i k e n  

3. ~ ~ ~ C B ~ R ~ S R I ~ J ~ N E N  
G O T E B O R G  

K a r l s t a d  

S k ö v d e  

4. ~ J ~ E K H g L ~ f R E ~ J O N E N  
S T O C K H O L H  

5 .  L L M K Q C L M B Z B . E B L Q K E ~ ~  
~ 1 ~ ~ 0 P 1 ~ G / ~ o r r k ö p i n g  

J ö n k ö p i n g  

6 .  L U M P L U A L U Q B E E I Q ~ L Y  
L U N O / H a l m o  

H a l m s t a d  

V I i x j ö  
K a l m a r  

K r i s t i a n s t a d  



Bilaga IV 

Boriis den 2 december 1994 

. Vi var och delade ut bifogad enkat till dina klass den 30 november, tyvärr 
var du inte dar men vi hoppas anda du vill fylla i v%r enkat. Det ar av 
största vikt att vi far en s8 stor svarsfrekvens som möjligt, för att kunna 
presentera en s% sann bild som möjligt av din klass. 

Vi air mycket tacksamma om du kan fylla i och skicka enkäten före 
fredagen den 9:e december sa att vi kan börja bearbeta dem s i  fort som 
möjligt. 

Med vänliga hälsningar: 
Marika och Helena 



Bilaga V 

Bo& 1/131-94 

Hej! 

Vi heter Helena och Marika och studerar tredje terminen p3 bibliotekshögskolan i 
Borås. I samband med vår utbildning ska vi genomföra en magistersup~sats. Vår 
uppsats kommer att behandla frågan om "vem som har valt att studera p5 
biblioteksutbildningarna". 

Anledningen till att vi valt detta ämne är att vi kommit i kontakt med förutfattade 
meningar och fördomar angaende vår framtida yrkeskår. Exempel p3 shdana fördomar 
kan vara "den tyste och timide bibliotekarien", "den gamla nuckan med knut" och "den 
nnlitteräm agitatorn". D3 vi ifragasätter generaliserbarheten i dessa påstaenden har vi 
som mal att söka bredda bilden av bibliotekarien. 

Vi ämnar inrikta oss p5 biblioteksstuderande i Lund och Umeå, medan tv3 
kurskamrater kommer att genomföra en liknande studie i Borås. Uppsatsarbetet 
kommer att grunda sig p8 en enkätundersökning, som vi har för avsikt att dela ut till 
samtliga elever p% termin ett i Lund och termin tv3 i Umea. Dessa enkäter (se bifogad 
preliminär enkät) kommer senare att följas upp med ett fatal intervjuer. 

För att kunna ge en rättvisande bild av Er utbildning skulle vi vara tacksamma om Ni 
kunde skicka oss information om b1.a. utbildningens uppläggning, inneha11 och 
antagningsregler. Vi skulle ocksa vilja genomföra en kortare intervju med nAgon 
utbildningsansvarig eller motsvarande. Detta skulle da bli aktuellt under vecka 46 eller 
vecka 3, beroende p i  vilket som passar Er bäst. 

Vi kommer att ta kontakt med Er inom en vecka för att höra Er inställning. 

. Med vänliga hälsningar. 

Marika Svalstedt 
Billdalsgatan 12 
502 64 BO& 
tel: 033-132398 

Helena Österdahl 
Billdalsgatan 8 
502 64 BO& 
tel: 033-126748 



Bilaga VI 

Intervjufragor till Birgitta Olander, utbildningsansvarig i Lund 

* Berätta om er antagning och testet samt intervjun som studentern måste genomg3 för 
att anitas till utbildningen. 

* Vad har ni för mål med utbildningen? 

* Vad tror ni skillnaden är mellan de tre olika utbildningarna i Lund, Umea och Borås? 

* Tror ni att det är n3gon skillnad mellan studenterna p3 de olika utbildningarna? 

* Vilka studenter ser ni helst söker sig till utbildningen? 

* Vad är problemorienterade undervisningen (PBI) och vad innebar den? 

*%&Jur går faltstudiema till? 

* Berätta lite om magisteruppsatsen. 

* Viiken betydelse tror ni orten har för studenternas val? 

* Vilka uppgifter tror ni bibliotekarierna kommer att ha i framtiden? 



Bilaga VII. 

Intervjufr8gor till Björn Olsson, utbildningsansvarig i Ume3 

* Berätta om er antagning. 

