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Sammanfattning 1 Abstract (högst 150 ord) 

Vem väljer att bli bibliotekarie? : en studie över bibliotekariestudenter i Borås 1 Anna 
Bengtson och Kirsi Rutanen. - Borås: Bibliotekshögskolan, 1995 

This paper will portray the differences and similarities that exist between students who 
attended the Swedish School of Library and Information Science in Borås. 

The study is based upon quantitative information gathered from a survey which was 
distributed to first-year students in Borås in the auturnn term 1994. A total of 77 stu- 
dents responded to the survey. 

We also do a comparative study of the students at all the library programs in Sweden. 
This is partially based on the findings by a thesis prior to this one by the authors 
Svalstedt and Österdahl. 

We found that the students in Borås differ mainly in their personal histories and back- 
grounds. When it comes to their attitudes towards the profession and educational 
matters they are similar. Further we found the same to be tme in our comparison of the 
library programs in total. 

Nyckelord (högst 8 ord) 

Bibliotekariestudenter, Bibliotekarieutbildning, Bibliotekshögskolan, 
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Uppsatsen du nu ska börja att läsa är en del av ett större arbete. Denna undersiökning 
föregicks av en uppsats som undersökte förhallandena vid Lunds och Umeås 
bibliotekarieutbildningar. Marika Svalstedt och Helena Österdahl, författarna till 
magistemppsatsen Bibliotekariestudenter - informationsnissar eller kultursnubbar? 
gjorde en delvis jämförande studie av de .studenter som läste biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Lunds och Umeås bibliotekarieutbildningar. Vi kom att dra 
stor nytta av denna uppsats i vår egen undersökning då vi kunde jämföra deras material 
med våra egna resultat. Vi har i vår uppsats tv5 delar, en som handlar om förhiillandena 
p3 Bibliotekshögskolan i Borås och den jämförande delen mellan landets alla 
bibliotekarieutbildningar. 

Resultaten har vi kommit fram till genom att använda en enkät som var gemensam för 
båda undersökningarna. Denna distribuerades till de studenter som studerat längst tid p2 
utbildningen vid den tidpunkten, för vår del studenter som gick termin ett. Därefter 
följdes enkäten upp med ett mindre antal intervjuer. 

OvaastAende gällde för bada undersökningarna, men p8 följande punkter skiljer de sig at: 

Del I är en delvis jämförande studie mellan de studenter som laser biblioteks- och 
informationsvetenskap i Lund och Umea, en kortfattat beskrivning av de bada 
utbildningarna och en selektiv sammanfattning av vad som tidigare skrivits om 
bibliotekarier presenteras. Kultur och informationsparadigmen är ett genomgående tema. 
Uppsatsen är som tidigare nämnts författad av Svalstedt och Österdahl. 

Del II är en undersökning av de studenter som läser biblioteks- och 
informationvetenskap i Borås. Även en jämförelse av resultaten i Borås, Lund och Umea 
har utförts. Vi presenterar alla bibliotekarieutbildningar, kortfattat de i Lund och UmeA 
och mer ingående den i Borås. 

Vi vill tacka följande personer för att de &ort denna uppsats genomförbar: 

Vår handledare Jan-Erik Johansson för all hjälp under arbetets gång. 

Lena Nilsson för lån av bärbar dator:) Tack! 

Kurskamrater och lärare som bistiitt med åsikter och tankar kring vårt uppsatsskrivande. 

De studenter som ingick i vår enkätundersökning. Ett särskilt tack till de fyra studenter 
som vi intervjuade. 

Vi vill även tacka våra föräldrar för allt stöd under den här perioden. 

Borås 1995.09.19 

Anna Bengtson Kirsi Rutanen 
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1. Inledning 

Vår uppsats består dels av en enkätundersökning gjord ph studenter som studerar 

Biblioteks- och informationsvetenskap i Borås hösten 1994, dels en jämförelse av vår 
enkätundersökning och den Svalstedt och Österdahl gjort ph bibliotekariestudenter i 

Lund och Umeå (Svalstedt 1995). Vi ville ta reda p5 vem som söker till 

bibliotekarieutbildningen och vad som phverkat dem och hur de ser ph 

bibliotekarierollen. Vidare ville vi se om vi kunde finna nigra likheter och skillnader 

mellan studenterna i Borås, Lund och Umei. 

1.1 Bakgrund 

Orsaken till att vi valde att skriva en magistemppsats om detta ämne var dels att vi tyckte 

att ämnet verkade intressant och dels att det kom en förfragan från skolan. Institutionen 

var intresserad av vem som sökte till utbildningen i Borås och varför. Vi var fyra stycken 

som fastnade för detta ämne och vi beslöt oss för att göra tv5 fiisiående men 

sammanhängande uppsatser. Den första om studenterna p i  utbildningen i Borås och den 

andra om studenterna på utbildningarna i Lund och Umeå. Den senare resulterade i 

Svalstedt och Österdahls uppsats "Bibliotekarier - informationsnissar eller 

kultursnubbar? : en studie över bibliotekariestudenter i Umea och Lund". Vårt intresse 

har sin grund i bland annat våra egna funderingar kring våra klasskamrater, de likheter 

och olikheter man kunde se hos dem. Även de fördomar som vi själva stött p5 väckte 

vårt intresse. 

1.2 syfte 

Syftet med v& uppsats är att undersöka vilka de studerande vid bibliotekarie- 

utbildningen i Borås är. Vi ville ta reda p5 varför de valt bibliotekarieutbildningen och 

hur de ser p5 sin framtida yrkesroll såsom det framgår av enkätundersökningen ph 

studenter antagna höstterminen 1994. Vidare ville vi jämföra våra resultat med de 

resultat som Svalstedt och Österdahl (Svalstedt 1995) funnit i sin undersökning av 

studenterna i Lund och Umeh. 



-Vem studerar Biblioteks- och informationsvetenskap, första terminen, vid Högskolan i 

Borås höstterminen, så som det frsungår av enkätundersökningen, med avseende p& 
studenternas personliga bakgrunder och deras åsikter och attityder om bibliotekarieyrket 

och utbildningen? 

-Finns det n3gra skillnader eller likheter mellan de som läser pA 

bibliotekarieutbildningen i Borås och de som läser i Ume3 och Lund och i s3 fall vilka, 

såsom det framgår av vår enkätundersökning och den som gjorts av Svalstedt och 

Österdahl? 

1.4 Definitioner och förklaringar 

Vi kommer i uppsatsen att använda oss av tv3 olika indelningar av studenterna. En 

uppdelning har vi fått fram genom enkatundersökningen. P3 fraga 20 i enkäten ber vi 

studenterna att välja kultur eller information som bibliotekets huvuduppgift. De som valt 

kultur, 28 % av studenterna, kommer vi i uppsatsen att benämna som kulturinriktade och 

de som valt infonnation, 72 %, för informationsinriktade. Den andra indelningen är efter 

antagningskvot. De som har sökt in på sina avgångsbetyg från gymnasiet och har läst 

mindre än 50 poäng p3 högskola eller vid universitet har vi kallat för gymnasiegruppen. 

De är 25 stycken till antalet och utgör 32 % av den totala gruppen. De som har last 60 

poäng eller mer, det vill saga 52 stycken eller 68 %, har vi benämnt högskolegruppen. 

Av de 25 som utgör gymnasiegruppen har 15 inte tidigare studerat p3 högskola eller vid 

universitet. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till de studenter som antogs till bibliotekarieutbildningen i 

Borås höstterminen 1994 och som vid undersökningstillf*eIlet läste p3 utbildningens 

första termin. Skälet till att vi valde de som studerade första terminen var att de torde ha 

orsakerna till sina val fhkast i minnet. 

1.6 Disposition 

I uppsatsen kommer vi i kapitel 3 att redovisa hur bibliotekarieutbildningen i Borås ser 

ut idag. Efter det kommer vi att i kapitel 4 kort beskriva utbildningarna i Lund och 



Um&. I kapitel 5 redogör vi f6r de resultat vi fatt fiam i vår enkätundersökning. Vi tittar 

dels p& den totala Boråsgruppen, men delar aven upp studenterna i gymnasie- respektive 

högskolegruppen. I kapitel 6 jämför vi våra enkätresultat med de resultat som Svalstedt 

och Österdahl fått h i undersökningen av studenterna i Lund och Umea. 

1.7 Självkritik 

Vi har under arbetets gång stött p5 vissa hinder och svikigheter. Vi ska nu kortfattat 

redogöra för dessa. För det första, vi har i efterhand insett att vissa av våra enkätfragor 

kunde ha konstruerats p& ett bättre satt. Vi hade kanske aven ställt andra Hgor i 

dagsläget. När det gäller de intemjuer vi gjorde så märkte vi att dessa inte tillförde &got 

till vår uppsats och därför beslutade vi att inte inkludera dem i uppsatsen. 



2. Metoddiskussion 
Vi bestämde oss tidigt, tillsammans med v% uppsatskollegor Svalstedt och Österdahl, 

för hur vi ville lagga upp vår undersökning. Det var viktigt att vi hade en gemensam 

strategi så att resultaten skulle bli jämförbara. Metoderna skiljer sig dock i vissa 

avseenden beroende p8 att studierna gjorts på olika orter. Därför gäller nedanstående text 

endast för vår del av uppsatsen medan ~valstedti och Österdahls (1995) metoddiskussim 

iiterges i deras uppsats. 

2.1 Metod 

Vi valde att göra vår studie med hjälp av en kvantitativ enkät för att f8 en bredd p& 

undersökningen och sedan utföra ett mindre antal intervjuer för att om möjligt öka 

förstiielsen av enkätundersökningen. 

Kvantitativa mätmetoder är bra om man vill fil ett tvärsnitt av den företeelse hos den 

målgrupp man valt att studera. Med detta får man en bred och exakt uppfattning av 

malgruppen som är lätt att jämföra (Holme 1991, s.86). Denna uppfattning ligger dock 

p8 ett ytligt plan och en nackdel med kvantitativa metoder är att man har fasta fragor. 

Detta innebär att det som den intervjuade anser vara viktigt inte alls kommer fram 
(Holme 1991, s.90). 

Med kvalitativa metoder tittar man pii det säregna, det unika eller eventuellt det 

avvikande. Man gar p2 djupet i färre fragor för att öka förstaelsen (Holme 1991, s.86). 

Nackdelen med denna metod är att det lätt kan hända att svaren svävar ut och till slut 

inte alls besvarar friigan. 

Vi valde att inleda med en kvantitativ enkät som vi sedan följde upp med med 

kvalitativa intervjuer och hoppas att p5 så sätt kunna uppväga de olika metodernas 
nackdelar med respektive fördelar och f5 ett bättre resultat. Vi har dock valt att inte 

redovisa intervjuerna, då vi fann att de inte tillförde uppsatsen niigot nytt. 



2.2 Enkäten 

Tillsammans med våra magisteruppsatskollegor Svalstedt och Osterdahl utformade vi ett 

kvalitativt enkätformulär. För att vi sedan skulle kunna jämföra våra resultat var det av 

vikt att enkaten var den samma p3 samtliga undersökta orter. 

2.2.1 Enkätkonstruktion 

Uppläggningen av enkaten diskuterade vi utifrån följande frågor: 

- Vad vill vi veta? 

När vi började konstruera enkaten utgick vi först och f i a s t  fiån våra egna frågor som 

väckts under utbildningens första termin. Vi grupperade de uppgifter som vi var 

intresserade av i huvudgrupper. 

Bakgrundsinformation där kön, ålder, uppväxtort, tidigare studier och 

arbetslivserfarenhet ingår tyckte vi var viktigt. Detta för att kunna identifiera olika 

faktorer som kan ge upphov till skillnader i svaren. Vi fiågade också om föräldrarnas 

utbildning, yrke och las- och datorvanor. 

De övriga fragoma handlar om malgruppens syn på bibliotek och utbildning. Vi £rågade 

varför de sökt till utbildningen, hur de anser att en bibliotekarie bör vara och var de 

själva skulle vilja arbeta efter avslutad utbildning. 

Under konstruktionen av enkaten hade vi god hjälp av vår handledare Jan-Erik 

Johansson och olika handböcker om enkätkonstruktion &om Jan Trosts Enkiitboken 

fiån 1994. Vi studerade andra liknande undersökningar för att se hur de utformat sina 

enkäter. Bland annat sag vi p5 fyra specialarbeten som gjorts p3 Bibliotekshögskolan i 

Borås (Lachonius 1985; Lindberg 1986; Bengtsson 1987; Eriksson 1988) och tv& studier 

av Bruijns/Bruyins (Bruijns 1989; Bruyins 1992) vilka hade liknande syfte som vårt 

arbete. I och med litteraturstudier av yrkesval och synen p& bibliotekarien utvecklade vi 

enkaten ytterligare. Vi avslutade med att kritiskt kontrollera om enkätfrågorna verkligen 

svarar mot vår problemformulering och våra fiagestallningar. Därefter gjorde vi tv8 

pilotundersökningar om sju respektive fyra personer. 



- Hur ska vi utforma enkäten? 

Vad det gällde utfonnningen av enkaten bestämde vi oss tidigt för att till största delen 

använda oss av kvantitativa fragor. Vi ville ha ett material som var statistiskt sett 
lätthanterligt och samtidigt få utrymme för fler frågor. Enkätens funktion var att f3 en 

bred, snarare än djup, bild av målgruppen. Ett fåtal fragor hade dock öppna 

svarsaltemativ då vi tyckte det var motiverat. 

Enkäten utformade vi p8 s& sätt att vi bö jade med allmänna fr8gor, för att sedan g8 över 

till de mer känsliga och till sist avsluta med med några mer allmänna frigor igen. Vi 

försökte utforma frigorna s i  att de var s& lite styrande som möjligt. Vi försökte täcka in 
alla alternativ och vi använde oss av i stort sett samma attitydskalor för att sedan kunna 

göra jämförelser mellan fr5goma. Vi gjorde fragoma okomplicerade och korta för att i 

största mån undvika missförstånd. 

- Hur ska vi distribuera enkäten? 

Vi tyckte att det var viktigt att dela ut enkaten personligen för att da kunna presentera oss 

själva och vad vi tänkt använda undersökningen till och samtidigt kunna svara p i  

studenternas eventuella fragor. 

2.2.2 Pilotundersökning 

När vi kommit fram till vilka fdgor som vi ville använda oss av, genomförde vi en 

pilotundersökning p i  sju av v% kurskamrater. De fick fylla i enkaten och sedan berätta 

vad de tyckte om enkätens uppläggning, om nigra fragor var oklara eller obehagliga. 

Med hjälp av pilotundersökningen gjorde vi vissa omkonstruktioner av enkaten. Efter 

ytterligare en pilotundersökning, i vilken fyra andra kursare deltog, och några mindre 

ändringar ansag vi att enkaten var klar för distribuering. 

2.23 Utdelning av enkäten 

Efter att ha gatt ut med ett utskick vid ett föreläsningstillfalle delade vi ut enkaten vid en 

föreläsning i storklass. Vi började med att informera lite om oss själva, vårt 
uppsatsämne, att det var viktigt för oss att de svarade så noggrant som möjligt och att de 

naturligtvis kommer att vara anonyma i den fkdiga uppsatsen. Vid terminens bö jan var 

antalet studenter i termin ett 114 stycken, men innan vår undersökning var slutförd var 

antalet nere i 103. 



2.2.4 Svarsfrekvens 

Av 103 studenter fick vi in 77 svar, det vill säga 75 %, efter diverse påstötningar. Till en 

början fick vi in 36 enkätsvar och efter en muntlig påminnelse var vi uppe i 52. Nästa 

steg var att vår prefekt, Romulo Enmark, formulerade ett brev där han p3 institutionens 

vägnar vädjade till studenterna att besvara enkäten. Efter detta hade vi fått in 77 

enkätsvar och vi bestämde oss för att vi inte kunde invänta fler svar. 

2.2.5 Bortfallsanalys 

Vi fick in 77 svar av 103 möjliga vilket innebär ett bortfall p5 25 %. Vi trodde att vårt 

uppsatsämne var av en sadan karaktär att det skulle intressera vår malgrupp och att 

antalet svar därmed skulle bli högre. Tittar man p8 Svalstedt och Österdahls motsvarande 

undersökning i Lund och Ume3, s8 har de fått en betydligt högre svarsfiekvens, 100 % i 

Lund och 86 % i Ume3 (Svalstedt 1995, s. 7). Att svarsfiekvensen blev s3 lag i Boras tror 

vi kan ha berott p3 att studenterna inte fyllde i enkäterna p3 plats eller att de studerande 

var inne i en arbetsam period. 

Eftersom bortfallet blev s3 omfattande beslöt vi oss för att titta närmare p& de som valt 

att avsta från att deltaga i v% enkätundersökning. Av de 26 studenterna var 77 % kvinnor 

och 23 % män. Dessa siffior överensstämmer nästan exakt med könsfrekvensen bland de 

som deltagit i undersökningen, 79 % kvinnor och 21 % män. Vidare hade 31 % sökt in 

p3 sina gymnasiebetyg och 69 % p3 sina högskolepoäng, vilket ocksa i stort sett 

motsvarar de undersökta studenterna där fördelningen var 32 % mot 68 %. När det 

gäller åldern p& bortfallsgruppen sa varierade den mellan 19 och 57 år och rnedel31dern 

var 31 år, medan i den undersökta gruppen var åldersvariationen 19 till 48 år och 

medelaldem 28. 

Bortfallsanalysen visar att de som valt att ej besvara vår enkät inte utgör en speciell 

grupp av studenter. Könsfördelningen och kvottillhörigheten Överensstämmer i stort med 

de av studenterna som ingick i enkätundersökningen, dock skiljde sig 

Aldersfördelningen nggot mellan dessa tv8 grupper. Medelaldem hos de som inte svarat 

p5 enkaten är högre. 



22.6 Inmatning av enkäterna 

För behandlingen av enkätsvaren använde vi oss av ett statistikprogram, SPSS. Vi 

började med att tilldela varje enkät ett identifikationsnummer. Därefter kodade vi 

enkätfrågorna och valde d3 att göra ett fatal förihdringar och föra ihop vissa grupper. P2 

fr3ga sju, som behandlar studenternas tidigare högskole-/universitetsstudier, förde vi 

samman de som läst humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Detta p3 grund av 

att vi fann att det var svhi att skilja dessa inriktningar från varandra och att många har 

läst en blandning av de tv& (Fraga 9b om tidigare arbetserfarenheter var daligt 

formulerad s& vi valde att att endast koncentrera oss pa om de tidigare arbetat p& 
bibliotek eller liknande.) Vid de fragor där man med egna ord kunde fylla i "övrigt" har 

vi om ett svarsaltemativ förekommit flera gånger lagt in det som ett eget alternativ. Så 

skedde med fråga tio som tar upp föräldrarnas yrke, där vi lade till alternativet 

hemmafruar. I övrigt kommer "övrigt" att redovisas där vi tycker att det är intressant. 

2.2.7 Anonymitet 

P3 enkätens framsida, som till största delen består av information om syftet med 

undersökningen och instruktioner om hur enkaten ska ska fyllas i, ber vi studenterna 

fylla i namn och klass. Detta gjorde vi av två anledningar. Dels för att vi skulle kunna 

kontrollera svarsfrekvensen och kunna skicka ut påminnelser och dels för att vi ville 

välja ut ett par studenter för intervjuer utifi-ån enkätsvaren. Vi garanterade naturligtvis 

ändå studenterna anonymitet. Enkätresultet kommer att redovisas fraga för fråga och det 

kommer inte att gå och se vem som har svarat vad i den fardiga uppsatsen. Enkätens 

framsida separerades ifrån den övriga enkaten sa snart intervjupersonerna valts ut. 



3. Utbildningen i Borås 

Detta kapitel syftar till en bättre förstaelse av den nya utbildningen som startade 

höstterminen 1993 i Boris. Vi beskriver koafattat p5 hur den nya utbildningen har 

utformats och vad den innehaller. Vi vill i öwigt visa p i  de viktigaste förändringarna 

inom utbildningen. Vi har använt oss av utbildningskatalogema Bli bibliotekarie och 

Biblioteks- och informationsvetenskap 1-40, 41 -60, 61 -80 poäng utgivna av 

Institutionen Bibliotekshögskolan i Borås samt Romulo Enmarks artikel BHS på gång! 

fran 1994. 

3.1 Ämnet biblioteks-och informationsvetenskap 

Fram till höstterminen 1993 benämndes biblioteksutbildningen vid högskolan i Borås, 

bibliotekarielinjen. Studenterna valde nsgon form av inriktning till exempel mot folk- 

och skolbibliotek eller forsknings- och företagsbibliotek. Bibliotekarielinjen var da en 

yrkesförberedande linje av pabyggnadskaraktär. I och med de förändringar som skiftet 

-93 förde med sig valde man också att göra utbildningen till ett ämne och kalla den för 

biblioteks- och informationsvetenskap. I dag är utbildningen en ämnesinriktad 

forskningsförberedande kandidat- och magisterutbildning. För att säkerställa en hög 

forskningsnivå har Bibliotekshögskolan medverkat till att inrätta ett centrum för 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vid detta centrum har 

en professur inrättats. 

"Utbildningens vitalitet är direkt beroende av en intellektuell offentlighet som hjälper 

oss att problematisera och första den verklighet vi befinner oss i. Dessutom behöver 

faltet en forskning som är baserad p i  fdtets egna frågeställningar. Givetvis förutsätter 

detta en intellektuell offentlighet som bemödar sig att ta upp problem som är relevanta 

för den faktiska biblioteksvärlden - att teori baseras ps emperi och tvärtom. B1 a har 

dessa strävanden lett £ram till en professur i biblioteks- och infonnationsvetenskap vid 

Göteborgs universitet, vilket innebär att ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 

äntligen har etablerats inom det akademiska systemet" (Enmark 1994). 

3.2 Utbildningen 

Här presenteras kortfattat vad utbildningens syfte är, vad den innehaller och hur den är 

utformad. 