* Vad har ni för m31 med utbildnipgen? 

* Vad tror ni skillnaden är mellan de tre olika utbildningarna i Umeå, Lund och Borås? 

* Tror ni att det är nsgon skillnad mellan studenterna p i  de olika utbildrhgama? 

* Vilka studenter ser ni helst söker sig till utbildningen? 

* Hur går faltstudiema till? 

* Berätta lite om magisteruppsatsen. 

* Vilken bletydelse tror ni orten har för studenternas val? 

* Vilka uppgifter tror ni bibliotekarierna kommer att ha i framtiden? 



Bilaga VIII 

Intervjufragor till studenter i Lund och Umea 

Detta var de i föruag planerade frågorna vi ställde till studenterna i samband med 
intervjuerna. 

Fdgor som berör information/kultur: 

* Berätta varför du valt kultur/information (utifran svaret p4 firaga 20 "Vad anser du 
vara bibliotekets f&sta uppgift?"). 

* Besluiv din syn p5 kultur. Vilken kultur hör hemma på bibliotek? 

* Beskriv din syn p5 information. Vilken information hör hemma p8 bibliotek? 

* Vaid har du för visioner för framtiden angiiende bibliotek? 

* Vilka arbetsuppgifter skulle du själv vilja ha? 

* Vaid är det som lockar i det val av framtida arbetsplats som du gjort? (utifiiin svaret 
p8 £r5ga 21a. "Var skulle du vilja arbeta efter avslutad utbildning?") 

* Kam du tänka dig att arbeta inom nagon annan sektor? (Ev inom närliggande 
kultiirell- eller informationsinriktad sektor). Om du hellre vill bli nigot annat - 
beraltta varför du valde utbildningen. 

Frågor som berör utbildningen: 

* Nya utbildningen närmar sig professionstankarna i förhallande .till den mer 
"yrkesinriktade" utbildningen. Hur ser du p& professionsideema och hur tror du att din 
egen utbildning skiljer sig från de andra bibliotekarieutbildningarna? 

* Berätta vad du tyckte om antagningen. 

* Utl~ildningsortens placering i förhallande till uppväxtorten, vilken betydelse hade 
detta. för valet av utbildning. 

* Var de tidigare studierna en del av en medveten strategi, eller läste du dessa kurser 
för nöjes skull? hiedvetet eller spontant val? 

Ovn,gt: 

* Har du själv statt pA nagra fördomar om bibliotekarier? Vad tror du dessa beror pa? 
Komuner de att finnas kvar i framtiden? 



Bilaga IX 

Hej ! 

Med anledning av den intervju vi genomförde med Er i slutet av förra aret 
(i samband med vart magistersarbete om "vem som söker till 
biblioteksutbildningen"), sander vi härmed en utskrift av den bearbetning 
vi gjort. Kommentarer och korrigeringar är välkomna. Eventuella sadana 
skickas till nagon av nedanstaende adresser, gärna s8 snart som möjligt. 

Med vanliga hälsningar: 

Marika Svalstedt 

Marika Svalstedt 
Billdalsgatan 12 
502 64 BORÅS 
tel: 033-132398 
e-mail: marsva@bhs.hb.se 

Helena Österdahl 

Helena Österdahl 
Billdalsgatan 8 
502 64 BO& 
tel: 033-126748 
e-mail: helost@bhs.hb.se 



Bilaga X 

Hejsan! 

Vi har nu skrivit ett utkast av intervjuerna som vi tänker presentera i vår 
uppsats, men först skulle vi vilja få dem godkanda och korrigerade av Dig 
som har deltagit. När Du last igenom utkastet ser vi gama att Du s8 snart 
som möjligt atersander det till oss om Du har nigra eventuella 
kommentarer. Skicka annars ett godkännande i det bifogade kuvertet. 

Med vänliga hälsningar: 

Marika Svalstedt 

Marika Svalstedt 
Billdalsgatan 12 
502 64 BORÅS 
tel: 003-132398 
e-mail: marsva@bhs.hb.se 

Helena Österdahl 

Helena Österdahl 
Billdalgatan 8 
502 64 BORÅS 
tel: 033-126748 
e-mail: helost@bhs.hb.se 



Bilaga X1 

Resultat för den totala gruppen 

1. Kön 

Kön: 

man 
kvinna 

Valid 
Frekvens Procent Procent 

...................... 
Summa 44 100,O 100,O 

Std dev ,370 

Antal svarande 44 Bortfall O 
---------_------_---------------------------------------------. 