32.1 Utbildningens syfte 

Det övergripande syftet med biblioteksutbildningen är att förbereda studenterna för 

arbete vid alla typer av bibliotek, sant för arbete inom kultur- och informationssektom. 

3.22 Utbildningens utformning och innehall ' 

Biblioteksutbildningen inleds med en grundkurs p5 40 poäng, tv5 terminer, som består 

av följande tre delkurser: 

-Biblioteken och samhället 

-Kunskapsorganisation 

-Människans förhållande till biblioteken 

Biblioteket och samhället är en kurs som omfattar sex poäng. Den syftar till att ge 

övergripande kunskaper om det svenska biblioteks-och informationssystemet samt 

inblick i hur detta system samverkar med angränsande system inom kultur-, 

informations-, och utbildningssektorerna. Kursen är uppdelad i fyra block som 

behandlar följande ii-agor: 

- Vad är bibliotek/informationscentraler? 

- På vilket satt är biblioteks- och informationssystemet relaterat till andra 

närbesläktade system som det litterära systemet, informationsmarknaden och 

utbildningsystemet? 

- Fältarbete. Studenterna bekantar sig med olika sidor av det svenska biblioteks-och 

informationssystemet 

- Hur förhåller sig bibliotekarier och informationsexperter till det komplexa biblioteks- 

och infonnationssystemet? 

Det övergripande malet med kursen är att problematisera synen pa bibliotek och 

informationsenheter. 

Kursen Kunskapsorganisation omfattar 20 poäng. Kursen ska ge eleven teoretiska och 

praktiska kunskaper om organisation och atervinning av kunskap. 
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Kursen har @ra huvudmal: 

- Att ge studenten grundlaggande kunskaper om katalogers uppbyggnad och 
användning, klassificering, katalogisering, formatering och databaskonstruktion. 

- Att ge studenten kunskap om grundiaggande allmänna referenskallor och referensverk 

inom olika ämnesområden. Stor vikt laggs vid att ge kunskap om referensarbetets 

förutsättningar, metoder, problem och söktekniker 

- Att ge studenten kunskaper om det "informationsuniversum" som håller på att 

utvecklas genom informationsmarknadens och informationsteknologins framväxt. 

- Att ge framtida bibliotekarier möjligheter att utnyttja de globala 

informationssystemen, med tanke p8 svårigheter att navigera i systemen och att 

atervinna relevant information. 

Därefter följer kursen Människans förhållande till biblioteken, som skall ge studenten 

kunskaper om relationen mellan människa och biblioteWinformationsenheter. Den här 

kursen omfattar 14 poäng och avslutar grundutbildningen. Kursens har två huvudmål: 

- Att ge studenten grunlaggande kunskaper om olika gruppers förhållande till kunskap, 

information, bildning och kultur. Människans förhallande till biblioteks- 

/informationscentraler fokuseras sarskilt. 

- Att ge studenten grundläggande kunskaper om de metoder och tekniker som används 

för att underlätta människors förhållande till bibliotek och till det biblioteken erbjuder. 

Efter avslutad grundutbildningen följer tv5 terminer da man gör ett examensarbete (se 

nedan för examensformer). Innan detta sker skall man ha kurserna "teori och 
forskningsmetodologi" och "verksamhetens organisation" bakom sig. 

Studenten väljer aven två fem-poängskurser utöver examensarbetet och kan där välja 

inriktning fritt. De erbjuds att läsa dessa så kallade valfria kurserna och kan där välja 

mellan flertalet kurser. De valfria kursernas utbud varierar alltifiån den traditionella 

"bok-och bibliotekshistoria" till kurser som handlar om "internet" och "multimedia". 

Detta avslutar de 40 poäng som utgör bibliotekarieutbildningens andra etapp. 



Vidare kan man vid Bibliotekshögskolan läsa ytterligare en termin, 20 poäng, i valfria 

kurser. Studenten väljer fyra kurser á fem poäng som de skulle vilja läsa. Tv3 eller tre 

kurser löper parallellt under terminen, och när en kursperiod avslutas pibörjas en annan. 

Oftast ges en kurs med datorankytning jämsides med en utan. Detta gör att studenten i 

högre grad själv kan bestämma sin egen utbildning. De kurser som ges är de samma som 

de som ges inom ramen f ~ r  magisterutbildningen. 

3 3  Examensformer 

Vid bibliotekarieutbildningen i Borås kan studenterna välja om de vill ta en kandidat- 

eller magisterexamen i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Nedan presenterar 

vi dessa tv3 examensformer. 

3.3.1 Kandidatexamen 

Vid Högskolan i Borås finns det möjlighet att ta en kandidatexamen i biblioteks- och 

informationsvetenskap. En kandidatexamen omfattar 120 poäng, 60 poäng i tidigare 

studier och 60 poäng i h n e t  biblioteks- och informationsvetenskap. Man poängterar 

dock i utbildningskataloger att för kvalicificerat biblioteksarbete krävs det en 

magistersexamen. Grundutbildningen för kandidat och magister är gemensam. I en 

kandidatexamen ingir sedan momenten som aven ingår i magisterexamen: 

-Teori och forskningsmetodik 

-Verksamhetens organisation 

-Examensarbete 

Teori och forskningsmetodik omfattar fem poäng och syftar till att ge eleven kunskaper 

om biblioteks- och informationsvetenskaplig forskningsmetodologi. Kursen är 

förberedande inför magisterarbetet 

Kursen Verksamhetens organisation omfattar fem poäng och ska ge grundläggande 

kunskaper om hur bibliotek och informationsenheter är organiserade. HuvudmAlet är att 

belysa nagra av de viktigaste hänsynstaganden vid driften av bibliotek och 

infornationsenheter p5 lokal niva. 



Examensarbetet för en kandidat omfattar 10 poäng och kan genomföras medelst att 

studenten gör en uppsats om 10 poäng där materialinsamlingen till denna kan ske genom 

vistelse vid ett bibliotek eller liknade, så kallat fältanknutet självständigt arbete. 

33.2 Magisterexamen 

Studenten kan aven välja att ta en magister i ämnet biblioteks- och 

informationsvetenskap. Den omfattar 160 poäng, 80 poäng i tidigare studier och 80 

poäng i ämnet biblioteks-och informationsvetenskap. Magisterexamen antas vara den 

examen som efterfrågas för kvalificerat bibliotekariearbete. Efter genomgangen 
grundutbildning á 40 poäng skall man läsa kurserna teori och forskningsmetodik och 

verksamhetens organisation liksom man ocksa gör i kandidatexamen. Dessa två kurser 

utgör tillsammans 10 poäng. Examensarbetet paböjas därefter. Eleverna bestämmer 

examensarbetet i samrad med handledande lärare och examineras vid slutseminarium. 

Examensarbete p8 magisterniva kan genomföras medelst att studenten skriver en uppsats 

om 20 poäng, eller tv5 10-poängs uppsatser. Även här kan materialinsamlingen ske 

genom vistelse vid ett bibliotek eller liknande. De aterstaende 10 poängen bestar av tv8 

valfria fem-poängskurser. 

3.4 Nyheter på bibliotekarieutbildningen 

Här följer nu en redovisning av de förändringar som skett i och med den nya 

utbildningens start, höstterminen 1993. 

3.4.1 Behörighet och antagning 

I den föregaende utbildningen krävdes det att studenterna hade minst 80 poäng av 

tidigare studier, varav minst 40 poäng i ett och samma ämne. Idag kan man söka in p5 

tv8 kvoter dels p8 högskolepoäng, minst 60, och dels p8 gymnasiebetyg. Detta innebär 

att man nu kan söka till biblioteksutbildningen med sitt avgångsbetyg från gymnasiet, 

(treårig teoretisk linjelprogram), förutsatt att man har mindre än 60 högskolepoäng. De 

som har mer än 60 poäng räknas in i en egen kvot. 

I Borås sker antagningen till bibliotekarieprogrammet bade hösttermin och vårtermin. 

Urval sker genom att de sökande rangordnas enligt följande kriterier. 

i) Högskoleutbildningens längd ( dock högst 120 poäng) 

ii) Lottning 
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3.4.2 Examen 

Tidigare tog studenterna en bibliotekarieexamen som kan jämställas med en 

högskoleexamen. Nu tar studenterna antingen en kandidat- eller magisterexamen i 

ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekshögskolan fick officiellt 

magisterrättighet 1995. Borås är den enda av bibliotekarieutbildningar som erbjuder sina 

studenter en möjlighet att ta en kandidat. studenterna kan aven välja att enbart läsa 

grundutbildningen p8 40 poäng och kombinera det med andra utbildningar ochleller 

examina. Väljer man dock att g& vidare efier grundkursen delas studenterna in i fyra 

kollegier efter inrikning p& kandidat- eller magisteruppsatsen. Kollegierna är de samma 

som de tre blocken i grundutbildningen och kursen "verksamhetens organisation" som är 

placerad under termin tre. 

-Biblioteken och samhället 

- Kunskapsorganisation 

-Människans förhallande till biblioteket 

-Verksamhetens organisation 

3.4.3 Utbildningens inneball och utformning 

Innehållet i utbildningen har utökats till att inbegripa mer data och 

informationsteknologi. Det som traditionellt ingår i biblioteksyrket täcks in med ämnen, 

sasom referensarbete och katalogisering. I Boras finns det en stor lararkompetens p8 

detta omradet, da Bibliotekshögskolan har bedrivit liknande utbildningar i över 20 ar. 

Det finns ocksa en beredskap och villighet att utforska nya falt inom biblioteksvärlden. 

Bibliotekshögskolan har ett nära samarbete med Centrum för biblioteksforskning p& 

Göteborgs universitet. Sailunda erbjuder Bibliotekshögskolan idag en utbildning som 

innehaller bade det som kan kallas yrkets traditionella kunskapsbas och nya aspekter 

inom biblioteks- och infonnationsvärlden. 

Tidigare bibliotekarieutbildningar har erbjudit praktik. I dagens utbildning finns det inte 

nhgon sammanh~llen praktikperiod för studenterna. Dock finns det en möjlighet för 

enskilda studenter att i samband med examensarbete vistas inom ett bibliotek eller nagon 

annan organisation, ett så kallat fältinriktat självständigt arbete @SA). FSA skall 

användas som en period för materialinsamling till uppsatsarbete eller rapport. 



I den gamla utbildningen gjorde studenterna ett vägval efter grundutbildningen. De 

inriktade sig d2 mot folk- och skolbibliotek eller forsknings- och företagsbibliotek. 

Idag sker inte denna uppdelning efter bibliotekstyp, studenterna får istället en 

baskunskap om alla varianter av bibliotek. Detta innebär för studenternas del att deras 

utbildning har breddats. Visserligen sker en viss specialisering då studenterna själv får 

välja valfria kurser. Att utbildningen har skiljts fran bestämda bibliotekstyper och 

särskilda arbetsuppgifter betyder också att arbetsmarknaden blivit mera "öppen" för 

studenterna. Istället för att studenten får välja inriktning under utbildningen, görs 

vägvalet i och med inträdet p4 arbetsmarknaden. 



4. Bibliotekarieutbildningarna i Lund och Umeå 

I detta kapitel skall vi presentera de tvil övriga bibliotekarieutbildningarna i Sverige, som 

startades i Ume3 och Lund, höstterminen 1993 respektive vårterminen 1994. 

Vi ska här kort sammanfatta vad högskolereforinen innebar och vilka följder den hade 

p3 utbildningssituationen i dag. Vad som föregick högskolereformen beskrivs ingaende i 

Svalstedt och Österdahls undersökning och vi hänvisar till den för en djupare förstAelse 

av detta. 

1993 trädde den nya högskolereformen i kraft. Den innebar i korthet att: 

- universiteten och högskolorna själva beslutar vilka utbildningar de skall erbjuda. 

- linjesystemet upphörde och bibliotekarieutbildningen omvandlades till en kandidat- 

och magistersutbildning. 

- forskningskompetens hos lärare och akademisering ökar. 

Följderna av denna reform blev att det gamla linjesystemet slopades, vilket i sin tur 

ledde till att yrkesexaminerande utbildningar såsom bibliotekarielinjen omvandlas till 

kandidat- och magisterutbildning. Det s3 kallade "Boråsmonopolet" p3 

bibliotekarieutbildning i landet bröts och detta innebar att liknade utbildningar kunde 

startas p5 andra orter. Detta skedde som sagt i Lund och Umea och för första gangen är 

utbildningssituationen sadan att det finns tre bibliotekarieutbildningar i landet. Det föll 

sig s3 att de rent geografiskt ligger i norr, i söder och i "mitten". Nedan ska vi kort 

presentera Lunds och Unneås utbildningar. 

4.1 Lund 

Vid Lunds universitet psbörjades en ny bibliotekarieutbildning våren 1994. Vi ska nu se 

p3 bland annat behörighet och urval och utbildningens inneha11 i korthet. 

I Lund har man 30 platser p3 bibliotekarieutbildningen och intagning en gång per år, p3 

våren. För att vara behörig ska man ha läst minst 80 poäng fritt valda ämnen, dock minst 

40 poäng i ett och samma ämne. Antagningen går till så att man delar upp de sökande i 

fyra grupper efter vad de tidigare studerat: 

- Humaniora och teologi 

- Samhälls- och beteendevetenskap 

- Teknik och naturvetenskap 

- Övriga 



Antagningen sker proportionellt ur de fyra grupperna, minst tre studenter från vq'e 

grupp. Lund är den enda av utbildningarna som gör enskilda behörighetstester p& sina 

sökanden. Detta sker genom ett test i tre delar. Först sker ett skriftligt test som "går ut p3 

att pröva de sökandes lämplighet för yrkesverksamhet i biblioteks- och 

informationssektom. Lämpligheten bedöms efter kriterier som indikerar b1.a. motivation, 

flexibilitet samt social, kommunikativ och organisatorisk förmAga." 

(Bibliotekarieutbildningen). I detta test skall fyTa olika uppgifter lösas pA tid, bland annat 

ska den sökande organisera en fiktiv filmsamling p& tre olika sätt. 

Utifrån resultatet av testet rangordnas studenterna inom gruppema och de 60 bästa går 

vidare till intervjuer. Utefter intervjuerna antas sedan de sökande studenterna. 

P& utbildningen arbetar man efter en problemorienterad metod, vilken innebär att att 

studenterna agnar sig At ett aktivt inlärande och får ta personligt ansvar för sitt lärande. 

De får i grupp själva bestämma avgränsningen och omfattningen p8 de uppgifter de 

tilldelas. Undervisningen består av föreläsningar, övningar individuellt och i smagrupper 

samt fältstudier och studiebesök. 

Utbildningen består av fyra block om 20 poäng var: 

- Information och kultur i samhället 

- Dokument- och informationshantering 

- Bibliotekets organisation, ekonomi och service 

- Examensarbete, enbart uppsats eller faltarbete som byggs ut till en uppsats 

4.2 Umeå 

Bibliotekarieutbildningen i UmeA har precis som Lund intagning en gång om året, men 

motsatt termin. För att ha behörighet att söka in p& utbildningen ska studenterna uppfylla 

nedanstående tv& krav: 

- Ha kunskaper motsvarande 3 åk svenska och 3 åk engelska, med lägst betyget 3, 

från nAgon av gymnasielinjerna H, S, E, N eller T (komvux etapp 3) 

- Den studerande ska sedan ha minst 80 poäng i fritt valda ämnen varav minst 40 

poäng i ett och samma ämne 



De sökande delas upp i tre grupper: 

- De som tidigare har läst litteraturvetenskap rangordnas efter antal uppnhdda poäng 

- De som har last minst 60 poäng inom ett och samma ämne rangordnas efter det totala 

antalet uppnådda poäng 
- Övriga sökande rangordnas efter det totala antalet poäng. 

Hur antalet platser fördelas mellan dessa grupper. bestäms vid varje antagningstillfalle. 

(Umeå universitet, Bibliotekarieutbildningen) 

Utbildningen är att se som en phbyggnadsutbildning om 80 poäng i ämnet biblioteks- 

och informationskunskap och det övergripande malet med utbildningen "är att ge de 

studerande sådana kunskaper och faldigheter 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. 

(Ume5 universitet, Bibliotekarieutbildningen) 

Kursen består av sex block och leder £ram till en magisterexamen. 

- Kultur, vetenskap, bibliotek och samhället 20p 

- Biblioteket i informations- och mediasamhallet 10p 

- Biblioteket som informationssystem 20 p 

- Bibliotek, politik och samhälle 5 p 

- Fördjupningskurs 5 p 

- Examensarbete 20 p 

4 3  Jämförelse av de tre utbildningarna i Borgs, Lund och Urneg 

Om vi nu summerar alla de tre bibliotekarieutbildningama ser vi att de har vissa 

skillnader och vissa likheter. Vi börjar med att redovisa de skillnader som vi tydligt kan 

se. 

Förutom det geografiska laget är det bland annat antagningsförfarandet som skiljer sig 

åt. Att likartade utbildningar är lokaliserade p8 olika orter spridda över landet kan öka 

tillgängligheten till utbildningen genom att studenter som har sv& att flytta p& sig d5 

kan söka till en utbildning närmare sin hemort. Tillgängligheten regleras aven av 

antagningsregler och behörighetskriterier. Vi ser att man i Lund är restriktiva när det 

galler urvalet av studenter, aven i Umea sker antagningen efter särskilda 

behörighetskritener. Boris är än s3 länge den enda av utbildningarna som tar in studenter 



med mindre än 60 poäng och studenter med mer än 60 poäng. De som har mindre än 60 

poäng söker in p5 sina avgångsbetyg och kan i praktiken söka till utbildningen direkt 

från gymnasiet. Detta ökar ytterligare tillgängligheten till bibliotekarieutbildningen 

genom att erbjuda en grupp studenter som aldrig tidigare varit behöriga till den, 

möjligheten att söka. 

När det galler studentgenomströmningen p3 de tre orterna skiljer den sig markant. Borås 

har den största genomströmningen med cirka 240 studenter per år, inberäknat 

distansstudenter. I Lund och Umea, där antagning sker en gång per år, är antalet 

studenter 30 p& respektive ort. Förutom 240 platser p& bibliotekarieutbildningen i Borås 

ges där aven utbildningar sasom kanslist-, assistent-, dokumentalist-, bokhandels- och 

IT-utbildningar. Vad det galler fördjupningskurser eller specialiseringsmöjligheter sa 

erbjuder Lund och Umea tv5 kurser var och i Borås erbjuder de fjorton olika alternativ. 

En annan viktig skillnad är att Boras har en forskningsanknytning i och med den direkta 

kopplingen till Centrum för biblioteksforskning i Göteborg. 

Om vi da ser p& de likheter vi har funnit finns de till exempel i utbudet p& 

utbildningarna. Trots att man gärna vill havda att man är särskilt i ~ k t a d  mot ett h a ,  

verkar det vid genomläsning av kursplanerna vara i stort sett liknande kurser som finns i 

utbudet. Till exempel, ges kursen "biblioteket och samhället" i Boras, "information och 

kultur i samhället" i Lund och "kultur, vetenskap, bibliotek och samhället" i Umea. Detta 

betyder att kursplanerna täcker i stort in samma omraden p3 alla de tre utbildningarna. 

Innehallet i undervisningen kan dock skilja sig at. 



I detta kapitel redovisar vi de resultat vi inhämtat via vår enkät. Här kommer vi att se 
närmare p6 studentens bakgrund, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet, dator- och 

läsvanor och hennes syn p3 utbildningen. Studentens inriktning mot kultur eller 

information diskuteras ocksa. Borås antagningsförfarande skiljer sig från Lund och 

Umeås p3 så sätt att Borås som enda ort tillater studenter att söka in p8 sina 

avgångsbetyg från gymnasiet. Det betyder att Borås delar in de sökande studenterna i tv3 

kvoter: dels de med gymnasiebetyg, dels de med tidigare högskolestudier. För att tillhöra 

den senare kvoten skall den sökande ha minst 60 poäng i avklarade studier. I vår 

undersökning hamnar allts6 de studenter med f&e än 60 poäng i kvoten för 

gymnasiebetyg, de kallar vi för enkelhetens skull för gymnasiegruppen. Följdaktligen 

kallar vi gruppen med studenter som sökt in p3 högskolepoäng för högskolegruppen. 

Vi har sett närmare p3 Bor3sresultatet utifrån vissa variabler skom studenternas val av 

kultur respektive information, kön, alder, civilsthd, datorinnehav, tidigare studier och 

om de tidigare arbetat p& bibliotek. Dessa variabler har. vi valt för att belysa vart resultat 

utifrån s6 många aspekter som möjligt, dessutom är detta tillvägagångssätt jämförbart 

med del ett av denna uppsats författad av Svalstedt & Österdahl (1995). I detta kapitel är 

det enbart resultatet för Borås som redovisas. 

5.1 Studenternas bakgrund 

Här nedan följer de resultat vi fatt utifrån de frågor som vi ställde om kön, ålder, 

civilstånd, uppväxtort, fritidsintressen, utbildning och yrkeserfarenheter. 

5.1.1 Kön, alder, civilstånd, uppväxtort och fritidsaktiviteter 

Kön. Enligt enkätresultatet är en stor del, 79 %, av de undersökta studenterna kvinnor 

och 21 % är män. Alltsa är andelen kvinnor mer än tre fjärdedelar. Da bibliotekarieyrket 

är kvinnodominerat och har varit s8 länge, var detta i stort sett vad vi hade förväntat oss. 

Specialarbeten vid Bibliotekshögskolan visar p5 att det aven i tidigare 

bibliotekarieutbildningar varit en liknande könsfördelning (Lachonius 1985, Lindberg 

1986, Bengtsson 1987, Ericson 1988). I och med att utbildningen förändrat sitt utseende 

kunde man förväntat sig att fler män attraherats till denna, men s3 är ännu inte fallet. 