Valid Kumelerad 
k Frekvens Procent Procent Procent 

Summa. 

Medelvärde 29,250 Median 27,000 Std dev 6,982 . 

Antal svarande 44 Bortfall O 



valid 
Civilstånd: Frekvens Procent Procent 

Giftlsambo med barn 10 22,7 22,7 
Ensarnst5ende med barn 1 293 293 
Giftlsambo utan barn 16 36,4 36,4 
Ensamstående utan barn 16 36,4 36,4 
Annat 1 293 293 ..................... 
Sumnna 44 100,O 100,O 

Stddev . 1,189 

Antal svarande 44 Bortfall O 
............................................................. 

4. Viken var din huvudsakliga uppväxtort/er - mellan O till 16 år? 

Valid 
Regioln: Frekvens Procent Procent 

Lundlhlalmö 
Umei. 
Stockholm 
Göteb~org 
Linköping 
Uppsala 
Utlan~det 

Summa 

Antal svarande 44 Bortfall O 
----<--------------------------------------------------------- 

S. Vilken är den högsta utbildningsnivfi du läst p&, innan du sökte hit? 

Valid 
Utbildningsnivti: Frekvens Procent Procent 

Högslrola/universitet 44 100,O 100,O 
...................... 

Summa 44 100,O 100,O 

Antal svarande 44 Bortfall O 



6. Vilken gymnasielinje, eller motsvarande, har du läst? 

Valid 
Gymnasielinje: Frekvens Procent Procent 

Samhällsvetenskaplig 
Humanistisk 
Naturvetenskaplig 
3-å~ig ekonomisk 
Social 
Komvux 
övrigt 
Bortfall 

Summa 

Antalsvamde 41 Bortfall 3 
............................................................. 

7. Om du tidigare studerat vid högskola/universitet, fyll i vad du har läst. 

Valid I 

Ämnesblock: Frekvens .Percent Percent 

HumanistisMSamhalls 38 86,4 86,4 
NaturvetenskapIig 2 4,5 4 3  
Blandat 4 9 s  9,1 

..................... 
Summa 44 100,O 100,O 

Antal svgande 44 Bortfall O 
............................................................. 

Valid Kumulerad 
Poäng: Frekvens Procent Procent Procent 



Sumnna 

Medelvärde 133,750 Median 133,000 Std dev 35,212 

Antal svarande 44 Bortfall O 
............................................................. 

8. Vad har dina föräldrar för utbildning? 

Moderns utbildning: 
Valid 

Frekvens Percent Percent 

Folkskola, grundskola 12 27,3 27,3 
Flick--, real-, yrkesskola, gymnasium 17 38,6 38,6 
Högslkola/universitet 15 34,l 34,l 

Sumnoa 44 100,O 100,O 

Antal svarande 44 Bortfall O 
............................................................. 

Valid 
Faderns utbildning: Frekvens Procent Procent 

Folkskola, grundskola 19 43,2 43,2 
Real-, yrkesskola, gymnasium 13 . 29,s 29,s 
Högskola/universiter 12 27,3 27,3 

..................... 
Sumnna 44 100,O 100,O 

Antal svarande 44 Bortfall O 



9 a) Har diu nHgon gång yrkesarbetat, minst sex sammanhängande månader, innan du 
pibörjade denna utbildning? 

Valid 
Yrkesarbetat: Frekvens Procent Procent 

Ja 32 72,7 . 72,7 
Nej 12 27,3 27,3 

Summa 44 100,O 100,O 

Antal svarande 44 Bortfall O 
-_---_______-______-----------------,------------------------- 

b) Om ja, vad har du arbetat som? 

Valid 
Tidigare arbetsplats: Frekvens Percent Percent 

Bibliotek 6 13,6 18,2 
Ej bibliotek 27 61,4 81,8 . 

Borifall 11 25,O Missing 
....................... . 

Summa 44 100,O 100,o 

Antal svarande 33 Bortfall 11 
-_-__-__-_--_______--------_--------------------------------- 

10. Vad inade dina föräldrar för yrke, under din uppväxt? 

Valid 
Modems yrke: Frekvens Procent Procent 

Tjänsteman 
Arbetare 
Lantarbetare 
Egen företagare 
Fritt yrke 
övrigt 
Hemmah 
Bortfall 

Summa , 

Antal svarande 43 Bortfall 1 



Valid 
Faderns arbete: Frekvens Procent Procent 

Tjänsteman 18 40,9 
Arbetare 11 25,O 
Lantarlbetare 4 991 
Egen Företagare 9 20,s 
övrigt 1 293 
Bortfall1 1 293 ------------ 
Summa 44 lO0,O 

Antal svarande 43 Bortfall 1 
-----.-------------------------------------------------------- 

11. Firms det nsgon i din närmaste släkt eller bekantskapskrets som arbetadhar arbetat 
p8 bibliotek? 

Valid 
Frekvens Procent Procent 

Ja 11 25,O 25,6 
Nej 32 72,7 74,4 
Bortfall1 1 2,3 Missing 

...................... 
100,o 100,o Summa 44 

Antal svarande 43 Bortfall 1 
-----.-------------------------------------------------------- 

13. Är du aktiv medlem i nagon förening? 

Svar i i Antal 
Medlem i: Antal procent procent 

Politisk förening 2 
ReligiOs förening 1 
IdrottsJfnluftsförening 11 
Kulturell förening 4 
Djur/natur förening 4 
Hjälporganisation 5 
FackfCirening 8 
övrigt 2 

Summa 37 

Antal svarande 23 Bortfall 21 



14. Finns det nagot du hellre skulle vilja bli än bibliotekarie? 

Valid 
Vill helst bli: Frekvens Procent Procent 

Bibliotekarie 27 61,4 643 
Nggot annat 15 34,l 35,7 
Bortfall 2 4,s Missing ....................... 
Swnma 44 100,O 100,O 

Antal svarande 42 Bortfall 2 

16. Vad var huvudorsaken till att du valde denna utbildning? 

Huvudorsak till valet: 
. Valid 

Frekvens Procent Procent 

lag vill bdi bibliotekarie 36 81,8 87,8 
Jag vill iinrikta mig mot ett annat yrke 2 4,s 4,9 
Jag vill ha höskolepoäng inom ämnet 
biblioteks- och informatic~nsvetenskap, 
som ett led i min utbildning 3 6 8  7,3 
Bortfall 3 6 8  Missing ....................... 
Summa 44 100,O 100,O 

htalsvarande 41 Bortfall 3 

20. Om du är tvungen att välja, vad anser du då bibliotekets framsta uppgift vara? 

Valid 
Bibliotekets främsta uppgift: Frekvens Procent Procent 

Tillhandahålla information 31. 70,s 70,s 
Förmedla kulturella upplevelser 13 29,s 29,s .................... 
Summa 44 100,O 100,O 

Antal svarande 44 Bortfall O 



21 a) Var skulle du! vilja arbeta efter avslutad utbildning? 

Önsk~emal om 
arbetsplats: Antal 

Fokk~ibliotek 36 
Forskningsbibliotek 26 
Föret(agsbib1iotek ' 15 
Sjukbusbibliotek 7 
Skolbibliotek 18 
övligt 10 

Svar i 
procent 

Antal i 
procent 

Antal. svarande 44 Bortfall O 

b) Stämmer dettaldessa önskemal, i stort sett, överens med de önskemal du hade när du 
bö jade utbildningen - när du tänker tillbaka? 

Valid Samnna önskemal 
nu som då: Frekvens Procent Procent 

Ja 
Nej 
Vet ej 

Sumrna 44 100,O 100,O 

Antal svarande 44 Bortfall O 

c) Vill1 du helst arbeta p2 ett större eller mindre bibliotek? . 

Önskemal om storlek Valid 
p8 hmtida arbetsplats: Frekvens Procent Procent 

Större bibliotek 13 29,s 31,O 
Mindre bibliotek 8 18,2 19,O 
Vet ej 21 47,7 50,O 
Bortfall 2 4,s Missing 

----------------------- 
Summa 44 100,O 100,O 

Antalsvarande 42 Bortfall 2 



22 a) Anser du att det finns nligra typiska egenskap san ofta litefinns hos 
bibliotekarier? 

Valid 
Egenskaper: Frekvens Procent Procent 

Positiva - 

Negativa 
Blandade 
Nej (inga) 6 13,6 15,4 
Övrigt 2 4 3  5,1 
Boafall 5 11,4 Missing 

Summa . 44 100,O. 100,O 

Antal svarande 39 Bortfall 5 
-_________-________-----------------------------------------,- 

b) Om du anser att det finns nhgra typiska egenskaper, ater£inns da dessa hos dina 
klasskamrater? 