Detta kan möjligen bero p3 att utbildningen fortfarande är i ett sa tidigt skede att 

information om denna inte riktigt natt ut. Möjligen kan männen avskräckas £rån 
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utbildningen just p8 grund av den stora kvinnodaminansen p& den och i yrket. Det finns 

dock inget i enkäten som tyder pa att detta skulle vara fallet. 

Ålder. &dem p2 studenterna varierade mellan 19-48 år. Medelåldern är 28 och 

medianen är 25. I en tidigare undersökning från 1987 (Bengtsson 1987) kan man läsa att 

åldern varierade mellan 21-45 år och att medelaldem var 26 och medianen var 25 år. 

Medelåldern i vår undersökning är alltså nagot högre än den var 1987. Bland männen p& 

utbildningen varierar 3Idrarna mellan 20-40 år, deras medelalder hamnar p& 31 och 

medianen p& 30. Kvinnornas Aldrar varierar mellan 19-48 år och medelaldem ar 28 och 

medianen är 25 år. Allts5 är männen p5 utbildningen i genomsnitt äldre än kvinnorna. 

Familjeförhållanden. Den största delen, 65 % av studenterna, är ensamstaende och utan 

barn. De studenter som har bildat familj delade vi upp i tre grupper, ensamstaende med 

barn, giftdsambo med barn och giftdsambo utan barn. Gruppen ensamstaende med barn 

utgör 3 %, giftalsambo med barn 13 % och giftdsambo utan b m  16 %. De med barn 

(giftdsambo med barn och ensamstaende med barn utgör 16 %) och av dessa 16 % är 

alla över 28 år. Dessa siffror bjöd oss inte n2gra överraskningar, eftersom vi förväntade 

oss att större delen av studenterna skulle vara ensamstaende utan barn, d5 denna grupp 

borde ha lättast att flytta p2 sig. 

Uppvartort. Har har vi delat upp Sverige i de sex olika universitetsregionerna (bil. III) 
för att se var studenterna huvudsakligen bodde under sin uppviixt (0-16 år). 

Jämfört med ett tidigare specialarbete (Bengtsson 1987) där respondenterna fick ange var 

de var mantalsskrivna, är andelen studenter fran de olika regionerna i stort sett det 

samma. Detta innebär en spridning över landet men med en koncentration till 

Göteborgsregionen. Vi hade förväntat oss en minskning av studenter från Lund/Malmö- 

och Umeåregionerna i och med de nya utbildningarna p2 dessa orter. Vi har dock bara 

sett en marginell minskning av studenter fiån Umeåregionen och siffrorna för Lund är i 

stort sett konstanta. Kan detta bero p& att det är nya sorters sökande, eventuellt sådana 

som inte har velatkunnat flytta p5 sig av till exempel familjeskäl, som antagits i Lund 

och Umeå? Av studenterna kom 35 % från Göteborgsregionen, 23 % fran Stockholm- 

och Uppsalaregionerna och 20 % från MalmöiLundregionen. 

Under "övriga" har vi placerat studenter som bott utomlands eller i flera universitets- 

regioner under sin uppväxt. 



Friticisakiivifeter. Med denna filiga ville vi se vad studenterna gör p3 sin fritid. Den 

populäraste fritidssysselsättningen, förutom TV/radio/video, är läsning. 69 % av de 

undersökta studenterna läser och hela 84 % brukar medierna TV/radio/video dagligen. I 

enkäten definierade vi inte fragan om läsning, den kan alltså ha tolkats olika av 
respondenterna. Vi har valt att bredda definitionen av ordet läsning till läsning i 

allmänhet, alltsa inte begränsad till Mcker utan utökad till läsning av dagstidningar, 

veckopress och serietidningar med mera. Andra aktiviteter som studenterna sysselsätter 

sig med är olika frilufts- sch sportaktiviteter och att umgås med vänner. 

De minst populära bland de alternativ som vi angett är att dansa jazz- eller folkdans, 

reparera motorfordon och att spela teater. 

Under "övrigt" har aktiviteter såsom att resa, lyssna p& musik och att baka och laga mat 

angetts. 

Överhuvudtaget kunde vi se att kvinnorna var nagot mera aktiva inom flera av de 

omraden som vi gett som alternativ. Till exempel att g8 p8 bio, dans/pub/uteliv, 

handarbete, g3 i kyrkan och skriva brev, noveller osv. Den enda fritidsaktivitet som 

m b e n  utför i större utsträckning än kvinnorna var att reparera motorfordon (även de 

var få). 

Tabeii 5.1 Studenternas fritidsaktiviteter i procenttal. 

a) läser 

Varje Varje 
Dagligen vecka månad 
69 26 1 

b) g% p& teaterkonserter - - 14 

d) g& p& bio - 7 36 

f )  sport/friiuMv/fiske etc. 4 34 21 

g) går i kyrkan - 7 5 

h) umgås med vänner 23 58 13 

j) handarbetar 3 12 4 

k) ängnar mig i t  djur 14 21 8 

I) går p i  bäiiskurser - 5 1 

m) musiceradsjunger i kör 1 13 8 

Aldrig 
- 

10 

4 

5 

- 
14 

57 

1 

13 

60 

42 

70 

58 

Bortfall 
- 

1 

1 



Varje Varje NAgra 
Dagligen vecka månad ggrlai Aldrig Bortfall 

n) fotograferar1fiImar 

o) utövar f o b ,  jazzdans 

p) reparerar motorfordon 

q) trädg?irdsarbetar 

r) snickrar 

s) tecknarhalar 

t) spelm teater 

u) skriver brev, noveller etc. 

Aktiv i föreningar. Vi ville veta i vilken mån studenterna var engagerade i olika slags 

föreningar som till exempel idrotts, kulturella eller religiösa föreningar. Vi har valt att 

inte presentera varje sorts förening för sig utan endast visa p5 hur många studenter som 

är aktiva i föreningsverksamhet. 31 % av studenterna var aktiva medlemmar i 

någon/nagra föreningar. Av kommentarer p3 enkäterna kunde vi konstatera att fler av 

studenterna tidigare varit aktiva i föreningslivet men i och med att de flyttat ännu inte 

engagerat sig på den nya orten. 

5.1.2 Utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet 

Studenternas utbildningsbakgrund De allra flesta, 61 % av studenterna har 

samhällsvetenskaplig eller humanistisk gymnasiebakgrund. Studenter med 

naturvetenskaplig bakgrund upptar 14 % av de undersökta. Hit räknar vi också de som 

läst teknisk linje. Tidigare studier av studenternas gymnasiebakgrund visar p3 liknande 

resultat (Lachonius 1985; Lindberg 1986; Bengtsson 1987; Ericson 1988). 
Under "övrigt" har till exempel komvux och folkhögskoleutbi8dningar placerats. 



Humanistisk (27,0%) 

Diagram 5.1 Vad studenterna läst p& gymnasiet i procenttal. 

Studenternas högsta utbildningsnivå. 18 % av våra respondenter angav att de som högsta 

utbildningsniva hade gymnasieutbildning medan 81 % angav högskola/universitet. 

Antal erhdllna högskolepoäng. Spridningen av poäng bland de studenter som tidigare 
läst p3 högskola/universitet är mycket stor från 5 till 230 poäng. Medelpoängen och 

medianen hamnade p& 102 respektive 100 poäng. 19 % av dessa studenter har last färre 

än 60 poäng. Medelpoängen för den totala Boråsgruppen var 82 poäng och medianen 

100. 

Tabell 5 3  Studenternas antal uppnldda poäng i procenttal. 

Antal poäng Procent Antal poäng Procent 

13 
1 
5 
10 
1 
8 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 



h n e s v a l  vid högskolestudier. Av de som tidigare läst pii högskola eller vid universitet 

har 86 % läst ämnen inom humaniora och samhallsvetenskap. Endast ett fåtal, 6 %, har 
last rent naturvetenskapliga ämnen. Variationen pfi det som studenterna läst var stor, allt 

från litteraturvetenskap och språk till ADB och japansk kulturhistoria. 

Föräldrarnas utbildnings- och yrkesbakgrund Vad det gäller föräldrarnas utbildning så 

har i stort sett lika stor andel av mödrarna respektive fäderna läst p8 högskolduniversitet. 

En viss skillnad visar sig dock p8 gymnasie- och folks kolen iv^ där mödrarna tenderar att 

ha en högre utbildningsnivii. 

Tabeii 5 3  Föräldrarnas högsta utbildningsniva i procenttal. 

Moders utbiidning Faders utbildning 

Foikskola, grundskola 27 39 

Real-, yrkesskola, gymnasium 40 30 

Högskola,universitet 33 31 

Majoriteten av föräldrarna har tjänstemanna- eller arbetarbakgrund. 47 % av mödrarna 

och 48 % av faderna var tjänstemän och 34 respektive 20 % var arbetare. 

Anmärkningsvärt är ocksfi att 20 % av fadema var egna företagare. Motsvarande siffra 

för mödrarna var 3 %. 

Det utkristalliserade sig en grupp under "övrigt" som väckte vår uppmärksamhet, 

nämligen hemmahar. Dessa utgör 8 % så vi beslöt att de skulle få en egen variabel. 

Under "övrigt" blev pensionärer kvar. 

Sammanfattningsvis 

- Kön: I Borås är en stor del av studenterna kvinnor, 79 %. Denna könsfördelning 

överensstämmer i stort med tidigare undersökningar gjorda pfi Bibliotekshögskolan. 

- Ålder: Studenternas fildrar varierar mellan 19-48 år. Medelaldem var 28 och medianen 

25 år. Männens medelalder var högre än kvinnornas. 

- Familjeförhfillanden: Majoriteten av studenterna var ensamstfiende utan barn. 



- Uppväxtort: Vad det gäller uppväxtort så överensstämmer siffrorna med tidigare 

undersökningar. Av de sex universitetsregionerna kom störst andel studenter från 

Göteborgsregionen. 

- Fritidsaktiviteter: De klart populäraste fritidssysslorna var att läsa och bruka 

TV/radio/video. 84 % av studenterna använder sig dagligen av TV/radio/video medan 

69 % läser. 

- Aktiv i föreningar: Av studenterna var 31 % aktiva medlemmar i nagon förening som 

till exempel idrotts, kulturella eller religiösa föreningar. 

- Studenternas utbildningsbakgrund: 61 % av studenterna har läst humanistisk eller 

samhallsvetenskaplig linje på gymnasiet. 14 % har last naturvetenskaplig eller teknisk 

linje. 

- Högsta utbildningsniva: Drygt fyra femtedelar av studenterna har tidigare last p3 

högskola eller universitet. 

- Erhållna högskolepoäng: Studenternas erhållna högskolepoäng varierar mellan 5 och 

230. Medelpoängen var 102 och medianen hamnade p3 100 poäng. 

- Ämnesval vid högskolestudier: Variationen p5 de ämnen som studenterna tidigare last 

var mycket stor. De flesta har dock last ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap. 

- Föräldrarnas utbildning och yrkesbakgxund: Av föräldrarna har nästan lika stor andel 

fader som mödrar, nästan en tredjedel, last på högskola eller vid universitet. Nästan 

hälften av föräldrarna har arbetat som tjänstemän under studenternas uppväxt. Efter 

tjänstemän, i storleksordning, kom yrkeskategorin arbetare och för faderna aven 

kategorin egna företagare. 

5.2 Skillnader mellan gymnasie- och högskolegruppens bakgrunder 

Vi kommer nu att dela upp studenterna efter antagningskvot, det vill saga gymnasie- 

respektive högskolegrupp, för att se om vi kan finna nagra skillnader dem emellan. I 

detta stycket kommer vi att redovisa studenternas bakgrundsvariabler utifran 

grupptillhörighet. I övrigt kommer vi att föra in skillnader, dar vi finner dem, vid de 

variabler de galler, 



5.2.1 Kön, Alder, civilstånd, uppväxtort och fritidsaktiviteter. 

Kön. Vi har sett närmare p5 könsfördelningen utifrån vår uppdelning av studenterna i 
gymnasie- och högskolegruppen. Vi fann dock ingen större skillnad jämfört med det 

totala resultatet eller grupperna emellan. 

Tabell 5.4 Könsfördelningen i procenttal. 

Gymnasiegruppen Högskolegruppen 

Män 20 21 

Kvinnor 80 79 

I bada grupperna var fördelningen cirka en femtedel män och fyra femtedelar kvinnor. 

Ålder. P5 grund av nya antagningsregler kan nu studenter söka in p& avgangsbetyg i f '  

gymnasiet. Detta betyder att studenter kan bli antagna direkt från gymnasiet, det vill saga 

vid 19 års alder, vilket är en förändring från tidigare förhallanden. 

Tabell 5 5  Studenternas Blder i procenttal. 

Gymnasiegruppen Högskolegruppen 

Medelalder 24 30 

Median 22 27 

Variation 19-41 21-48 

Att medelåldern och medianen blev lagre för gymnasiegruppen var att förvänta, men 

aven där var åldersvariationen stor. 

Familjeförhållanden. Vi märkte en markant skillnad i studenternas civilstånd när vi 

delade upp dem i de tv5 grupperna. Som förväntat visade gymnasiegruppens siffror att 

den Övervägande delen, 80 %, var ensamstaende utan barn. Motsvarande siffi-a för 

högskolegruppen är nagot lägre, 58 %. Studenterna i högskolegruppen har i högre grad 

hunnit med att bilda familj 36 % av högskolegruppen är gifta eller sambo mot 12 % av 

gymnasiegruppen. 



Tabell 5.6 Studenternas familJefÖrhåilande i procenttal. 

Gymnasiegruppen Högskolegruppen 

GWsambo med barn 8 15 

Ensamstående med barn - 4 

Gifta/sambo utan barn 4 21 

Ensamstaende utan barn -80 58 

Annat 4 2 

Uppväxtort. Nedan ser vi hur studenternas uppväxtorter fördelade sig över landet för 

gymnasie- och högskolegmppen. I gymnasiegruppen märker vi att en stor del, nästan 

hälften, av studenterna kommer ifrån Göteborgsregionen. En femtedel kommer från 
Lund/Malmöregionen. I övrigt är det jämnt fördelat p8 de andra regionerna. I 
högskolegruppen ser vi en jämnare fördelning överlag. Koncentrationen av studenter 

£rån Göteborgsregionen i gymnasiegruppen är betydligt mindre här, med drygt en 

fjärdedel. 

Tabeii 5.7 Studenternas huvudsakliga uppväxtort - 0-16 år. Procenttal. 

Region Gymnasiegruppen Högskolegruppen 

Umeå 8 6 

uppsda 8 15 

Göteborg 48 29 

Stockholm 8 11 

Linköping 4 10 

Lund/Malmö 20 19 

Övriga 4 10 

Fritidsabiviter. Skillnaderna mellan studenternas fritidsaktiviteter inom de olika 

grupperna är i flesta fall hårfii. När det gäller fritidsaktiviteten "att läsa" s8 har 56 % av 

gymnasiegruppen uppgett att de gör detta varje dag och resterande läser varje vecka. 

Fördelningen bland de som sökt in p& sina högskolepoäng läste 75 % varje dag och 17 % 

varje vecka. De fiån gymnasiet verkar dock vara nigot mer frekventa kyrkobesökare och 
skadespelare. De skriver också i större utsträckning brev, noveller m.m. 

Aktiv i föreningar. 20 % av gymnasiegmppen och 42 % av högskolegmppen var aktiva i 

föreningar. 



5 3 3  Utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. 

Shcdentermrs utbildningsbakgrund. Bland gymnasiegruppen har mellan 24 och 28 % läst 
pa respektive samhällsvetenskaplig, humanistisk och naturvetenskaplig linje. Att 28 % 

har läst naturvetenskap är anmärkningsvärt då den si& bland högskolegruppen är 

endast 6 %. Annars är det även bland högskolegruppen vanligast att man läst antingen p3 

samhällsvetenskaplig eller humanistisk linje. 

Tabeii 5.8 Studenternas gymnasieutbildning i procenttal. 

Gymnasiegruppen Högskolegruppen 

Samhäiisvetenskaplig 28 36 

Humanistisk 24 29 

Natur 28 6 

Ekonomisk - 2 

Social 16 10 

Teknisk - 4 

Vård - 2 

Huvuddelen av de som last naturvetenskapliga utbildningar p8 gymnasiet har valt 

utbildningen för att de vill bli bibliotekarier. 

Studenternas högsta utbildningsnivå. På bibliotekarieutbildningen finns det idag 

studenter med vitt skilda akademiska bakgrunder. Majoriteten av studenterna, 68 %, har 

läst 60 poäng eller mer p3 högskola eller vid universitet. En del av studenterna kan som 

sin högsta utbildningsniva räkna avklarad gymnasieghg. De utgör 18 % av den totala 

mängden. Ser vi p3 gymnasiegruppen består den till 56 % av studenter som tidigare tagit 

högskolepoäng, dock f b e  än 60. Dessa utgör 13 % av den totala gruppen. 

Tabell 5.9 studenternas högsta utbildningsnivi i procenttal 

Gymnasiegmppen Högskolegmppen 

Gymnasium 56 - 
Högsk~la~universitet 44 100 

Antal erhållna högskolepoäng. Antalet erhallna högskolepoäng för högskolegruppen 

varierade mellan 60 och 230. Medelpoängen och medianen var 117 respektive 110 



poäng. För de inom gymnasiegruppen som tidigare läst p5 högskola varierade poängen 

mellan 5 och 50 och medelpoängen var 23 och medianen var 20 poäng. 

h n e s v a l  vid högsblestudier. Av de studenter i gymnasiegruppen som tidigare studerat 

pa högskola eller vid universitet har de flesta läst ämnen inom humaniora eller 

samhällsvetenskap. Blott 10 % - har läst rent naturvetenskapliga ämnen. I 
högskolegruppen var det ungefk lika många, 85 %, som har läst humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnen. 

Föräldrarnas utbildnings- och yrkesbakgrund. Här har vi sett närmare p5 studenternas 

föräldrar utifrån deras högsta utbildningsnivli. Uppdelat i gymnasie- och 
högskolegruppen upptäckte vi en större skillnad här än i den totala gruppen. Av 

högskolegruppens föräldrar hade fler en högre utbildningsniva än gymnasiegmppens. 

Tabeii 5.10 Mödrarnas respektive fädernas utbildningsniva i procenttal. 

Moder Fader 
Gym Hög Gym Hög 

Folkskola, grundskola 32 25 52 33 

Yrkes-, realskola, gymnasium 56 33 36 27 

Högskola/universitet 12 42 12 40 

Av gymnasiegruppens fader hade drygt hälften folk-/grundskola som högsta utbildning. 

Mödrarna hade i högre grad en avklarad gymnasieutbildning bakom sig. 

Över hälften av högskolegruppens mödrar respektive fader arbetade som tjänstemän 

under studenternas uppväxt. Bland gymnasiegruppens fader var också den största 

gruppen tjänstemän medan bland mödrarna var nästan hälften arbetare. 

Tabeii 5.11 Mödrarnas respektive fädernas yrke under studentemas uppväxt i procenttal. 

Tjänsteman 

Arbetare 

Lantarbetare 

Egen företagare 

Hanherkare 

Fritt yrke 

Moder Fader 
Gym Hög Gym Hög 



Moder 
Gym 'Hög 

övrigt - 2 

Hemmafni 8 8 

Bortfall - 2 

Sammanfattningsvis 

Fader 
Gym Hög 

- Kön: I bade gymnasie- och högskolegruppen var könsfördelningen cirka en femtedel 

män och fyra femtedelar kvinnor. 

- &der: Inom gymnasiegruppen varierade Aldrama mellan 19 och 41 ar, medelAldem 

och medianen hamnade på 23 respektive 22 år. Högskolepppens åldrar varierade 

mellan 21 och 48. Deras medelålder och median var 30 respektive 27 år. 

- FamiljeförhAllanden: I bada grupperna var de flesta studenterna ensamstaende utan 

bam 80 % av gymnasiegruppen och 58 % av högskolegruppen. Inom högskolegruppen 

hade ett större antal bildat familj. 

- Uppväxtort: I båda grupperna var det flest studenter som hade vuxit upp i 

Göteborgregionen. Inom gymnasiegruppen kom nästan hälften från Göteborgsregionen. I 

övrigt var spridningen jämn, förutom en viss koncentration till Lund/Malmöregionen 

bland gymnasiegmppen. 

- Fritidsaktiviteter: Studenterna i de bada grupperna sysselsätter sig ungefar i samma 

utsträckning med de olika fritidsaktiviteterna. Högskolegruppen läste dock mer frekvent 

än gymnasiegruppen. 

- Aktiv i föreningar: Av gymnasiegmppens studenter var 20 % aktiva i föreningslivet, 

medan siffian var 42 % för högskolegruppen. 

- studenternas utbildningsbakgrund: I den totala gruppen har majoriteten läst 

humanistisk eller samhällsvetenskaplig linje, vilket även aterspeglar sig i de tvi 
grupperna. Dock har hela 28 % av gymnasiegmppen läst naturvetenskaplig linje, medan 

siffran endast är 6 % för högskolegruppen. 



- Högsta utbildningsniva: 81 % av studenterna har tidigare läst p3 högskola eller vid 

universitet. Majoriteten av dessa har läst 60 poäng eller mer och bara 13 % har tagit 

färre. 

- Erh3llna högskolepoäng: Inom högskolegruppen varierar poängen mellan 60 och 230 

och medelpoängen för denna grupp var 117. Medianen lag p3 110 poäng. De av 

gymnasiegruppens studenter som tagit högskolepoäng hade en medelpoäng p3 23 och 

deras median var 20 poäng. Poängen för denna grupp varierade mellan 5 och 50. 

- h n e s v a l  vid högskolestudier: Större delen av studenterna kommer från en 

humanistisk eller samhällsvetenskaplig högskole- eller universitetsbakgrund. 90 % och 
83 % för gymnasie- respektive högskolegruppen. 