Aterfinns dessa egenskaper Valid 
hos dina klasskamrater: Frekvens .Procent Procent 

Ja 
Nej 
Hos vissa 
Bortfall 

Summa 

18 40,9 54,s 
10 22,7 30,3 
5 11,4 15,2 

11 25,O Missing 

Antal svkmde 33 Bortfall 11 
---_---__-----_-__--------------------------------------,-----, 

23. Har du egen dator? 

Valid 
Egen dator: Frekvens Procent Procent 

Ja 27 61,4 61,4 
Nej . . 17 38,6 38,6 

Summa 

Antal svarande 44 Bortfall O 



24 a) Använder du datorer p8 din fritid? 

Använder datorer Valid 
p8 fritiden: Frekvens Procent Percent 

Ja 31 70,s 70,s 
Nej 13 293 .29,5 

..................... 
Summia 44 100,O 100,O 

Antal svarande 44 Bortfall O 
----.--------------------------------------------------------- 

b) Omi ja, vad använder du datorn till? 

Använder datorn Svar i Procent av 
till: Antal Procent antalet 

Ordbehandling 29 50,9 93,s 
Statistik 4 7,o 12,9 
Internjet 4 790 12,9 
Spelar dataspel 4 7,o 12,9 
Övngit 14 24,6 45,2 

2 395 6,s 
..................... 

Summa 57 100,O 183,9 

Antal svarande 31 Bortfall 13 
----.--------------------------------------------------------- 

25. Använder dina föräldrar datorer? 

Moder: 

Modem anväder 
dator: 

Ja, p8 arbetet 
Ja, p5 fiitiden 
Nej 
Vet ej 

Antal svarande 43 

Valid 
Frekvens Procent Procent 

Bortfall 1 . . . 



Fader: 

Fadern använder Valid 
dator: Frekvens Procent Procent 

Ja, p3 arbetet 9 20,5 20,9 
Ja p& fritilden 1 293 2,3 
Nej 26 59,l 60,s 
Vet ej 2 4,s 4,7 
Ja, p3 arbetet och 
fiitiden 5 11,4 11,6 
Bortfall 1 2,3 Missing ....................... 
Summa 44 100,O 100,O 

Antal svarande 43 Bortfall 1 
---_-__-__-________------------------------------------~------ 

26. Hur mycket laser du, i genomsnitt, utöver kurslitteraturen? 

Hur myclket läser Valid 
studenterna: ~rekvens Procent Procent 

1 bowvecka eller mer 10 22,7 22,7 
1-2 böcker/månad 19 43,2 43,2 
1-2 böckerlkvartal 11 25,O 25,O 
1-2 böclcer/år 4 9,1 9,1 

..................... 

Median 2,000 

Antal svarande 44 Bortfall O 
--,,,-,,,-,,,,,,,ii-iii-iiii------iiiiiiiiiiiii--------------------.--, 

27. I jämförelse med ovanstaende fråga, har du "alltid" läst i samma utsträckning? ' 

Valid 
Jämförelse nu och d&: Frekvens Procent Procent 

Nej, jag läste mer förr 31 70,s 70,s 
Ja, jag har alltid last i samma 
utsträckning som nu , 13 29,5 29,5 

..................... 
Summa 44 100,O 100,O 

Antal svarande 44 Bortfall O 



28. Föraldrars läsvanor 

a) I jädörelse med din mor, anser du dig då l m ,  

I jäxnfijrelse Valid 
med modem: Frekvens Procent Procent 

Mer 17 38,6 399 
Lika mycket 17 38,6 39,s 
Mindre 9 20,s 20,9 
Bortfall 1 z 3  Missing 

....................... 
Summia 44 100,O 100,O 

Antal svarande 43 Bortfall 1 
............................................................. 

b) I jämförelse med din far, anser du dig d& läsa: 

I jämförelse med a Valid 
faderni: Frekvens Procent Procent 

Mer 27 61,4 62,8 
Lika mycket 10 22,7 23,3 
Mindre 6 13,6 14,O 
Bortfall 1 2,3 Missing 

....................... 
44 100,o 100,o Summa 

Antal svarande 43 Bortfall 1 
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