- Föräldrarnas utbildnings- och yrkesbakgrund: Av högskolegruppens föräldrar var det 

fler som hade höga utbildningar än gymnasiegruppens. Mödrarna har överlag en högre 

utbildning än fäderna, utom bland gymnasiegruppens föräldrar där fadrena i lika hög 

grad som mödrama läst p& högskola/universitet. Över hälften av högskolegruppens 

föräldrar arbetade som tjänstemän. Även bland gymnasiegruppens fader var de flesta 

tjänstemän. Yrkeskategorierna arbetare, egna företagare och lantarbetare var jämt 

representerade med 20 % vardera. Mödrarna i gymnasiegruppen var till största del 

arbetare. 

5.3 Synen p& utbildningen 

Här följer en redovisning av studenternas svar p& fiAgor som rör deras syn p& 

utbildningen. Till exempel varför de valt utbildningen, vilken huvudorsaken till deras val 

var och utbildningsortens betydelse för deras val. Studenterna fick ocks3 svara p2 om de 

hellre skulle vilja bli n3gonting annat än bibliotekarier. 

53.1 Valet av utbildning 

Va@ bibliotekarieutbildningen? P2 fiagan om studenterna alltid velat bli bibliotekarier 

svarade endast 10 % att de instämde helt, 52 % instämde dock delvis. De alternativ som 

de flesta av studenterna har angett att de instämmer helt eller delvis med, är att de är 

intresserade av biblioteks- och informationsvetenskap, vill arbeta inom kultursektorn 

och ansag sig lämpade att bli bibliotekarier. När vi tittade p3 skillnaderna mellan 

kvinnor och män fann vi att de var marginella i de flesta fallen. Dock fann vi en n5got 



större differens vid alternativet "jag vill arbeta med information", där fler män, 93 % 

instämde helt eller delvis mot kvinnornas 85 %. 

Tabell 5.12 Studenternas åsikter om vad som påverkat dem att viQa utbildningen i procenttal. 

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls Vet ej Bortfall 

a) AUtid velat bli bibliotekarie. 10 52 29 6 3 

b) Vill arbeta inom kultursektom. 34 46 9 BO 1 

c) Viii arbeta med information. 22 64 1 10 3 

d) Det var en ren slump att 5 14 73 5 3 
jag valde utbildningen. 

e) Det ä~ en lämplig utbildning med 
tanke p& mina tidigare studier. 30 42 17 9 3 

f) Jag vill omskola mig. 14 13 67 3 3 

g) Jag har arbetat p& bibliotek och 
viii nu ha yrkesbehörighet 5 9 82 1 3 

h) Jag är intresserad av bibliotek- 
och informationsvetenskap. 36 49 5 8 1 

i) Jag blev inspirerad av släkt 
och/eller vänner. 4 20 70 4 3 

j) Jag blev inspirerad av n&gon 
som arbetar pil bibliotek. 8 30 52 8 3 

k) Jag ansåg mig lämpad att bli 
bibliotekarie. 33 52 1 10 4 

l) annan orsak 10 

Det alternativ som minst inverkat p8 studenternas val är att de tidigare arbetat p3 

bibliotek och nu ville ha yrkesbehörighet. 82 % av de undersökta har inte instämt alls. 

Detta är kanske inte är så konstigt med tanke p8 att endast B % tidigare har arbetat p& 

bibliotek. I en studie från 1987 gjord p8 Bibliotekshögskolan angav 40 % av studenterna 

att de tidigare arbetat p8 bibliotek och nar ville ha yrkesbehdirighet (Bengtsson 1987, 

s. 10) vilket är en markant skillnad gentemd v& undersökning. Att omskola sig från ett 

annat yrke är inte heller ett alternativ som många angett sasom en avgörande faktor i 

deras val av utbildning. Där har vi ocksa noterat en skillnad från föregsende år. I vår 

undersökning har 27 % angett att de helt eller delvis instämmer med att de vill omskola 

sig. 1987 angav 40 % att de ville omskola sig från ett annat yrke. Endast ett fatal angav 

som alternativ att det var av ren slump de valde utbildningen eller att de hade blivit 

inspirerade av slakt ocideller vänner. Av de 10 % som svarade att de instämde helt med 

att de alltid velat bli bibliotekarier var samtliga kvinnor. 



Vid alternativet "annan orsak" har studenterna bland annat uppgett att de tycker att 

biblioteksarbete är intellektuellt stimulerande, det innebär inte tungt kroppsarbete och att 

de tror pil utbildningen. 

När vi jämförde gymnasie- och högskolegruppens svar p3 dessa fragor märkte vi inte 

någon större skillnad dem emellan. P& alternativet "Jag är intresserad av biblioteks- och 

informationsvetenskapw fann vi dock hos högskolegruppen en större andel som svarat att 

de instämde helt eller delvis med detta. 56 % mot gymnasiegruppens 36 %. I övrigt kan 

nämnas att i bada grupperna har drygt hälften valt utbildniigen för att de alltid har velat 

bli bibliotekarier. 

Huvudorsaken till att de valde utbildningen. Här ville vi utröna vad som var studenternas 

primära skal till att välja den här utbildningen. I dag ar det möjligt att ta högskolepoäng i 

Biblioteks- och informationsvetenskap och kombinera det med andra studier eller 

examina. Endast 8 % uppgav att de valt utbildningen av detta skäl. 17 % vill inrikta sig 

mot ett annat yrke än bibliotekarie. Majoriteten av de undersökta, 71 %, valde dock 

utbildningen med intentionen att bli bibliotekarie. 

De flesta av kvinnorna har valt som huvudorsak att de vill bli bibliotekarier medan 

halften av männen angivit att de vill inrikta sig mot ett annat yrke eller ta 

högskolepoäng. Tre fjärdedelar av de som valt alternativet "att inrikta sig mot ett annat 

yrke" är informationsinriktade. 

Av studenterna i gymnasiegruppen har 80 % uppgett att huvudorsaken till att de valt 

utbildningen var att de ville bli bibliotekarier. I högskolegruppen var motsvarande siffra 

67 % och 23 % angav att de ville inrikta sig mot ett annat yrke. 

Alternativa yrken. P3 friigan om det finns niigot annat yrke som de hellre skulle vilja bli 

än bibliotekarie, svarade 56 % "nej" och 35 % ''ja". Alternativa yrken som upppgavs var 

bland annat författare, poet, översättare, recensent, journalist och informatör. Även icke 

närliggande yrken s5 som veterinär, biolog och läkare ilterfinns här. 

När vi jämförde gymnasie- och högskolegnippen s3 fann vi endast en mindre skillnad. 

52 respektive 58 % angav att det inte fanns nfigot yrke de hellre skulle vilja bli. 



53.2 Valet av utbildningsort 

Idag kan man läsa till bibliotekarie p3 tre orter i landet. Vi ville därför veta varför 

studenterna valt just Borås som sin utbildningsort. 

Vi fann att när studenterna sökte till utbildningen var det främst att det fanns en 
utbildningstradition för ämnet p3 orten som lockade. Cirka tv& tredjedelar av studenterna 

har valt att de instämmer helt eller delvis med detta påstaende. Mhga instämde aven 

med att antagningen varit avgörande och att de ville studera nära sin hemort. En av de 

faktorer som avgör i vilken man man är "rörlig", är familjesituationen. Av de som är 

giftdsambo med barn och ensamstående med barn instämmer 83 % med att de ville 

studera nära hemorten. Motsvarande siffra för de ensamstaende utan barn var 29 %. 

Alternativ som f& instämde med, var att de ville studera p& en ort som de kände till och 

att de hellre ville studera vid ett universitet än vid en högskola. Inte heller var 

familjesituationen eller utbildningens inriktning avgörande för valet av utbildningsort för 

de flesta av studenterna. Den grupp som styrdes mest av sin familjesituation var inte helt 

oväntat de som har barn, där 92 % instämde helt eller delvis med att den var av 

betydelse. Det var endast 8 % av de ensamstaende utan barn som instämde med detta 

påstående. 

Under "annan anledning, nämligen" fick vi ett flertal gånger kommentarer om att de inte 

visste att utbildningen fanns nagon annanstans än i Borås eller att Borås erbjöd den enda 

utbildningen dit man kunde söka direkt från gymnasiet. 

Tabell 5.13 Utbildnlngsortens betydelse för valet av högskolaluniversitet i procenttal. 

instammer Instammer Instammer 
helt delvis inte alls Vet ej Bortfall 

a) Jag viile studera nära min 
hemort 32 13 48 4 3 

b) Jag ville studera p8 en ort jag 
kände till 3 5 82 8 3 

c) Jag viil uppleva en ny miljö 5 39 47 5 4 

d) Jag viile hellre studera vid ett 
universitet än vid en högskola 6 3 70 13 8 

e) Utbildningens inri i ing styrde 
mitt val. 9 12 65 10 4 



Instämmer instammer Instämmer 
helt delvis inte alls Vet ej Bortfall 

f )  Jag viiie studera där det fanns 
en utbildningstradition för mitt 
ämne. 32 30 26 9 3 

g) Antagningen avgjorde 
utbiidningsorten. 35 14 45 3 3 

h) Famiijesituationen var 
avgörande 

i) Annan anledning, 
namligen 

I gymnasiegruppen var de alternativ som flest instämde helt eller delvis med att "jag 

ville studera där det fanns en utbildningstradition för mitt ämne", "antagningen avgjorde 

utbildningsorten" och "jag ville uppleva en ny miljö". I högskolegruppen var ocksa 

utbildningstraditionen som var den viktigaste samt antagningen och att de ville studera 

nara sin hemort. Att fler i högskolegruppen angav att de ville studera nära sin hemort kan 

bero p& att de i större utsträckning har bildat familj. 

Sammanfattningsvis 

-Varför bibliotekarieutbildningen?: De alternativ studenterna tyckte stämde bast överens 

med deras skäl att välja bibliotekarieutbildningen var "jag är intresserad av biblioteks- 

och informationsvetenskap", "jag vill arbeta inom kultursektorn", "jag vill arbeta med 

information" och "jag ansag mig lämpad att bli biliotekarie". Det var ingen större 

skillnad mellan gymnasie- och högskolegruppens svar förutom att högskolegruppen i 

större utsträckning angav att de var intresserade av biblioteks- och 

informationsvetenskap. 

- Huvudorsaken till att de valde utbildningen: Flertalet av studenterna har valt 

utbildningen för att de vill bli bibliotekarier. Detta galler framförallt gymnasiegruppen. 

Bland högskolegruppens studenter var det 23 % som angav att de ville inrikta sig mot ett 

annat yrke. 

- Alternativa yrken: 35 % av studenterna uppgav att det fanns andra yrken som de hellre 

skulle vilja bli än bibliotekarie. Förhållandet var i stort sett det samma i de tv8 

gruppema. 



- Valet av utbildningsort: Den främsta anledningen till att studenterna valt att studera i 

Borås var att där fanns en utbildningstradition för ämnet Biblioteks- och 

informationsvetenskap. Gymnasiegruppens studenter angav att bland annat antagningen 

som styrt deras val av utbildningsort. För studenterna i högskolegruppen var det viktigt 

att studera nära hemorten. 

5.4 Synen p& yrket 

Här nedan följer de resultat som vi fått utifrån de fragor vi ställt angaende 

bibliotekarieyrkets fördelar, önskvärda egenskaper hos en bibliotekarie, bibliotekets 

främsta uppgift, var studenterna vill arbeta efter avslutad utbildning samt deras syn p5 

bibliotekarier. 

5.4.1 Yrkets fördelar 

Vad är det d8 i själva yrket som lockar studenterna? De flesta ser manga fördelar med sitt 

blivande yrke. 62 % av studenterna har ju uppgett att de valt utbildningen p5 grund av att 

de vi11 bli bibliotekarier. Att s i  många instämmer helt eller delvis med de flesta 

alternativen kan bero p5 att fragorna ofta är positivt laddade. Vi kan trots det utläsa att 

studenterna verkar se nyktert p3 yrket, d i  f3 instämt med alternativen 

avanceringsmöjligheter och lönen. 

De alternativ som flest instämde med, helt eller delvis, var att arbeta med böcker, 

förmedla information och kontakt med låntagare. Dock var det 3 % som inte ville arbeta 

med böcker och 6 % som inte vill ha kontakt med låntagare. 

Att lönen skulle vara ett av bibliotekarieyrkets fördelar, var det ingen som instämde helt 

med, $8 % intämde inte alls med detta påstaende. Inte heller avanceringsmöjligheterna 

ansags vara lockande av flertalet. Bara 1 % instämde helt. 

Tabeii 5.13 Bibliotekarieyrkets fördelar och tilltalande egenskaper i procenttal. 

Instammer Instammer Instammer 
helt delvis inte alls Vet ej .Bortfall 

a) avanceringsmöjligheter 1 18 65 13 3 

b) lönen - 4 88 5 3 

c) att arbeta med människor 66 30 - 3 1 

d) att organisera medier 29 58 8 3 2 



Instammer Instämmer Instämmer 
helt delvis inte alls Vet ej Bortfall 

e) att arbeta med böcker 78 18 3 - 1 

f) att f8rmedla information 61 38 - - 1 

g) kontakt med låntagare 67 25 4 1 3 

h) varierande arbetsuppgifter 61 30 3 4 2 

i) intellektuellt krävande miljö 42 36 9 10 3 

j) an förmedla kultur 53 34 5 7 1 

Vi tittade närmare p3 alternativen förmedla kultur kontra information och noterade att 

bada alternativen visade p3 höga siffror. 100 % av studenterna instämde helt eller delvis 

med att förniedlandet av information är en av bibliotekarieyrkets fördelar, medan 87 % 

aven ansåg att förmedlandet av kultur är en fördel. När vi sett på dessa siffror beslöt vi 

att belysa dem utifitin £ragan om bibliotekets huvuduppgift för att upptäcka om vi kunde 

se nagra skillnader mellan de kulturinriktade och de infonnationsinriktade. Vi fann att de 

informationsinriktade instämde till 62 % helt med att förmedlandet av information är ett 

av yrkets fördelar, medan siffran för de kulturinriktade var 55 %. D3 det gällde 

förmedlandet av kultur instämde 49 % av de infonnationsinriktade och 60 % av de 

kulturinriktade. 

Vi ville vidare se om vi kunde hitta nAgon skillnad p8 vad gymnasie- kontra 

högskolegruppen ansåg vara bibliotekarieyrkets fördelar. Vad vi fann var att de flesta av 

de populära alternativen $terfanns i båda grupperna, men de hamnade pA olika plats i en 

"topp-fyra" lista. Studenterna i gymnasiegruppen tyckte "att arbeta med böcker" var en 

av yrkets absoluta fördelar, 100 % instämde helt eller delvis med detta. 

Tabell 5. 14 Bibliotekarieyrkets fyra mest populära fördelar och tilltalande egenskapen enligt 
gymnasiegruppen. Procenttal. 

Instämmer Instämmer Instämmer 
helt delvis inte alls Vet q 

att arbeta med böcker 88 12 - - 
att förmedla information 60 40 - - 
kontakt med låntagare 64 32 - 4 

att arbeta med människor 68 24 - 8 

BAde gymnasie- och högskolegruppen uttryckte ett intresse för att arbeta med 

människor. I högskolegruppen kom alternativet att arbeta med människor högst p3 listan 

och gymnasiegruppen tyckte att kontakt med låntagare var viktigt. Högskolegruppen 

ans3g att varierande arbetsuppgifter var ytterligare en fördel med bibliotekarieyrket. 
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Tabeii 5.15 Bibliotekarieyrkest 
högskolegruppen. hPcenttal. 

fyra mest populära fördelar och atalande egenskaper enligt 

htärnmer Instämmer instämmer 
helt delvis inte aiis Vet ej Bortfall 

att arbeta med människor 65 33 - - 2 

att f6medIa information 61 37 - - 2 

att arbeta med böcker 73 21 4 - 2 

varierande arbetsuppgifter 63 29 2 2 4 

5.42 Vilka egenskaper är önskvärda hos en bibliotekarie? 

Av de egenskaper, som vi givit som alternativ, var det flest studenter som instämde med 

att en bibliotekarie bör ha respekt för låntagaren och vara serviceinriktad. Vi är medvetna 

om att aven har är de flesta alternativ vi gav positivt laddade och därför har ocksa manga 

instämt helt eller delvis. 

De egenskaper som var minst populära var lagmäldhet och att "propagera" för den 

"goda" litteraturen. Att bibliotekarien skulle ha egenskapen av att vara folkbildare är det 

ocksa relativt f& som instämmer helt med. 

De alternativ som samtliga i gymnasiegnippen instämde helt eller delvis med var 

"respektera lantagaren", "serviceinriktad" och "allmänbildad". 

I högskolegruppen var det en egenskap som alla instämde helt med att en bibliotekarie 

bör ha och det var "att respektera låntagaren". "Serviceinriktad", "lätt för att prata med 

människor, "flexibel" och "initiativrik" instämde samtliga helt eller delvis med. 

Under "annat, nämligen" har studenterna även skrivit egenskaper så som talamod, fantasi 

och självständighet. 

5.43 Kultur kontra information 

Här ville vi att studenterna skulle ta stallning till antingen kultur eller information som 

bibliotekets huvuduppgift och därför tvingade vi dem att välja ett av alternativen. Vi är 

medvetna om att detta var ett svårt val då bada uppgifterna air viktiga i bibliotekariens 

arbete. Många av studenterna har ocksa kommenterat detta vid denna fiåga. Asikter 

&om "svårt", "omöjlig fråga! P5 folkbibliotek lika viktigt", "men varför välja" och "kan 

h& välja" uttrycktes. 69 % av studenterna svarade att de ansag bibliotekets viktigaste 

uppgift vara att tillhandhahalla information, men många instämde ocksa helt eller delvis 



med att de ville arbeta inom kultursektom. Motsvarande förhallande gällde för de 

kulturinriktade och viljan att arbeta med information. 

Även när vi delade upp studenterna i gymnasie- och högskolegruppen visade det sig att 

inom bada grupperna rankades tillhandahållandet av information högst. 60 % av 
gymnasiegmppen ansåg att huvudappgiften var att tillhandahalla information och 

motsvarande uppgift för högskolegruppen var 73 %. 

Tabell 5. 16 Val av kultur eller information som bibiiotekets huvuduppgift i gymnasie- respektive 
högskolegruppen. Procenttal. 

Gymnasieguuppen Högskolegruppen 

Information 60 73 

Kultur 36 23 

Bordall 4 4 

74 % av de som har inte egen dator anser att information är bibliotekets huvuduppgift, 

medan motsvarande siffra för de med dator var 65 %. Datorinnehav verkar inte styra 

valet av kultur kontra information. 

Tabeii 5.17 En korstabell över fördelningen mellan kultur och information för de studenter som har 
respektive inte har dator. hcenttal. 

Kultur Information 

Har egen dator 11 20 

Har ej egen dator 18 51 

Tv6 tredjedelar av de som i frAga 16, om anledningen till att de sökt utbildningen, anger 

att de vill bli bibliotekarier, prioriterar information. 68 % av de som ville inrikta sig mot 

ett annat yrke och de som ville ha högskolepoäng inom ämnet har också valt 

information. Detta visar p3 att vad man än valt p8 fraga 16 så anser majoriteten att 

bibliotekets huvuduppgift är att tillhandahalla information. 

5.4.4 Vilken typ av bibliotek vill de studerande arbeta p&? 

Med denna Mga ville vi f5 reda p8 var studenterna kan tänka sig att arbeta efter avslutad 

utbildning. De fick välja flera potentiella framtida arbetsplatser. En Mar majoritet av 

studenterna skulle vilja arbeta p5 folkbibliotek, 81 %. Forsknings- och skolbibliotek 

hamnade bada p3 cirka 40 %, medan företag- och sjukhusbibliotek valdes av cirka 20 % 



När vi jämförde kvinnor och mäns val såg vi att männen i större utsträckning hade valt 

forskningsbibliotek, 62 % mot kvinnornas 34 %. Kvinnorna var mer benägna än männen 
att välja företags-, skol- och sjukhusbibliotek. 

"1 

Diagram 5.2 Studenternas önskemål om framtida arbetsplats i procenttal. Flervalsfråga. 

Det utan tvekan populäraste alternativet i gymnasiegruppen var folkbibliotek. 96 % 

uppgav att de skulle vilja arbeta där i framtiden. Skolbibliotek och företagsbibliotek var 

det ocksa många som valde. Även i högskolegruppen var det flest som valde 

folkbibliotek, företagsbibliotek och skolbibliotek. Däremot var det inte lika många i 
högskolegruppen som angav folkbibliotek. 

Tabeii 5.18 Studenternas önskemål om framtida arbetsplats i procenttal. 

Gymnasium Högskola 

Folk 96 73 

Forskning 32 44 

Företag 28 17 

Sjukhus 20 19 

Skol 44 36 

Annat 12 21 

Under "övrigt" angav studenterna bland annat förlagsverksamhet och att arbeta pA 
informationscentral. 



I samband med denna fråga undrade vi också om studenterna ville arbeta p& ett större 

eller mindre bibliotek. Andelen studenter som ville arbeta på ett mindre bibliotek var 33 
% och p& ett större 23%. Hela 42 % svarade att de inte visste vad de föredrog. 

5.4.5 Studenternas syn p i  bibliotekarier 

I enkäten ställde vi en öppen fråga angående om det finns nagra typiska egenskaper som 

ofta aterfinns hos bibliotekarier. I en följdfraga fick studenterna svara p5 om de andig att 

dessa aterfanns hos deras klasskamrater. 

Pii första friigan delade vi upp svaren vi fick i positiva, negativa och blandade 

svarlpåstiienden. Ett stort antal studenter valde att inte besvara Eriigan. Kan detta ha 

berott p5 att frågan är för känslig, dåligt formulerad eller kanske onödig? Möjligen kan 

fragan, av studenterna, upplevas som alltför närghgen da majoriteten av dem ju snart 

själva är bibliotekarier. Bland svaren vi fick var Övervägande delen positiva. Vi fick 

omdömen såsom allmänbildade, intellektuella, lugna, utatriktade och initiativrika. Bland 

de negativa egenskaperna utskiljde sig snart tv4 olika grupper av omdömen. Dels de som 

behandlade bibliotekariernas inre egenskaper, dels utseendemässiga kriterier. Om de inre 

egenskaperna sade studenterna bland annat att de upplevde blibliotekarier som 

otjänstvilliga, tystlåtna, bitska ragator. De flesta negativa omdömena handlade dock om 

bibliotekariernas yttre. Exempelvis, töntiga kläder, klädd i velour, har pottfiisyr och 

glasögon. 

32 % av gymnasiegruppen och 27 % av högskolegruppen har valt att inte besvara fragan. 

Tabeii 5.19 Typiska egenskaper hos bibliotekarier i procenttal av de som valt att besvara frågan 

Gyninasiegruppen Högskolegruppen 

Positiva 29 50 

Negativa 11 11 

Blandade 11 11 

Vet ej 47 29 

Över hälften av studenterna valde att inte besvara följdfrågan. Orsakerna kan vara de 

samma som ovan. Det kan också ha inverkat att studenterna efter mindre än en termin 

tillsammans inte hunnit bilda sig en uppfattning om sina klasskamrater. Av de som trots 

allt besvarade denna fraga ansag 36 % att de aterfann dessa egenskaper hos majoriteten 

av sina klasskamrater, 50 % hos vissa av dem. Av de studenter som angav positiva 



omdömen tyckte drygt hälften att de kunde hterse dessa hos majoriteten av sin 

Masskamrater. Övriga ansåg att omdömena passade in ph vissa i Massen. Av de som 

hade uppgett negativa omdömen om bibliotekarier var det dock ingen som tyckte att 

dessa stämde in p& majoriteten av klasskamraterna. Hälften tyckte däremot att de passade 

in p& vissa av studenterna och hälften aterfann dessa egenskaper knappast hos n5gon alls. 

I b5de gymnasie- och högskolegruppen var det exakt hälften som tyckte att de 

omdömen de givit passade in p8 deras klasskamrater. Över en tredjedel av båda 

grupperna tyckte att det passade in p8 majoriteten och 12 respektive 14 % angav att de 

tyckte att omdömena knappt passade in p8 n&gon av klasskamraterna. 

Sammanfattningsvis 

- Yrkets fördelar: De fördelar som studenterna s3g med bibliotekarieyrket var att arbeta 

med böcker, förmedla information och att ha kontakt med låntagare. Detta gällde bhde 

för gymnasie- och högskolegruppen. 

- Önskvärda egenskaper: Studenterna ansåg att respekt för låntagaren och att vara 

serviceinriktad var önskvärda egenskaper hos en bibliotekarie. Gymnasiegruppens 

studenter tyckte att allmänbildning var viktigt. Studenterna i högskolegruppen ansag 

dock att bibliotekarien bör ha lätt för att prata med människor, vara flexibel och 

initiativrik. 

- Kultur kontra information: 69 % av studenterna ansag att bibliotekets viktigaste 

uppgift var att tillhandahalla information. Inom gymnasiepppen var det 60 % som 

valde information före kultur, medan motsvarande siffra för högskolegruppen var 73 %. 

Datorinnehav verkar inte styra valet mellan kultur och information som bibliotekets 

huvuduppgift. 

- Vilken typ av bibliotek vill de studerande arbeta p&?: P8 denna flervalsfråga angav 80 

% av studenterna att de kunde tänka sig att arbeta p8 ett folkbibliotek. Därefter följde 

forsknings- och skolbibliotek. I stort sett alla i gymnasiepppen kunde tänka sig att 

arbeta p& ett folkbibliotek efter avslutad utbildning. 



- Studenternas syn p5 bibliotekarier: Många av studenterna valde att inte besvara denna 

£raga. I övrigt angav de flesta positiva omdömen, framförallt i högskolegruppen. 

P& fragan om studenterna kunde aterse dessa egenskaper hos sina klasskamrater fick vi 

ett ännu större bortfall, möjligen p% grund av fdgans känsliga natur. 

5 5  Dator- och läsvanor 

Här presenterar vi resultaten av fragorna om studenternas läs- och datavanor. Vi fragade 

om studenterna ägde datorer och om de använde datorer p& sin fritid. Vi ville ocksa veta 
vad studenterna hade för läsvanor, vad läste de och hur mycket? 

5.5.1 Datorvanor 

Av studenterna var det en tredjedel som hade egen dator och brukade datorer p8 sin 

fritid. Studenterna med egen dator var utspridda över aldrarna 19-41. Klarast urskiljer 

sig gruppen 30-39 där 44 % har egen dator. Av studenterna mellan 19-29 är det 26 % 

som har egen dator. 50 % av de som är gifta har egen dator, 25 % av de ensamstaende 

har egen dator. 20 % av gymnasiegruppen har egna datorer och 39 % av 

högskolegruppen. Att det inte är fler i denna grupp kan bero p& att dessa studenter inte 

haft rad med egen dator. 

Tabeii 5.20 Studenternas datorinnehav sett utifrån Alder i procenttal. 

&der Procent 

19-29 26 

30-39 44 

40-48 37 

När vi sag p8 datorinnehaiv utifran kön, fann vi att hälften av männen hade egna datorer 
medan siffran för kvinnorna var 28 %. 

Det vanligaste anvhdningsområdet för den egna datorn var ordbehanling vilket 40 % av 

de undersökta angav. Övriga funktioner som datorerna användes för var e-mail 

(elekronisk post) statistikkalkyl, sökning i databaser och för att göra egna program. En 

av de mer nöjsamma funktionerna, att spela dataspel, var det 17 % som uppgav att de 

använde sin dator till. Att ingen använde sin dator till att "surfa pA nätet" bero nog pA att 

det är relativt f& som privat kopplar upp sig mot Internet. Det är kanske för dyrt och för 

nytt än så länge. 

Under "annat, nämligen" angavs ritprogram. 



Tabell 531 Vad studenterna använder datorer uII i procenttal. F¶ervaisfråga. 

Totala gruppen Gymnasiegnippen Högskolegmppen 

Ordbehandling 40 28 46 

Statistikhikyl 5 - 8 

internet - - - 
Sökning i databaser 3 - 4 

E-maii 3 4 2 

Gör egna program 1 - 2 

Spelar dataspel 17 16 17 

B5de i gymnasie- och högskolegruppen var det ordbehandlingsprogram och dataspel 

som de flesta använde p5 sin fritid. 

Vi sAg närmare p& studenternas föräldrar och deras datorvanor. Det visade sig da att av 

studenternas mödrar var det 42 % som använde dator antingen p3 arbetet eller hemma. 

NAgot fler av fäderna, 49 % brukar datorer. 

Av gyrnnasiegruppens föräldrar använde sig 40 % av datorer p5 arbetet eller i hemmet. 

Motsvarande procenttal för faderna var 48 %. Bland högskolegruppen hamnade siffrorna 

p& 44 respektive 50 %. 

Av de mödrar som arbetar som tjänstemän använder sig 71 % av datorer och av dessa 

använder 96 % datorn p3 arbetet. Inom gruppen arbetare är det 26 % som använder dator 

och samtliga gör det p3 arbetet. Inte helt oväntat var det ingen i gruppen hemmafruar 

använder datorer. 

5.5.2 Läsvanor 

Av studenterna var det 78 % som instämde helt med att en av bibliotekarieyrkets fördelar 

var att f3 arbeta med böcker. Även följande siBror visar att litteraturintresset är högt. 

Nästa hälften av studenterna läser 1-2 böckerlmhad och 31 % läser 1 bok/ veckan eller 

mer, utöver kurslitteraturen. 
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Diagram 5.3 Studenternas läsvanor i antal böcker. Procenttal. 

Gymnasiegmppen läser nagot mera frekvent än högskolegmppen. 

63 % av studenterna uppgav att de tidigare läst mer och 33 % har "alltid" last i samma 

utsträckning. Att en s3 stor del laser mindre nu än tidigare kan bero p3 att studierna tar 

upp mer av deras tid. Det verkar inte vara n3gon större skillnad vad det gäller 

föräldrarnas läsvanor utan studenterna anser sig oftast läsa mer eller lika mycket som 

bade mor och far. 

studenterna har bred smak när det gäller skönlitteratur. Ingen av de skönlitterära genrer 

som vi valt att fråga om lästes av f k e  än 27 %. Anmärkningsvärt är att hela 

47 % uppgav att de läste lyrik vilket troligen är en bra bit över den genomsnittliga 

befolkningen. Populärast var moderna romaner och klassiker, medan dramatik, FNL- 
litteratur (flärd, njutning och lidelse) och arbetarlitteratur lästes av f&e än 30 %. 

Förutom de ovan nämnda så läste gymnasiegmppen gärna historiska romaner och DAT 
(deckare, agent och thriller) medan högskolegmppen föredrog historiska romaner och 

lyrik. 

Den facklitteratur som läses mest bland studenterna är biografier, litteraturvetenskap, 

arkeologi och historia, konst, film och musik samt psykologi. Ytterst f& läste ämnen så 

som juridik, ekonomi och medicin. 



Tabell 5.22 Studenternas läsning av skön- respektive facklitteratur i procenttal. Flewalsfråga. 

Genre - skönlitteratur Procent Genre - facklitteratur Procent 

Moderna romaner 85 Biografier 46 
Klassiker 70 Arkeologi och historia 39 
Lyrik 47 Litteraturvetenskap 37 

Deckarelagentithrillers 47 Konst, fiim och musik 36 
Humor och kåserier 41 Psykologi 36 
SFIfantasy, skräck 33 Matlagning, hus och hem 35 

Dramatik 30 Geografilresehandböcker 34 
FNGlitteratur 27 Religion 31 
Arbetarlitteratur 27 Filosofi 31 

Etnologi/folklivsforskning 26 
Språkvetenskap 22 
Teknik, data, naturvetenskap 14 

Sociologi 14 
Pedagogik 9 
Sport, spel och lekar 7 

Medicin 
Släktforskning 
Juridik 
Ekonomi 

Gymnasiegruppen läste helst facklitteratur om matlagning, hus och hem, biografier, 

konst, film och musik och arkeologi och historia. Hos högskolegruppen var det 

populärast med biografier, litteraturvetenskap, psykologi, filosofi, arkeologi och historia. 

Sammanfattningsvis 

- Egen dator: Ungefar en tredjedel av studentema hade egen dator. En femtedel av 

gymnasiepppen och tv3 femtedelar av högskolegruppen hade dator. 

- Använder dator p& fritiden. Av studenterna använder sig en tredjedel av datorer p& sin 

£ritid och då framförallt till ordbehandling och för att spela dataspel. 

- Föräldrarnas datoranvändning: Studenternas föräldrar använder sig i n&got större 

utsträckning av datorer än sina barn. Fäderna använder sig av datorer i högre grad än 

mödrarna. Överhuvudtaget var siflioma nsgot högre för högskolegruppen. 



- Lasvanor: 31 % av studenterna läser 1-2 böcker per vecka och nästan hälften 1-2 
böcker per månad. De biida grupperna läste i stort sett lika mycket. De flesta, 96 % av 

studenterna uppgav att de tidigare läste mer eller att de "alltid" läst i samma utsträckning. 

-Föräldrarnas läsvanor: Studenterna ansåg sig oftast läsa mer eller lika mycket som sina 
föräldrar. 

-Skönlitteratur: Studenterna har bred smak vad det gäller skönlitteratur. Framför allt 

läser de moderna och historiska romaner samt klassiker. Gymnasiegruppen läste också 
gärna DAT-böcker, medan högskolegruppen istället föredrog att läsa lyrik. 

-Facklitteratur: Biografier, litteraturvetenskap, arkeologi och historia, konst, film och 

musik samt psykologi är ämnen som i hög grad intresserade studenterna. Förutom dessa 

läste gyrnnasiegruppen ocksa böcker om matlagning, hus och hem och högskolegruppen 

om filosofi. 



I kapitel 5 redovisade vi enkätresultatet för studenterna i Borås. Vi har även sett närmare 
p3 vårt resultat genom uppdelning av studenterna efter antagningskvot. En liknande 
enkätundersökning har utförts pil studenter i Lund och Umeå av Svalstedt och Österdahl 

(1995). Vi ämnar i detta kapitel jämföra de totala resultaten från Borås, Lund och Umei. 
Där vi finner det befogat kommer vi också att använda uppdelningen gymnasie- och 
högskolegruppen av Boråsstudenterna. Vi hoppas pi  så sätt att kunna belysa resultatet 
ytterligare. 

6.1 Studentpopulation p3 respektive ort. 

Höstterminen 1994 tog man p& Bibliotekshögskolan i Borås in 114 sökande till kursen 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Av dessa avbröt elva studenter sina studier 
under den första terminen. Vi har valt att inte inkludera dessa i vår undersökning. Av 
resterande 103 studenter besvarade 77 vår enkät det vill säga 75 %. I Svalstedt & 

Österdahls undersökning besvarades enkäten i Lund av samtliga 25 studenter och i Umea 
av 19 av 22 studenter vilket motsvarar 100 respektive 86 %. 

6.2 Jämförelse av bakgrundsvariabler 

Här jämför vi bakgrundsvariablerna för studenterna i Borås, Lund och Umea. Vi kommer 
att ta upp bilde skillnader och likheter vad det gäller personlig bakgrund och tidigare 
studier och arbetslivserfarenhet. 

6.2.1 Kön, alder, famiUefÖrh&llande och uppväxtort 

Kön. Vi fann vid en jämförelse av könsfördelningen att den p& de tre orterna var mycket 
jämn. Utan undantag var kvinnorna i klar majoritet. I Borås och Umea var andelen 

kvinnor ungefar tre fjärdedelar. I Lund var fördelningen 88 % kvinnor och 12 % män. 
Eftersom vi inte såg nagra markanta skillnader p& dessa siffror beslöt vi att dela upp 
Boråsstudenterna utefter gymnasie- och högskolegrupp för att se om vi p3 sa sätt kunde 
notera n3gon skillnad. Detta visade sig dock inte vara fallet. En liknande könsfördelning 

uppenbarade sig även efter denna uppdelning. 
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Diagram 6.1 Könsfördelningen vid de tre orterna i procenttal. 

Ålder. Borås är den enda av de tre ortema som antar studenter direkt från gymnasiet. 

Detta medför att man i Borås har en grupp med studenter som är yngre än 20 år och att 

man i Bo& har en nagot större spridning p5 aldrama. I Borås varierade aldrarna mellan 

19 och 48 medan i Lund och Umea var spridningen 23 till 47 respektive 21 till 37. 

MedelAldem varierade ocks8 p8 de tre orterna. Den högsta medel8ldem fann vi i Lund 

där den var 32 år. Därefter kom Borås med 28 och den lägsta medelaldem fanns i Umea, 

25 år. Efter uppdelning av Boråsstudentema efter antagningskvot fann vi som förväntat 

att gymnasiegruppen hade den lägsta medelaldem av alla, blott 24 år. Högskolegruppens 

medelalder 5 andra sidan var nästan lika hög som i Lund, 30 ah. 

Famibjeförhdllande. En intressant skillnad bland studenterna fann vi när vi jämför deras 

familjesituationer. Här såg vi att en majoritet av Boråsstudenterna var ensamstaende utan 

barn. Medan i Lund och Ume8 var det de studenter som var giftalsambo med eller utan 

barn som var i majoritet. 

Tabell 6.1 Studenternas famii)eförhHllanden i procenttal 

Boras Boras 
Civilstånd Borås Lund Umeå gym hög 

Gifthambo med barn 13 28 16 8 15 

Ehsamsiående med barn 3 4 - - 4 

GifVsambouian barn 16 32 42 4 21 



Ensamsifiende utan barn 65 36 37 80 58 

Annat 3 - 5 4 2 

UppviWtort. Vi har i vår enkätundersökning £rågat studenterna pil respektive ort var de 

huvudsakligen bott under perioden 0-16 år. I tabellen nedan redovisar vi fördelningen av 
studenter från de olika universitetsgrupperna på respektive utbildningsort. Vi fann att 
Boråsstudentemas uppväxtorter i stort sett stämmer överens med tidigare undersökningar 
som gjorts på Bibliotekshögskolan i Borås (Bengtsson 1987). Lund och Umd har dock 
klart högre procentsiffror fran sina respektive regioner. 

Tabeii 4.2 Studenternas uppväxtorter i procenttal 

Region 

Umeå 

Uppsala 

Göteborg 

Stockholm 

Linköphg 

LunWahö 

Övriga 

Borås 

6 

13 

35 

1 o 
8 

20 

8 

Lund 

4 

- 

8 

4 

4 

72 

8 

Umeå 

63 

11 

- 
11 

5 

11 

- 

Borås 
gytn 

8 

8 

48 

8 

Borh 
hög 

6.22 Utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet 

Studenternas utbildningsbakgrund. De flesta av de studerande p3 bibliotekarie- 
utbildningma har läst samhällsvetenskaplig eller humanistisk linje p8 gymnasiet. Bland 
Boråsstudentema har fler läst samhällsvetenskaplig linje än humanistisk medan 
förhallandet var omvänt i bade Lund och Umd. Studenter med naturvetenskaplig 
utbildning är underrepresenterade p8 samtliga orter. I Borås &emot fann vi dock att 28 
% av gymnasiegruppens studenter läst naturvetenskapliga linjer p& gymnasiet, vilket är 

betydligt högre än de andra grupperna. 

Antal uppddda högskolepoäng. Bland studenterna p3 de tre orterna varierar antalet 
uppn3dda högskolepoäng mycket. P8 gnuid av antagningsflkfarandet p3 de tre orterna 
ser vi stora skillnader i erhallna poäng. Borås har den bredaste variationen tack vare 
intagningen från gymnasiet, vilket innebär att studenterna har tagit allt från noll till 230 
poäng. I Lund och Umea, där det krävs av studenterna att de uppnatt minst 80 
högskolepoäng, varierar poängantalet mellan 95-215 respektive 80-180. Medelpoängen 



var högst i Lund och lägst i Borås. Vi delade sedan upp Boråsresultatet efter 
antagningskvot och fann d5 att högskolegruppens medelpoäng var 117 poäng. 

Tabeii 6.3 Studenternas uppnadda högskolepoäng 
Borås Borås 

Borås Lund Ume4 P hög 

Medelpoäng 102 147 116 23 117 

Median 100 145 115 20 110 

Variation 0-230 95-215 80-180 0-50 60-230 

&nemal. En klar majoritet av studenterna har Iäst humanistisk och 
samhällsvetenskapligt inriktade ämnen. I Umea har ingen av studenterna Iäst enbart 
naturvetenskapliga ämnen, men 16 % har Iäst blandat humanistiskal 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Andelen som Iäst renodlat 
naturvetenskapliga ämnen p2 högskola eller universitet är den samma i Borås och Lund. 

Tabeii 6.4 studenternas ämnemal pH högskola och universitet i procenttal 

Borils Borås 
Borås Lund Umeå hög 

Natur 8 8 10 8 

Blandat 8 4 16 10 

Föräldrarnas utbildnings- och yrkesbakgrund. Vid en jämförelse av föräldrarnas högsta 

utbildningsniva ser vi att mödrarna genomgaende har en högre utbildning än fadema. I 
Ume5 är fördelningen sådan att 47 % av faderna enbart har avslutad 
folk/gnindskoleutbildning, medan bara 26 % av mödrarna befinner sig p5 denna 
utbildningsniva. Näm~ast ett motsatsförh~llande uppenbarar sig när vi ser p5 
högskole/universitetsutbildningen p3 samma ort. Av modrarna var det 47 % som kunde 
räkna högskola eller universitet som sin h m a  utbildning, bara 21 % av fäderna kunde 

göra detsamma. 

Vi såg vidare p& mödrarnas och fädernas utbildning utifrån ort. Bland mödrarna var det 
Ume5 som Aterigen utmärkte sig, de hade totalt den högsta utbildningen av alla. Fäderna 
till Borås- och Lundastudenterna hade höge utbildningar 5n Umeastudenternas. Vid 

uppdelningen av Boråsstudenterna i kvotgrupperna märkte vi en markant skillnad. 

Högskolegruppens fäder hade den totalt högsta utbildningen bland fäderna, medan 
gymnasiegruppens fader hade den lägsta. 
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Tabell Q. 5 Modems högsta utbidningsnivd i procenttal 

Borås Bor& 
Borås Lund Umd gym hBg 

Realskola, gymnasium 40 28 32 56 33 

Tabeii 6.6 Faderns högstri utbildning i procenttal. 
Bor& Borås 

Borås Lund Umd gym hög 

Folk-, grundskola 39 28 26 52 33 

Realskola, gymnasium 30 48 26 36 27 

Högskola/universitet 31 35 47 12 40 

Vi har dessutom sett p& vilket yrke föräldrarna haft under studenternas uppväxt. Av 

mödrarna hade de fiesta arbetat såsom tjänstemän under uppväxtpenoden, detta gäller 

även för fadema. Efter tjänstemän kom gruppen arbetare. Anmärkningsvärt bland 

faderna är gruppen egna företagare. I Borås är gruppen egna företagare lika stor som 

gruppen arbetare och i Umei lika stor som tjänstemannagruppen En annan intressant 

iakttagelse fann vi bland mödrarna, där gruppen hemmafruar var betydligt större i Lund 

än i Boris och Umei. 

Sammanfattningsvis 

Vi har sett följande likheter och skillnader i bakgrundsvariablerna mellan orterna: 

- Könsfördelningen: Könsfördelningen p i  de tre orterna är vid jämförelse mycket jämn. 

Det är utan undantag mer kvinnor än män p i  utbildningarna 

- Studenternas medelaldrar: Medelålder bland studenterna varierar fXin 32 i Lund till 25 
i Umea. I Borås var medelåldern 28 år. 

- Familjesituation: De flesta av Boråsstudenterna var ensamstående utan barn medan i 
Lund och Umei var majoneten giftdsambo med eller utan barn. 

- Uppväxtorter: Resultatet för Borås överensstämmer till stor del med specialarbeten 

som tidigare utförts p& Bibliotekshögskolan, där det visat sig att studenterna kommer 



fran hela landet med en viss koncentration till Göteborgsregionen. I Lund och Umeå 

fann vi en betydligt större koncentration av studenter fran den egna universitetsregionen. 

- Studenternas utbildningsbakgrund: Majoriteten av studenterna pa de tre orterna hade 
läst samhällsvetenskaplig eller humanistisk linje pa gymnasiet. Gymnasiegruppens 
studenter hade i högre grad naturvetenskaplig gymnasieutbildning än de 6vriga 

gmpl'ema. 

- Antal erh3llna högskolepoäng: Skiljde sig markant at p3 de tre orterna p8 grund av 
olika antagningsförfaranden. I Borås fann vi b3de den lägsta och högsta erh3llna 

poängen. 

- Ämnesval: De flesta av studenterna som tidigare hade läst p& högskola eller universitet 
var humanistiskt eller samhällsvetenskapligt inriktade. 

- Föräldrarnas utbildnings- och yrkesbakgrund: P& de tre orterna ser vi att en klar 
majoritet av mödrarna har en högre utbildning än faderna. De flesta föräldrar har under 
studentens uppväxttid varit tjänstemän eller arbetare. I Lund var det dock bland 
mödrarna ungefär tv4 av tio som inte varit yrkesverksamma under barnens uppväxt. 

6 3  Synen pil utbildningen 

Här ville vi se om vi kunde hitta nggra intressanta skillnader eller likheter hos 

studenterna, när det gällde fragor som rörde deras syn p3 utbildningen, val av 
utbildningsort och huvudorsaken till att de valt utbildningen. 

63.1 Valet av utbildningen 

Varför bibliotekarieutbildningen? Vi fann att studenterna i Borås och Lund angav som 
de populäraste alternativen "jag var interesserad av biblioteks- och 

infomationskunskap", ''jag ansåg mig lämpad att bli bibliotekariewoch ''jag vill arbeta 

med information". Umeå skiljde sig ifrån de andra genom att det populäraste alternativet 
var "jag vill arbeta inom kultursektom". Därefter kom aven i Umeå "jag är intresserad av 
biblioteks- och informationsvetenskap" och ''jag ansåg mig lämpad att bli bibliotekarie". 

Huvudorsaken till att de valde utbildningen. Här ville vi utröna studenternas primära 
skäl för att välja utbildningen. Vid en jämförelse av de tre orterna ser man att en 

54 



majoritet av studenterna har valt utbildningen p3 grund av att de vill bli bibliotekarier. I 

Ume3 var det överväldigande 95 % som uppgav att de en gång vill arbeta som 
bibliotekarie. Motsvarande siffror var n3got lägre för Borås och Lund, 71 respektive 72 

%. I Lund ville 12 % av studenterna ha högskolepoäng i ämnet Biblioteks- och 

informationsvetenskap och 4 % ville inrikta sig mot ett annat yrke. Bland 

Boråsstudenterna märkte vi att i gymnasiegnippen var det fler som ville bli bibliotekarier 

än i högskolegruppen. Högskolegruppen utmärkte sig dock genom att de i högre grad än 

de andra ville inrikta sig mot ett annat yrke. 

Tabeii Q. 7 Huvudorsaken till att studenterna pH de tre orterna vait utbiidningen i procenttal. 

Borh Borh 
Borås Lund Umeå gym hög 

Bli bibliotekarie 71 72 95 80 67 

~ n n a t  yrke 17 4 

Poäng 8 12 

Bortfall 4 12 

63.2 Valet av utbildningsort 

Bibliotekarieutbildningen i Sverige befinner sig idag i en ny situation där tre orter 
erbjuder liknande utbildningar. Detta innebär att en konkurrenssituation kan uppsta eller 

redan har uppstått. Vi undrade d3 vad det var som lockade studenterna till den högskola 

eller det universitet som de valt och vad utbildningsorten hade för betydelse för detta val. 

Vad vi fann var att det för studenterna ofta var familjesituationen som var avgörande. I 
Lund wh  Umeå angav studenterna att det var just familjesituationen och det faktum att 

de ville studera nära sin hemort som spelade störst roll vid valet av utbildningsort. 

Orten Borås valde dock studenterna främst för att det där fanns en utbildningstradition 

för ämnet. Många av studenterna har också angivit att antagningen avgjort 

utbildningsorten. I denna grupp kan man anta att studenter som sökt in p3 avgångsbetyg 

£rån gymnasiet och därför enbart kunde söka till Borås befinner sig och även studenter 

som sök till flertalet orter men kommit in i andra hand. Att h n d -  och Umeåstudenterna 

i högre grad valde utbildningsort med tanke p8 sin familjesituation kan tänkas bero p5 

flera orsaker. Studenternas relativt höga ålder och att de i större utsträckning har bildat 
familj kan bidra till att de inte sökt sig till utbildning som varit placerad långt ifran 

hemorten. Men att de nu när utbildningen erbjuds hemmavid har möjligheten att studera. 



Sammanfattningsvis 

- Varför bibliotekarieutbildningen?: Skalen till varför studenterna har valt 

bibliotekarieutbildning var i stort sett de samma p5 samtliga orter. Vi kunde dock utläsa 

att Umea var nagot mera kulturinriktat då alternativet "jag vill arbeta inom 
kultursektom" hamnade högt där. 

- Huvudorsak: De flesta som läste på en bibliotekarieutbildning oavsett ort gjorde detta 
för att de ville bli bibliotekarie. Att ta högskolepoäng i ämnet biblioteks- och 

informationsvetenskap vacker än så länge litet intresse bland studenterna. 

- Valet av utbildningsort: I Umeå och Lund var det studenternas familjeförhallanden 

som till stor del styrde deras val av utbildningsort. I Borås hiivdade studenterna att det 

dels var ortens utbildningstradition, dels antagningen som bestämde utbildningsorten. 

6.4 Synen p& yrket 

Nedan tar vi upp vilka fördelar studenterna såg med sitt framtida yrke och vilka 
egenskaper de ansag vara viktiga hos en bibliotekaie. Studenternas syn p3 kultur och 

information tas upp och aven deras önskemal om framtida arbetsplats. Slutligen 

redovisar vi om studenterna hade en positiv eller negativ bild av bibliotekarier. 

6.4.1 Yrkets fördelar 

Av alla studenter som befinner sig p3 n3gon av de tre utbildningarna är det 75 % som 

valt den för att bli bibliotekarier. Da en stor del av studenterna har som ambition att i 
h t i d e n  arbeta som bibliotekarier andg vi att det kunde vara intressant att se p3 vad de 

upplevde vara yrkets fördelar. Studenternas åsikter om yrkets fördelar är i stort sett de 

samma oavsett utbildningsort. Alternativ som "att förmedla information", "arbeta med 
böcker", "att arbeta med människor" och "kontakt med låntagare" hamnade högt p2 

samtliga orter. Ytterst f5 av studenterna ansåg att "lönen" och "avanceringsmöjligheter" 

var några av yrkets fördelar. 

6.42 Vilka egenskaper är önskvärda hos en bibliotekarie 

Studenterna fick i enkätundersökningen ange om de instämde helt, delvis eller inte alls 

med en rad alternativ som beskrev önskvärda egenskaper hos bibliotekarier. Även här 
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hade studenterna vid de tre orterna valt i stort sett samma alternativ. Samtliga studenter 

har instämt helt eller delvis med alternativen "respektera låntagaren", "serviceinriktad" 

och "flexibel". Att bibliotekarier bör vara allmänbildade ansåg aven samtliga studenter i 

Lund, Umea och gymnasiegruppen och i stort sett alla i högskolegruppen. Föga 

överraskande var det de alternativ som kan sägas vara negativt laddade som till exempel 

"l8gmäld1' och "propagera för den goda litteraturen" som lägst andel studenter instämde 

med. 

6.43 Kultur kontra information 

Här har de studerande fått ta ställning till vad de ansåg vara bibliotekets huvuduppgift, 

att förmedla kulturupplevelser eller att tillhandahålla information. Vid en jämförelse ser 

man att flertalet av studenterna p& samtliga orter ansåg att tillhandahallandet av 

infonnation var huvuduppgiften. I Borås och Umea var det 69 respektive 63 % av 

studenterna som kamhöll detta. I Lund var s i fhn  n4got högre, där 76 % av studenterna 

valde information före kultur. Ser vi närmare p8 Boråssiffrorna utifrån vår uppdelning i 

gymnasie- och högskolegruppen märker vi en liknande fördelning. Det visade sig dock 
att gymnasiegruppen i nagot mindre utsträckning valde information. Att bibliotekets 
huvuduppgift skulle vara att förmedla kulturella upplevelser ansåg 36 % av dessa 

studenter. För högskolegruppen var motsvarande siffra 23 %. 

V ' 

Borås Lund Ume4 

Infomiation n Kultur 

mr 6.2 Bibliotekets huvuduppgift i procenttal. 



6.4.4 Vilken typ av bibliotek ville de studerande arbeta pa/ 

Här fick studenterna ange p3 vilket sorts bibliotek de ville arbeta p5 efter avslutad 
utbildning. De kunde valja fler än ett alternativ. Det alternativ som var populärast på 

samtliga orter var folkbibliotek, vilket över 80 % av studenterna angett. Om man sedan 
tittar p5 gymnasie- och högskolegruppen så ser vi en stöm skillnad där 96 % av 

gymnasiegmppen och 73 % av högskolegruppen anger att de vill arbeta p5 folkbibliotek 
efter avslutad utbildning. Av Lundastudenterna var det 80 % som. angav att de ville 
arbeta p% forskningsbibliotek vilket var nära dubbelt så många jämfört med de andra 

orterna. Också när det gällde företagsbibliotek var det Lund som hade högst procentsats. 

Tabell 6.8 Var studenterna skuile v@a arbeta efter avslutad utbiidning i procenttal. 

Borås Borås 
Bor& Lund Umeå B'==' hög 

Folk 81 80 84 96 73 

Forskning 40 80 32 32 44 

Företag 21 44 21 28 17 

Sjukhus 20 20 11 20 19 

Skol 39 32 53 44 37 

6.4.5 Studenternas syn ph bibliotekarier 

Tidigare har vi tittat p% vad studenterna ansåg vara önskvärda egenskaper hos en 
bibliotekarie. Nu ville vi lata studenterna lista vad de tyckte var typiska egenskaper hos 
bibliotekarier. Vi fick p5 denna &%gay i de tv% undersökningma, in en mängd olika 
omdömen, b5de positiva och negativa. Vi såg vid en jämförelse av de tre orterna att vi i 
Borås hade ett stort bortfall p8 denna fraga. Troliga skäl till detta bortfall har vi 
diskuterat i kapitel 5. Bortfallet var n8got mindre i Umeå och Lund. Om vi ser p8 
gymnasie- och högskolegruppen för sig ser vi att det är en n5got större andel studenter i 
gymnasiegruppen som valt att inte besvara denna fraga. 

Tabeii 6.9 Studenternas omdömen om bibliotekarier i procenttal. 
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Borås Borås 
Borås Lund Umeå gYm hög 

Positiva 31 32 37 20 37 

Negativa 8 8 16 8 8 

Blandat 8 24 26 8 8 

Vet q 25 20 16 32 21 

Bortfall 28 16 6 32 27 

Vi har valt att enbart presentera huruvida studenterna pli orterna har angivit positiva eller 

negativa omdömen, istället för att till exempel särskilja specifika egenskaper. Vi ser dli 

att det är fler studenter p3 alla orterna som angivit positiva än negativa egenskaper. 

Bland de studenter som uppgett en odelat negativ syn p8 bibliotekariens typiska 

egenskaper utmärker sig speciellt Umeåstudenterna, med hela 16 %. Mellan gymnasie- 

och högskolegruppen fann vi en nagot stöm skillnad. Av gymnasiegruppens studenter 

var det 20 % som givit positiva omdömen, mot högskolegruppens 37 %. 

Gymnasiegruppen var den grupp där störst andel angivit att de inte vet eller valt att inte 

besvara fragan, 32 % vardera. 

Vidare ville vi veta om studenterna tyckte att de aterfann dessa egenskaper hos sina 

klasskamrater. Här blev bortfallet minst dubbelt sa stort som pli frligan innan p8 samtliga 

orter. Av studenterna i Boras var det 17 % som tycke att de omdömen de angivit kunde 

iiterfinnas bland klasskamraterna. Motsvarande siffror för Lund och Ume2 var 48 

respektive 32 %. I Umeagruppen tyckte de flesta studenter som besvarat fragan att 

egenskaperna kunde aterfinnas hos vissa av klasskamraterna. 

Tabeii 6.10 Studenternas bikter om ovansthende egenskaper stämmer in pA klasskamraterna. 
Procenttai. 

B o r h  B o r h  
Borås Lund Umeå g P  hög 

Majoriteten 17 48 32 12 19 

Hos vissa 23 8 42 16 27 

Knappast hos 
n b n  7 12 11 4 8 

Bortfall 56 32 16 68 46 

Sammanfattningsvis 



- Yrkets fördelar: Studenterna har i Borås, Lund och Umea genomgaende angivit 

fördelar som har med yrkesutövningen att göra. Alternativ &om "lön" och 

"avanceringsmöjligheter", var de f2 som såg som en fördel i yrket. 

- Önskvärda egenskaper: De flesta studenter på de tre orterna angav liknande alternativ 

när det gällde önskvärda egenskaper hos bibliotekarier. Samtliga studenter tyckte att 
bibliotekarier skulle ha respekt för låntagaren, vara flexibel och serviceinriktad. 

- Kultur kontra information: Tillhandahållandet av information ansågs av studenterna p8 
de tre orterna vara bibliotekets huvuduppgift. 

- Studenternas önskemal om framtida arbetsplats: Majoriteten av samtliga studenter 

angav att de skulle vilja arbeta p5 ett folkbibliotek efter avslutade studier. Atta av tio 
Lundastudenter kunde också tänka sig att arbeta p5 forskningsbibliotek, medan intresset 

för detta var betydligt lägre i b5de Borås och Umea. 

- Studenternas syn p8 bibliotekarier: Av de studenter som valde att besvara fragan angav 

majoriteten positiva omdömen om bibliotekarier. Många valde dock att inte besvara 

fragan eller angav att de inte visste vad de tyckte. 

6.5 Data- och läsvanor 

Egen dator. Vid en jämförelse av studenternas datorvanor ser man tydliga skillnader 

mellan de tre orterna. Bade när det gäller i vilken utsträckning studenterna brukar datorer 

p5 Etiden och eget datorinnehav. I Lund kan vi se att en majoritet äger en egen dator, 

hela 68 %. Antalet är nagot mindre i Umeå, 53 %, och i Borås är det bara en tredjedel av 

studenterna som har egen dator. 

Tabeii 6.11 Andelen studenter med egen dator i procenttal. 
Borås Borås 

Borås Lund Umd gYm hög 

Ja 33 68 53 U) 38 

Nej 67 32 47 80 62 

Användning av datorer pd fritiden. Efter att ha konstaterat hur stor andel av studenterna 

som bar en egen dator, ville vi se i vilken utsträckning de använde sig av datorer p5 



fritiden. I Lund och Ume8 använde sig majoriteten av studenterna datorer p8 fritiden 
medan siffran för Borås var 33 %. 

Tabell 6.12 Andelen studenter pA de tre orterna som använder datorer p& fritiden i procenttal. 

Bor& Bor& 
Borås Lund Umd gYm hög 

Nej 66 32 26 n 63 

Vidare vill vi utröna vad studenterna använder sina datorer till p& fiitiden. Här ser vi att 
studenterna till största delen använder sig av ordbehandlingsprogram och dataspel. Vid 
en jämförelse av studenterna pi3 de tre orterna ser vi att siffrorna för Lund och Umea 
överlag är högre än i Boras. Till exempel vad det gäller användandet av Internet p3 
fritiden så förekommer det inte alls i Borås, medan det i alla fall Lund och Ume8 
förekommer liten utsträckning. 

Tabell Q. 13 Vad studenterna använder datorerna till p& fritiden 
Bark Borås 

Borås Lund Umd gym hög 

Ordbehandling 40 68 63 28 46 

Statistiklkalkyl 5 8 11 8 

internet - 8 11 - - 

Databaser 3 12 5 - 4 

Egna program 1 - - - 2 

Spelar dataspe1 17 28 37 16 17 

Föraldrarm datoranvandning. Med denna Mga ville vi utröna om studenternas 
föräldrar använder sig av datorer. Andelen föräidrar som använde datorer p8 arbetet eller 

i hemmet störst i Borås där siffrorna var 49 % för fäderna och 42 för mödrarna. I Ume8 
använde 37 % av faderna och 26 % av mödrarna datorer medan i Lund var andelarna 32 
respektive 28 %. P8 alla de tre orterna använde sig fäderna i nsgot större utsträckning av 
datorer än mödrarna. Störst skillnad var det i Umeå. Vi kan inte p&visa något samband 
mellan studenternas och föräldrarnas datorvanor pa de olika orterna. Det visade sig i 
stället att i Borås där studenterna i lägst grad ägde och brukade datorer p& fritiden, hade 

de föräldrar som till störst andel använde sig av datorer i hemmet eller pli arbetet. I Lund 
och Umeh var förhallandet omvänt. 



Lasvanor. Vi har sett p8 hur frekvent studenterna p8 de tre orterna läste. Vi märkte att i 

Borås och Umea läser studenterna n8got mer än i Lund. I Borås anger dock 3 % att de 

aldrig läser. 

Tabell 6.12 Studenternas iäsningsfrekvens i antal iästa böcker. Procenttal 

Borås Borås 
Borh Lund UmeA P hög 

Aldrig 3 - 8 2 

Lashistoria: De flesta studenter uppger att de tidigare läste mer än vad de gör nu. För 

Lund var siffran hela 80 8. Är detta kanske en förklaring till den lägre siffran för Lund i 

den förra frågan? 

Tabeii 6.13 Studenternas Iäsningsfrekvens i forhiiiande tiii förr i procenttal. 

Borh Borh 
Borås Lund Umeå W hög 

Mer förr 64 80 58 60 65 

Samma som förr 33 20 42 40 29 

Mindre förr 3 - - 4 

En klar majoritet av studenterna anser sig läsa mer eller lika mycket som sina föräldrar. 

En intressant iakttagelse är att faderna i biide Lund- och Umeiigmppen läser betydligt 

mer äm mödrarna. I Borås är förhallandet jämt vid första anblicken, men tittar man vidare 

så ser man att fäderna i gymnasiegruppen också läser mer än mödrarna, medan det i 
högskolegruppen råder ett omvänt förhållande. 

Tabeii 6.14 Mödrarnas och fädernas iäsvanor i procenttal 

Borås Bor& 
Borås Lund Umd gym hög 

Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far 

Mer 62 64 52 32 74 47 68 84 60 54 

Lika 18 21 28 40 16 37 16 8 19 27 

Mindre 14 14 16 24 10 16 12 8 l5 17 



När man jämför studenternas läsvanor med avseend p3 skönlittteratur märker man att de 
inte skiljer sig så mycket. Det som läses mest av alla grupper är moderna romaner, 
klassiker och historiska romaner. Anmärkningsvärt är också att p3 alla de tre orterna är 

andelen studenter som läser lyrik runt hälften. Tittar man dock p3 gymnasie- och 
högskolegruppen så ser man att andelen studenter som läser lyrik är lägre i 
gymnasiegruppen, 36 %. Studenterna i Lund laser mindre science fiction men mer 
arbetarlitteratur än de övriga studenterna. Vad det gäller Science Fiction så är det en 
tydlig skillnad när man jämför gymnasie- och högskolegruppen. Förutom Science 
Fiction läser gymnasiegruppen mer FIN-litteratur och DAT medan högskolegruppen 
läser mer moderna romaner och lyrik. 

Tabeii 8.15 studenternas val av skönlitteratur i procenttal. 

l 

Lyrik 

Dramatik 

Humor 

DAT 

SFIfantasy 

Klassiker 

Moderna 

FLN 

Historiska 

Arbetar 

Borås 

47 

30 

41 

47 

33 

70 

85 

27 

65 

27 

Lund 

44 

20 

44 

52 

12 

80 

92 

16 

56 

36 

Borh 
hög 

Även när det galler facklitteraturen så läser studenterna inom ett brett spektra. Bland de 
populäraste ämnena märkte vi "litteraturvetenskap", "konst, film och musik", "arkeologi 
och historia", "biografier" och "matlagning, hus och hemw. I Borås utmärkte sig speciellt 
"religion" vilket lästs av 31 % av studenterna jämtort med 12 respektive 16 % för Lund 
och Ume3. I Umeå fanns ett nigot större intresse för sociologi än i de andra artema. När 
vi såg pH sif£roma generellt såg vi att studenterna i UmeH överhuvudtaget läser många 
olika sorters facklitteratur. 



Tabeii 6.16 Studenternas val av facklitterahu i procenttal. 

Borås Lund Umd 

Religion 31 

Filosofi 31 

Psykologi 36 

Pedagogik 9 

Sprakvetenskap 22 

Litteraturvetenskap 37 

Konst, film, musik 36 

Arkeologi, historia 39 

Biografier 46 

Släkiforskning 4 

Etnologi 26 

Geografi 34 

Juridik 3 

Sociologi 14 

Teknii 14 

Ekonomi 3 

Matlagning, hus och hem 35 

Sport och lek 7 

Medicin 5 

Borås 
m" 

Borås 
hög 

Sammanfattningsvis: 

- Egen dator: Datorinnehavet skiljde sig At mellan de tre ortema. I Lund ägde 68 % egna 
datorer, i Umeå drygt hälften och i Borås en tredjedel. 

- Anvhdning av datorer p8 fritiden: I Umeå var studenterna fiitigast användare av 
datorer pli fritiden med 74 %. Strax efter kom Lund. Av Boråsstudenterna var det en 

tredjedel som använde datorer p8 fritiden. Ordbehandling och dataspel är det som 
studenterna mest använder datorer till. 

- Föräldrarnas datorvanor: Boråsstudentemas föräldrar använde sig av datorer i större 
utsträckning än föräldrarna i Lund och Umea. Fäderna använder sig överlag av datorer i 
nligot högre grad än mödrarna. Vi fann inget samband mellan studenternas och deras 

föräldrars datoranvändning. 
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- Läsvanor: De flesta av studenterna läser regelbundet, minst 1-2 böcker per månad. I 
Lund läser studenterna &got mindre frekvent. En stor del av studenterna hävdade att de 

läste mer förr. 

- Föräldrarnas läsvanor: Majoriteten av studenterna ansåg att de läste mer eller i samma 

utsträckning än sina föräldrar. Att Lund- och Umeåstudenternais fäder läste betydligt 

mer än mödrarna är anmärkningsvärt. 

- Skönlitteratur: Studenternas läsvanor p5 de tre orterna skiljde sig inte nämnvärt at. De 

flesta läste klassiker, historiska och moderna romaner. Ungefar hälften intresserade sig 

för lyrik. 

- Facklitteratur: Studenterna läste litteratur inom många olika ämnen, framförallt 

litteraturvetenskap, konst, film och musik, arkeologi och historia, biografier och 

matlagning, hus och hem. 



7. Sammanfattning 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta de resultat vi har funnit i samband med vår 
undersökning. Vi kommer att rekapitulera uppsatsen kapitel för kapitel för att visa vad vi 
gjort ach kommit fram till. 

Vårt syfie med denna undersökning var att utröna vilka de studerande vid 
bibliotekarieutbildningen i Borås var. Vår metod inbegrep en enkätundersökning av 
studenter antagna höstterminen 1994. De var vid den tiden de studenter som hade 
studerat kortast tid p3 utbildningen. De frågeställningar vi fokuserade p3 i vår 
undersökning var: 

- Vem studerar Biblioteks- och informationskunskap, första terminen, vid Högskolan i 
Boras höstterminen 1994 så som det £ramgår av enkätundersökning, med avseende p5 
studenternas personliga bakgrunder och deras åsikter och attityder om bibliotekarieyrket 
och utbildningen? 

-Finns det n3gra skillnader eller likheter mellan de som läser p5 
bibliotekarieutbildningen i Borås och de som läser i Ume3 och Lund och i så fall vilka, 
såsom det framgår av vår enkätundersökning och den som gjorts av Svalstedt och 
Österdahl? 

Utifrån vår enkätundersökning kom vi fram till att medelshcdenten i Boris är 

ensanmstaende kvinna i 27-årsåldern. Tidigare har hon studerat samhällsvetenskapliga 

eller humanistiska ämnen b3de p3 gymnasiet och sedan p3 högskola/universitet, där hon 

tagit 102 poäng. Hon har valt att studera biblioteks- och informationsvetenskap för att 
hon vill bli bibliotekarie vilket är i linje med hennes litteraturintresse. Att studera i Borås 
valde hon främst för att det där fanns en utbildningstradition f8r ämnet. Medelstudenten 
ser som en fördel med yrket att hon får arbeta med människor och vill b3de 
tillhandahålla information och förmedla kulturella upplevelser. Hon tycker bland annat 
att önskvärda egenskaper hos en bibliotekarie är att ha respekt för låntagaren och att vara 
serviceinriktad. D3 hon tvingades ta ställning för tillhandah3llandet av information eller 
kulturförmedling som bibliotekets huvuduppgift, valde hon information. Efter avslutad 
utbildning vill hon helst arbeta pa folkbibliotek. 

Vi gjorde även en uppdelning av Boråssludenterna efter antagningskvot. Vi valde att 
kalla dessa för gymnasie- respektive högskolegruppen. Gymnasiegruppens studenter 
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utgjorde 32 % av den totala mängden. Vi fann vissa skillnader mellan dessa bada 
grupper och presenterar nu medelstudenten för varje p p p .  Medektudenten i 

gymnusiegruppen är en ensamstaende kvinna i 23-årsåldem som vuxit upp i Göteborgs 
universitetsregion. Hon har på gymnasiet läst samhällsvetenskaplig, humanistisk eller 
naturvetenskaplig linje och valde bibliotekarieutbildningen för att hon vill bli 
bibliotekarie. För gymnasiegruppens medelstudent var det framst antagningen som 
bestämde utbildningsort, men också att det i Borås finns en tradition för ämnet. 
Tillhandahållandet av information anser hon vara bibliotekets primära uppgift. 

Medelsiudenten i högskolegruppen är också ensamstaende kvinna, dock i 30-båldem. 
Hennes gymnasieutbildning var samhallsvetenskaplig eller humanistisk och hon har 
fortsatt att studera dessa ämnen p8 högskola/universitet där hon i genomsnitt erhallit 117 
poäng. Även hon har valt utbildningen för att hon vill bli bibliotekarie. Att hon valt 
Bo& som utbildningsort beror, förutom utbildningstraditionen och antagningen, p2 att 
hon vill studera nära sin hemort. Även högskolegruppens medelstudent anser att 
bibliotekets huvuduppgift är att tillhandahalla information. 

De skillnader vi fann mellan de tv8 grupperna var främst agaende deras ålder och 
utbildningsbakgrund. Gymnasiegruppen i Boras utmärkte sig dock p& ett intressant sätt 
da 28 % av dessa hade läst naturvetenskaplig linje pA gymnasiet. I sitt förhållningsatt till 
yrket och utbildningen var studenterna i de tvi grupperna relativt homogena och där vi 
fann skillnader var dessa oftast mycket sma. När det gällde valet mellan kultur och 
information som bibliotekets huvuduppgift valde majoriteten av studenterna i de tv5 
grupperna information. 

Vidare har vi jämfört våra resultat med de resultat Svalstedt och Österdahl fått fram vid 
sin undersökning av bibliotekariestudenterna i Lund och Umeå (Svalstedt, 1995). Vi 
fann då att studenterna p5 de tre orterna har relativt lika åsikter och attityder gentemot 
valet av utbildning och bibliotekarieyrket. Vi hade förväntat oss att finna större 
skillnader bland studenterna da utbildningarna marknadsför sig p3 olika sätt och pA så 

sätt kan tänkas attrahera olika slags personer. Sa visade det sig, som sagt, inte vara fallet. 
I stallet fann vi att i de flesta hänseenden hade studenterna liknande åsikter som till 
exempel da det gällde varför de valt utbildningen, vad som är bibliotekarieyrkets 
fördelar och vilken bibliotekets huvuduppgift är. 

Om vi ser till studenternas bakgrund konstaterar vi att vissa variabler överenstämmer p8 
samtliga orter. När det galler könsfördelningen var majoriteten av studenterna kvinnor 
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och de flesta av dem har liknande studiebakgrund. De hade läst p5 samhällsvetenskaplig 
eller humanistisk linje p5 gymnasiet och fortsatt att läsa samhällsvetenskap eller 
humaniora vid universitetet eller p5 högskolan. I sina eftergymnasiala utbildningar hade 
de i genomsnitt tagit mer än 116 poäng. Föräldrarnas yrkestillh6righet under 
studenternas uppväxt var också ungefar densamma, det vili säga att de oftast var 
tjänstemän eller arbetare. 

När vi fiågade studenterna varför de valt att studera på en bibliotekarieutbildning, så 
svarade de att de var intresserad av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. De 

ansåg sig även lämpade att bli bibliotekarier och ville arbeta med information. Ume3 

utmärkte sig däremot genom att alternativet "jag vill arbeta inom kultursektorn" var det 
som flest studenter angett. När vi ser p5 studenternas huvudorsak för att välja 

utbildningen fann vi att de flesta valt den för att de ville bli bibliotekarier. 

Efer avslutad utbildning kan majoriteten tänka sig att arbeta p& folkbibliotek. I Lund var 
det dock ett lika stort antal studenter som kunde tänka sig att arbeta p5 
forskningsbibliotek som folkbibliotek. Även vad det gällde fördelar med sitt framtida 
yrke så hade studenterna p5 de tre orterna i stort sett samma åsikter. "Att förmedla 

information", "att arbeta med böcker", "att arbeta med människor" och "kontakt med 
låntagare" var fördelar som flertalet av studenterna angivit oavsett utbildningsort. 

D& det gäller önskvärda egenskaper hos bibliotekarier instämde samtliga studenter, helt 
eller delvis, med att bibliotekarier bör vara serviceinriktade, flexibla och ha respekt för 
låntagaren. P& frågan om vad studenterna ansåg vara bibliotekets huvuduppgift svarade 
majoriteten av studenterna p5 de tre orterna med alternativet "förmedla information". 
Detta var dock inget lätt eller självklart val, vilket vi förstod genom studenternas 
kommentarer i anslutning till frågan. 

Vi fann även likheter då det gäller siudenternus h a n o r .  De flesta av dem läste 
regelbundet, minst 1-2 böcker i månaden. Studenterna har en bred smak då det gäller 

skönlitteratur. De läste speciellt klassiker, historiska och moderna romaner. 
Anmärkningsvärt är att mnt hälften av studenterna p5 varje ort angivit att de läste lyrik, 
vilket knappast motsvarar de genomsnittliga biblioteksbesökarnas intresse. 

Även när det galler facklitteratur har studenterna en bred smak. Ämnen som lästes p5 
alla orterna var: litteraturvetenskap, bioMier, arkeologi och historia, konst, film och 
musik och matlagning, hus och hem. 



De skillnader vi fann mellan studenterna p5 de tre orterna rörde framst deras personliga 
bakgrund, &om ålder, familjeförhållanden och uppväxtorter. P8 grund av 
antagningsförfarandet i Borås, finns där naturligt en större variation mellan åldrarna. De 
yngsta studenterna i Borås var 19 år. D3 vi ser på medelåldarna p8 de tre ortena finner vi 
den högsta i Lund, där den är 32 år. I Bo& ligger medelåldern p& 28 och lägst är den i 
Umeå, där den är 25. Av Boråsstudenterna är majoriteten ensamst&ende utan barn, 
medan större delen av Umeå- och Iunda studenterna är gifta,mbo med eller utan barn. 

När vi såg p8 studenternas uppväktorter fann vi att till Borås kom studenterna f f i  hela 

landet med en viss koncentration till Göteborgsregionen. I Lund och Umeå kommer 
dock majoriteten av studenterna £rån den egna universitetsregionen. I Ume8 och Lund 
var studenternas skal för att välja utbildningsort fagat av familjeförhållandena. Dessa 
studenter är äldre och har bildat familj i större utsträckning än 33oråsstudenterna, så det 

var föga överraskande att detta var avgörande i deras val av utbildningsort. 
Boråstudentema hävdade dock att utbildnigstraditionen och antagningen fian 
gymnasiet styrde deras val. 

Vi fann som tidigare sagt mest likheter dh det gällde studenternas läsvanor, så var dock 
inte fallet med deras datorvanor. Vi fann här att studentema skiljde sig 8t bhde när det 
gällde datorinnehav och användadet av datorerna ph fritiden. I Lund ägde studenterna i 
högre grad egna datorer än p& n5gon annan ort, trots det använde sig Umeåstudenterna 
mest av datorer p5 sin fritid. Boråsstudentema ägde och använde sig av datorer i mindre 
utsträckning än studenterna i Lund och Umea. 



8 Slutdiskussion 

I v& enkätundersökning av Boråsstudenterna har vi kommit fram till slutsatsen att 
skillnaderna mellan studenterna är smil. Våra resultat kom att likna Svalstedt och 
Österdahls slutresultat, då även de i sin uppsats fann endast smil differenser hos de 
studenter de undersökte. Vidare fann vi i den jämf6relse vi gjorde mellan de tre orterna 
ett liknande resultat. Vi blev överraskade av den till synes enhetliga grupp av studenter 
vi undersökt, speciellt med atanke p3 den marknadsfönng som utbildningarna pil de tre 
ortena bedriver. Vi hade följdaktligen förväntat oss större skillnader emellan studenterna 
p3 de olika orterna. Vi vill nu resonera kring varför våra resultat ger ett så likartat intryck 
av de studenter som befinner sig p3 bibliotekarieutbildningma. 

Vi fragade oss varför vi fann så f8 skillnader mellan studenterna p8 de tre ortena. Vi kom 
fiarn till flera, möjliga orsaker och redogör för dessa nedan. 

En tänkbar orsak till varför vi ser d f3 skillnader är att våra fi3gor inte har varit 
tillräckligt tydliga för att urskilja dem. Vi kanske har formulerat dem fel, för oklart eller 
kanske ställde vi inte alls de rätta frågorna. Vår kvantitativa undersökningsmetod visar 
inte heller pA nagon djupare förstaelse av den grupp av studenter vi har undersökt. 
Kanske skillnaderna hade framkommit mer tydligare om vi använt oss av andra sätt för 
att få fram våra resultat, till exempel, om vi intervjuat alla studenter individuellt. Är det 

kanske en "skenbar" likhet vi ser? 

En annan möjlig orsak är att utbildningarna attraherar en särskild sorts människor. Om vi 
förbeh3llslöst tror p3 våra resultat, pekar de p3 att de studenter som söker sig till en 
bibliotekarieutbildning har liknande åsikter och attityder. Om detta är sant så blir 
följande frtiga: Varför lockar utbildningarna en viss sorts studenter och inte andra? 
Kanske är det för att utbildningarna inte skiljer sig så mycket At eller att 
bibliotekarieyrket verkar lockande p& en särskild typ av människor. 

Bibliotekarieutbildningarna b e h e r  sig i en unik situation, da det sedan 1993 finns tre 
utbildningar i landet. Detta kan komma att leda till konkurrens dem emellan. För de sm3 
utbildningarna med f3 studieplatser är marknadsföring ett viktigt vapen för att locka till 
sig studenter och för att havda sig gentemot varandra. Man vill då gäma särskilja sig från 
de övriga utbildningarna och formulerar sina syften och mal för utbildningen olika. Vi 

har kunnat utläsa att utbildningarna säger sig vara inriktade mot olika hall, Lund vill 



utbilda studenter för informationssamhallet och Umeda aktiva förmedlare av kultur 
(Svalstedt 1995). 

Det 2.r dda anmärkningsvärt, att vi inte funnit större variation bland studenterna i 
enkätundersökningen, då det kan tänkas att dessa inriktningar attraherar olika slags 
manniskor. Lund och Umeåutbildningama befinner sig visserligen i ett tidigt stadium, 
kanske har marknadsföringen inte natt ut eller är det så att skillnaderna mellan de tre 
utbildningarna inte iir så stora. Kanske förändringarna i studentsammansättning 
fortfarande ligger runt hörnet? 

Våri resultat visar alltså pda en relativt homogen gmpp av studenter pda de tre 
bibliotekarieutbildningarna i landet. Vi har frågat oss vad detta kan bero p3. Vi sade att 
tänkbara orsaker kan vara att våra enkätfragor var felkonstmerade eller att de människor 

som söker sig till bibliotekarieutbildningarna är av "samma" typ. Vi spekulerade ocksda i 
att skillnaderna studenterna emellan är smda för att skillnaderna mellan utbildningarna är 
smil. Vilka av dessa som är den/de rätta svaret p5 var fundering om varför skillnaderna är 

sa sm3 kan vi inte slutgiltigt säga. Inte heller kan vi sia om framtiden, vi vet inte om det 
fortsättningsvis kommer att se likadant ut. 

Avslutningsvis vill vi poängtera ett par iakttagelser vi har gjort i samband med vår 
undersökning. Som tidigare beskrivits har vi funnit att studenterna är relativt lika 
varandra p8 detre orterna. Vi har dock funnit nagra intressanta skillndader som vi vill 

peka p5. 

En Mar majoritet av studenterna p3 de tre orterna hade läst samhällsvetenskaplig eller 
humanistisk linje pda gymnasiet. När vi delade upp Boråsstudentema efter antagningskvot 
märkte vi dock att gymnasiegmppen utmärkte sig p8 så sätt att 28 % av dem hade läst 
naturvetenskaplig linje. Detta är mycket anmärkningsvart d5 vare sig högskolegmppen 
eller Lund- och Umeåstudentema kommer i närheten av detta. Om denna koncentration 
av naturvetare till gymnasiegnippen beror p& att utbildningen nu lockar till sig en ny typ 
av studenter eller om dessa studenter så att säga har sadlat om är dock svårt att utröna 
utifran våra enkätresultat. En möjlig förklaring kan vara att naturvetenskapliga linjer 
idag anses vara "allmänna" det vill säga att de fungerar som inkörsport till de flesta 

utbildningar. 

När det galler studenternas datorinnehav och i viken utsträckning de använde datorer pA 
fritiden kan vi utläsa en klar skillnad mellan de tre orterna. Borås var den ort där 



studenterna i lägst grad ägde och använde sig av datorer medan vi i Lund och Urneg fann 

att b3de ägandet och användandet var mer än dubbelt så stort. 

I övrigt fann vi, da det gäller fördelningen av studenter u t i f h  uppväxtort, en 

koncentration av studenter från den egna universitetsregionen pii respektive utbildning. 
Denna koncentration var betydligt större i Lund och UmeA där det verkar finnas ett 

uppdamt behov, nggot som kan förmodas gälla under en övergiiende period. 



Bilaga I 

Till dig som går första terminen p5 BHS. 

Vi är tv& studenter som går tredje terminen p5 bibliotekshögskolan i Borås och skall 
skriva en magistersuppsats pH temat "vem studerar pH biblioteksutbildningen och 
varför man har valt denna utbildning". Liknande uppsatser har tidigare skrivits 
angaende andra yrkesgrupper till exempel metodiklärare ach socionomer, men inte om 
bibliotekarier. Den syn som förmedlas om bibliotekarier är ofta schablonmässig och vi 
ifkilgasätter dess giltighet för en hel yrkeskår. Därför ber vi dig @Ila i den här enkäten, 
för att kunna ge en mer realistisk bild av v h  h t i d a  kollegor. 

Vi har valt att dela ut vår enkät till alla som går p3 utbildningens första termin. 
Enkätsvaren kommer sedan att sammanställas och presenteras i form av statistik, där 
dina enskilda svar inte kan urskiljas. 

Dina mar är av största vikt för oss så besvara darfor frågorna di ärligt och noggrant du 
kan. Du naturligtvis garanterad anonymitet. Varken dina lärare, kurskamrater eller 
nigon utomstaende kommer att kunna ta del av dina enskilda svar. 

Hur du fyiler i enkäten: 

Frågorna i enkäten skall oftast besvaras genom ett kryss vid de olika marsalternativen. 
När nagon Eraga ska besvaras p8 annat sätt framgår det av jnstniktionerna vid dessa 
fiågor. Vid nigra £ragor finns påstaenden som du ska ta ställning till och reflektera 
över i vilken grad dessa överensstämmer med dina åsikter. När det gäller Eragor där du 
får svara med egna ord, använd gama baksidan av pappret om utrymmet inte räcker 
till. Om du skriver p3 baksidan skriv gärna numret p3 frågan du besvarar. 

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

Namn ........................................................................................................................ 
Klass ............................................................... 

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



Bilaga II 

Vem studerar pH biblioteksutbildningen och varför? 

1. [ ] Kvinna 

2. Födelsear ............... 

3. Familjeförhallande: 

[ J  Gifthambo med barn [ 1 Ensamsthende med barn 

[ 1 Giftlsambo utan barn [ ] Ensamstaende utan barn 

...................................... [ ] Annat 

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

5. Vi1 hen ar den högsta utbildningsniva du last pi, innan du sökte hit? 

[ ] Gymnasium [ ] Högskola/universitet 

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

7. Om du tidigare studerat vid högskola/universitet, fyll i vad du har läst. 
Om du inte far plats, använd gärna baksidan. 
kursninj e poäng 



8. Vad har dina föräldrar för utbildning? 

Moders utbildning: Faders utbildning: 

[ ] folkskola, grundskola [ ] folkskola, grundskola 
[ ] flick-, real-, yrkesskola, gymnasium [ l  real-, yrkesskola, gymnasium 

[ ] högskolaluniversitet [ 1 högskolaluniversitet 

9 a) Har du ntigon g8ng yrkesarbetat, minst sex sammanhängande 
minader, innan du pibörjade denna utbildning? 

[ I  ja I l nej 

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

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

Moders yrke: Faders yrke: 

[ ] tjänsteman [ ] tjänsteman 

[ ] arbetare [ ] arbetare 

[ ] lantarbetare [ ] lantarbetare 

[ ] egen företagare [ ] egen företagare 

[ ] hantverkare [ ] hantverkare 

[ ] fritt yrke (t.es. konstnär, journalist) [ ] fritt yrke (t-ex konstnär, journalist) 
. . .  . . .  [ ] ovi igt .................................. [ ] ovrigt .................................. 

11. Finns det ntigon i din närmaste släkt eller bekantskapskrets som 
arbetar1 har arbetat p3 bibliotek? 

. . .  [ l  ja, namligen .......................... I nej 

12. Vad gör du p8 din fritid? 
C 

vaje varje nAgra 
dagligen vecka manad ggrlår aldrig 

a) Iiiser [ l  [ l  11 [ I  [ I  
b) g i r  p& teater, konserter [ ] [ I I E I [ I  
c) museum/utstallningar [ I [ I  [ I E I [ I  
d) gar pá bio [ 1 [ 1 [ l  [ l  [ 1 
e) brukar tv/radio/video [ l  [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 



varje varje nagra 
dagligen vecka manad ggr/ar aldrig 

f) sport, friluftsliv, fiske etc [ l  1 I  [ 1  [ 1  [ 1  
g) gar i kyrkan [ 1  [ 1  [ 1  [ l  [ 1  
h) urngas med vänner [ 1  [ 1  [ 1  [ I  [ 1  
i) dans/pub/krogliv 1 1  l I  [ 1  [ 1  [ l  
j) handarbetar [ 1  [ 1  [ 1  [ 1  [ 1  
k) agnar mig at djur [ l  [ 1  [ 1  [ 1  [ 1  
1) gar p3 kvallshwrser [ 1 [ 1  [ 1  11 [ l  
m) musicerarlsjunger i kör [ ] [ 1 C 1  1 1 [ 1 
n) fotograferadfilmar E I  [ I [ I  [ I  [ I  
o) utövar folk-, jazzdans [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1  
p) reparerar motorfordon [ 1  [ 1 [ 1  [ 1  1 
q) tradgardsarbetar [ 1 [ 1  C 1  L 1 [ 1 
r) snickrar [ 1  [ 1  I I [ l  ' [ I  
s) ~ecknar/mhlar 11 1 [ 1  1 I  1 1 
t) spelar teater [ I C I [ I [ I [ I 
u) skriver brev, noveller etc. [ ] [ 1  [ 1  [ 1  [ 1 
v) övrigt ............................ [ 1  [ 1  [ 1  [ 1  [ l 

13. Är du aktiv medlem i någon förening? Flervalsalternativ. 

[ ] politisk förening [ ] religiös förening 

[ ] idrotts/friluftsförening [ ] kulturell förening 

[ ] djur/naturförening [ ] motorförening 

[ J hjälporganisation 

[ ] nykterhetsförening 

[ ] invandrarförening 
L 

[ ] fackförening 
. . .  . . .  [ ] ovrigt, narniigen .................................................................... 

14. Finns det nigot du hellre skulle vilja bli an bibliotekarie? 
. . .  ........................................... [ I nej [ ]  ja, namligen 



15. Varför har du valt den har utbildningen? Kryssa efter varje pastaende i 
det svarsalternativ som stämmer bast p3 dig. 

instanimer instämmer instämmer 
hel t delvis inte alls vet ej 

a) Jag har alltid velat bli bibliotekarie. [ l  [ 1  11 r l  
- 

b) Jag vill arbeta inom kultursektorn. [ l  [ 1  r 1 [ l  
c) Jag vill arbeta med information. [ ] C l [ 1 [ l  
d) Det var en ren slump att jag 
valde denna utbildning. [ 1  r 1 I 1 r 1  
e) Det är en lämplig utbildning med 
tanke pi  mina tidigare studier. [ 1  [ 1  [ 1  l  
f) Jag vill omskola mig. [ 1  [ 1  [ l  [ l  
g) Jag har arbetat p8 biblitotek och 
vill nu ha yrkesbehörighet. [ l  [ l  r l  [ 1  
h) Jag är intresserad av biblioteks- 
och informatioiisvetenskap. [ I [ I [ I [ I 
i) Jag blev inspirerad av slakt 
ochleller vänner. [ 1 [ 1 [ l  [ 1  
j) Jag blev inspirerad av någon 
som arbetar p4 bibliotek. E l 1 1 [ 1 [ I  
k) Jag ansag inig Ifiinpad att bli 
bibliotekarie. [ l  [ 1 [ 1 [ 1 .  

.. - 1) Annan anledning, namligen .................................................................. 

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

[ ] Jag vill bli bibliotekarie. 

[ l  Jag vill inrikta mig mot ett annat yrke. 

[ ] Jag vill ha högskolepoäng inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, som ett led i min utbildning. 



17. Hade utbildningsorten n3gon betydelse för ditt val av 
högskola/universitet. 

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej 

a) Jag ville studera nara min hemort. [ l  I 1 [ 1 [ 1 
b) Jag ville studera p8 en ort jag 
kände till. 11 1 l  [ 1 [ l  - 

c) Jag ville uppleva en ny miljö. I I  I I [ I 11 
d) Jag ville hellre studera vid ett 
universitet an vid en högskola. [ l  1 1 I 1 [ I  
e) Utbildningens inriktning styrde mitt 
val, t.ex. möjlighet till kandidatexamen. [ l  11 11 [ 1 
f) Jag ville studera diir det fanns en 
utbildningstradition för mitt ämne. [ 1 1 [ 1 [ 1 
g) Antagningen avgjorde 
utbildningsort. [ 1 11 [ 1 [ 1 
h) Familjesituationen var avgörande. [ l  I I 11 11 

. . .  i) Annan anledning, namligen .................................................................. 

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

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej 

a) avanceringsmöjligheter 

b) lönen 

c) att arbeta mzd människor 

d) att organisera medier 

e) att arbeta med böcker 

f )  att förmedla information 

g) kontakt med lantagare 

h) varierande arbetsuppgifter 

i) intellektuellt krävande miljö 

j) att fi,rx,?edla kultur 
. . .  k) annat, naii!ligen .................................................... ........................... 



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

instämmer instämmer instämmer 
helt delvis inte alls vet ej 

a) nitatriktad [ 1 11 [ 1 [ 1  
b) allmänbildad r 1 r1  [ l  [ 1 
c) serviceinriktad [ 1  I I  [ 1  r1 
d) respektera lan tagaren [ l  r1 r1 [ 1  
e) ha goda litteraturkunskaper [ 1  [ 1  [ 1  [ 1  
f) ha goda datorkunskaper [ 1 [ 1 c 1  C 1 
g) "propageratt för den "goda" 
litteraturen [ I [ I [ I [ 1 
h) god organiseringsförmaga [ I [ I [ I [ I  
i) lätt för att prata med 
människor [ 1 [ 1 [ 1 C 1 
j) vardeneutral, d.v.s. förhalla sig 
neutral till aiivandarens önskemal. [ ] [ 1 [ 1 [ 1 
k) folkbildare i l [ 1 [ 1 [ 1 
1) stresstslig [I [ I [ I [ I 
m) flexibel [ 1 [ 1 E l l 1 
n) lagmald [ 1 11 11 [ l  
o) humoristisk [ I E I [I [ I 
p) initiativrik [ 1 11 [ 1  [ 1  

.. . q) annat, namligen ............................................................................ 

20. Om du ar hungen att välja, vad anser du d5 bibliotekets främsta 
uppgift vara: 

[ ] att tillhandahiilla information. 

[ ] att förmedla kulturella upplevelser. 



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

[ ]  folkbibliotek [ ]  forskningsbibliotek 

[ ]  företagsbibliotek [ ]  sjukhusbibliotek 
. . .  .................................... [ ]  skolbibliotek [ l  annat, namligen 

- 

b) Stämmer dettaldessa önskemal, i stort sett, överens med de önskem8l du 
hade nar du började utbildningen - nar du tanker tillbaka? 

[ l  ja 1 1 nej ] vet ej 

c) Vill du helst arbeta p i  ett: 

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

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

b) Om du anser att det finns nagra typiska egenskaper, aterfinns d% dessa 
hos dina klasskamrater? 

[ l  ja, hos majoriteten [ ]  hos vissa [ ]  nej, knappt hos nigon alls 

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

23. Har du egen dator? 

[ l  ja i l nej 

24 a) Använder du datorer p2 din fritid? 

E l j a  E l nej 



b) Om ja, vad använder du datorn till? 

[ ] ordbehandling [ J  statistik/ kalkyl 

[ ] Internet [ ] 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, p3 arbetet [ ] ja, p3 arbetet 

[ ] ja, p3 fritiden [ ] ja, p8 fritiden 

i I nej I nej 

[ ] vet ej [ ] vet ej 

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

[ 3 l bokbecka eller mer [ l  1-2 böckerlmsnad 

[ ]1 1-2 böcker,hvartal [ ] 1-2 böcker/ar 

[ ] aldrig 

27. I jämförelse med ovanstående fraga, har du "alltid" last i samma 
utsträckning? 

[ l  Nej, jag Iiiste mer förr. 

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

[ l  Nej, jag läste mindre förr. 

Berätta gama mer om din läsning: ..................................................... 



28. Föräldrars läsvanor 

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

[ I mer [ ]  lika mycket [ ] mindre 

b)/ I jämförelse med din far, anser du dig d3 läsa; 

[ I mer [ ]  lika mycket [ ]  mindre 

29. Vad läser du? 

a) skönlitteratur 

[ ] lyrik [ J dramatik 

[ ] humor och kiserier [ ]  deckare, agent, thrillers 

[ ] science fiction/fantasy, skräck [ ]  klassiker 

[ ] moderna romaner [ ]  FLN-litteratur (flardAidelse/njutning) 

[ ] historiska iomailer [ ] arbetarlitteratur 
.. [ ] aniiat, nainligeii .................................................................................. 

b) facklitteistur 

[ ] religion 

[ ]l psykologi 

[ 11 sprakvetenskap 

[ ]l konst, film och musik 

[ ] biografier 

[ ] etnologi/folklivsforskning 

[ ] juridik 

[ ] teknik, data, naturvetenskap 

[ ]  filosofi 

[ ] pedagogik 

[ ] litteraturvetenskap 

[ ] arkeologi, historia 

[ ]  släktforskning 

[ ] geografi/resehandböcker 

[ ]  sociologi 

[ l  ekanomi 

[ ] matltigning, hus och hem . [ ] sport, spel och lekar 

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

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

Tack för din medverkan! 

9 

- 



Bilaga III 

Högskoleregioner 

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

Ö s t e r s u n d  
S u n d s v a l l / H P r n ö s a n d  

U E t Z A L A B E t L Q i f E t f  
U P P S A L A  
F i l u n / B o r l l n g e  
E r k i l r t u n a / V l s t e t i s  
O r e b r o  

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

G O T E ~ O R G S R E G  I O N E N  ---- ------------ 
G O T  E B O R G  
B o r i s  
K a r l s t a d  
S k ô v d e  

L L t f K f i e L l i i f B E h L Q ~ E t i  
~ I N K b P I ~ G l ~ o r r k ô p i n g  
J ö n k ö p i n g  

L U M P L ~ I A L ~ I P E E ~ I Q ~ E ~  
L U N D I t t a l r o  
H i l m r t a d  
V P x j ö  
K a l m a r  
K r i s t i i n r t i d  



Bilaga IV 

HOGSKOLAN I ROMS 
Institutionen BIBLIOTEKSHOGSKOLAN 

1995-01-1 1 

Helfartsstudentema termin 2 

Vid institutionen pågår en undersökning som syftar till att kart- 
lägga biblioteksstuderandes bakgrund. Denna undersökning har 
beställts av institutionen och görs i form av en enkätundersök- 
ning. MHnga i biblioteksvärlden, inte minst DIK och SAB ar intres- 
serade av resultaten. Ni har redan fatt enkäten utdelad till er. 
Tyvärr ar svarsfrekvensen inte vad den borde vara. Jag (Romulo 
Enmark) och institutionen skulle därför vara mycket tacksamma om 
ni som vet med er att ni inte har svarat lämnar enkaten i postfacket 
4 AB eller personligen till Anna Bengtsson och Kirsi Rutanen. Om ni 
har slarvat bort er enkät ta och hämta ett exemplar p% expedition. 
Givetvis kommer ni alla vara anonyma i den slutliga produkten. 

~Ömulo Enmark 
Institutionschef 

Ps. Glöm inte att ni själva snart skall skriva magistemppsats. Då 
kommer ni själva att värdesatta informanters goda medverkan. Ds 

Ps. Tackar pH förhand. Ds 

Besöksadress Postadress Telefon Telefax Postgiro 
Allegatan I Box 874 033-16 40 O0 033- 16 40 05 7620 15 -6  

SO1 IS BO& 



Bilaga V 

Resultat for Boråsstudenterna 

1. Kön 
Valid 

Kön: Frekvens Procent procent 

man 16 20,8 20,B 
kvinna 61 79,2 79,2 

......................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svarande77 Bortfall O 

Valid Kumulerad 
Ar: Frekvens Procent procent procent 



43 1 193 193 97,3 
45 1 193 193 98,7 
48 1 1,3 lY3 100,O 
Bortfall 2 uj Missing 

Summa 77 100,O 100,O 

Medelvärde 27,867 Median 25,000 

Antal svanande 75 Bortfall 2 

3. Familj förhållande 

Valid 
Frekvens Procent Rocent 

Giftlsambo med barn 10 13,O 13,2 
Ensamstaende med barn 2 2,6 2,6 
Giftlsambo utan barn 12 15,6 15,8 
Ensamstaende utan barn 50 649 65,8 
övrigt 2 296 296 
Bortfall 1 1,3 Missing ........................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 76 Bortfall 1 
............................................................. 

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

Valid 
Region: Frekvens Percent Percent 

Umea 
Uppsala 
Göteborg 
Stockholm 
LinkBping 
Lund/Malmö 
Övriga 

Summa 

Antal svar 77 Bortfall O 



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

Valid 
Utbildningsniva Frekvens Procent Procent 

Gymnasie 14 18,2 18,4 
Högskola/universitet 62 80,s 81,6 
Bortfall 1 1 9 3  Missing ........................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 76 Bortfall 1 ............................................................. 

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

Gymnasielinje Frekvens Procent Frocent 

Sammhällsvetenskaplig 
Humanistisk 
Naturvetenskaplig 
Ekonomisk 
Social 

6 
7 
8 
9 

Summa 

Antal svar 77 Bortfall O 
............................................................. 

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

Valid 
Ämnesblock Frekvens Procent Procent 

Humanistisk/Samhalls53 68,8 85,5 
Naturvetenskaplig 5 6,s 8 s  
Blandat 4 52 6 5  
Bortfall 15 19,5 Missing ........................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 62 Bortfall 15 



Antal tidigare uppnadda poäng 
Valid Kumulerad 

Poäng Frekvens Procent Procent Procent 

Summa 77 100,O 100,O 

Medelvärde 82,169 Median 100,000 

Antal svar 77 Bortfall O 

8. Vad har dina föräldrar för utbildning? 
Valid 

Modems utbildning Frekvens Procent lprocent 

Folkskola, grundskola 21 27,3 27,3 
Real-, yrkesskola, gymnasium 31 40,3 40,3 
Högskola/universitet 25 32,s 32,s ......................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 77 Bortfall O 



Valid 
Faderns utbildning Frekvens Procent Procent 

Folkskola, grundskola 30 39,O 39,O 
Real-, yrkesskola, gymnasium 23 29,9 29,9 
Högskola/universitet 24 31,2 31,2 

......................... 
Summa 77 100,O lQ0,O 

Antal svar 77 Bortfall O 
............................................................ 

9 a) Har du nagon gång yrkesarbetat, minst sex sammanhängande manader, inna du 
pabö jade denna utbildning? 

Valid 
Yrkesarbetat: Frekvens Procent Procent 

Ja 56 72,7 72,7 
Nej 21 27,3 27,3 

......................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 77 Bortfall O 

b) Om ja, vad har du da arbetat som? 
Valid 

Tidigare arbetsplats Frekvens Procent Procent 

Bibliotek 
Ej bibliotek 
Bortfall 

Summa 

7 9 9 1  995 
67 87,O 
3 3,9 Missing 
............................ 
77 100,o 100,o 

Antal svar 74 Bortfall 3 ............................................................. 

10. Vad hade dina föräldrar för yrke under din uppväxt? 
Valid 

Modems yrke Frekvens Procent Procent 

Tjänsteman 36 46,8 47,4 
Arbetare 26 33,8 3 4 2  
Lantarbetare 2 2,6 z 6  
Egen företagare 2 2 4  2,6 
Hantverkare 2 2 6  2,6 
Fritt yrke 1 1,3 1,3 
Hemmafru 1 1,3 1,3 



övligt 
Bortfall 

6 798 799 
1 1,3 Missing 

Summa 

Antal svar 76 Bortfall 1 
............................................................. 

Valid 
Faderns yrke Frekvens Procent Procent 

Tjänsteman 
Arbetare 
Lantarbetare 
Egen företagare 
Hantverkare 
Fritt yrke 
Övrigt 

Summa 

Antal svar 77 Bortfall O 
............................................................. 

11. Finns det nigon i din närmaste släkt eller bekantskapskrets som arbetarhar arbetat 
p& bibliotek? 

Valid 
Frekvens Procent Procent 

Ja 18 23,4 23,7 
Nej 57 74,O 75,O 
Bortfall 2 2,6 z 6  

......................... 
Summa 77 100,O - 100,O 

Antal svar 75 Bortfall 2 



13. k du aktiv i nhgon förening? 

Medlem i Frekvens Procent 

Politisk förening 4 5 2  
Religiös förening 5 6,s 
Idrotts/friluftsförening 8 10,4 
Kulturell förening 7 9 s  
Djurhaturförening 3 3,9 
invandrarförening 1 1,3 
Fackförening 3 3,9 
övrigt 3 399 --------------- 
Summa 34 462 

Antal svar 77 Bortfall O 
............................................................. 

. . . . svn DA bibliotekacb utbil- 

14. Finns det &got som du hellre skulle vilja bli än bibliotekarie? 

Valid 
Vill helst bli Frekvens Procent Procent 

Bibliotekarie 43 55,8 61,4 
Nagot annat 27 35,l 38,6 
Bortfall 7 9,1 Missing 

........................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 70 Bortfall 7 
............................................................. 

16. Vad är huvud orsaken till att du valde denna utbildning? 

Valid 
Huvudorsak till valet Frekvens Procent Procent 

Jag vill bli bibliotekarie 55 71,4 73,3 
Jag vill inrika mig mot ett annat yrke 13 16,9 17,3 
Jag vill ha högskolepoäng i ämnet 
Biblioteks- och informationsvetenskap, 
som ett led i min utbildning 6 7,8 8,o 
Bortfall 3 3,9 Missing ............................ 
Summa 77 100,O 100,o 

Antal svar 75 Bortfall 2 



20. Om du är tvungen att välja, vad anser du d8 bibliotekets framsta uppgift att vara? 

Valid 
Bibliotekets framsta uppgift Frekvens Procent Procent 

Tillhandah3lla information 53 68,8 71,6 
Förmedla kulturella upplevelser 21 27,3 28,4 
Bortfall 3 3,9 Missing 

........................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 74 Bortfall 3 ............................................................. 

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

Önskemtil om 
arbetsplats Frekvens Procent 

Folkbibliotek 62 80,5 
Forskningsbibliotek 31 40,3 
Företagsbibliotek 16 20,8 
Sjukhusbibliotek 15 19,5 
Skolbibliotek 30 39,O 
Övrigt 14 18,2 
............................................................. 

b) Stämmer dettddessa önkem81, i stort sett, överens med de Bnskemfil du hade när du 
bö jade utbildningen - när du tänker tillbaka? 

Samma önskemal Valid 
nu som d8 Frekvens Procent Procent 

Ja 57 74,O 74,O 
Nej 10 13,O 13,O 
Vet ej 10 13,O 13,O 

Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 77 Bortfall O 



c) Vill du helst arbeta p5 ett större eller mindre bibliotek? 

Önskemal om storlek Valid 
p5 framtida arbetsblats Frekvens Procent Procent 

Större bibliotek 18 23,4 24,O 
Mindre bibliotek 25 32,5 33,3 
Vet ej 32 41,6 42,7 
Bortfall 2 2,6 Missing ............................ 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 75 Bortfall 2 ............................................................ 
22 a) Anser du att det finns nagra typiska egenskaper som ofta Sterfinns hos 
bibliotekarier? 

Valid 
Frekvens Procent Procent 

Positiva 24 31,2 43,6 
Negativa 6 7,8 10,9 
Blandade 6 7,s 10,9 
Vet ej 19 24,7 34,s 
Bortfall 22 28,6 Missing 

............................. 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 55 Bortfall 22 
............................................................. 

b) Om du aner att det finns nigra typiska egenskaper, literfinns da dessa hos dina 
klasskamrater? 

Aterfinns dessa egenskaper Valid 
hos dina klasskamrater Frekvens Procent Procent 

Ja, hos majoriteten 13 16,9 36,l 
Hos vissa 18 23,4 50,O 
Nej, knappast hos nagon alls 5 6,s 13,9 
Bortfall 41 53,2 Missing 

........................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antdsvar 36 Bortfall 41 



23. Har du egen dator? 
Valid 

Egen dator Frekvens Procent Procent 

Ja 25 32,s 32,s 
Nej 52 67,s 67,s 

......................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 77 Bortfall O ........................................................... 

24 a) Använder du datorer pA din fritid? 

Använder datorer Valid 
pA fritiden Frekvens Procent Procent 

Ja 25 32,s 32,9 
Nej 5 1 66,2 67,l 
Bortfall 1 1,3 Missing 

........................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 76 Bortfall 1 
............................................................. 

b) Om ja, vad använder du datorn till? 

Använder datorn Svar i 
till Antal procent 

Ordbehandling 31 
StatistikAcalkyl 4 
Internet O 
Sökning i andra data- 
baser t. ex. Dialog 2 
E-mail 2 
gör egna program 1 
spelar dataspel 13 
annat 2 



25. Använder dina föräldrar datorer? 

Modem använder 
dator Valid 

Frekvens Procent Procent 
Ja 33 42,9 43,4 
Nej 41 53,2 53,9 
Vet ej 2 236 296 
Bortfall 1 1,3 Missing ........................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 76 Bortfall 1 ............................................................. 

Fadern använder Valid 
dator Frekvens Procent Procent 

Ja 38 49,9 50,7 
Nej 34 442 45,3 
Vet ej 3 3,9 4,O 
Bortfall 2 2,6 Missing 

Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 75 Bortfall 2 

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

Hur mycket läser Vaiid 
studenterna? Frekvens Procent Procent 

1 bokfvecka eller mer 24 31,2 31,2 
1-2 böckerlmanad 33 42,9 42,9 
1-2 böckerkvartal 14 18,2 18,2 
1-2 böcker/& 3 3,9 3,9 
Aldrig 3 399 399 

......................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 77 Bortfall O 



27. I jämförlese medovanstaende fråga, har du "alltid" läst i samma utsträckning? 

Valid 
Jämförelse då och nu Frekvens Procent Procent 

Nej, jag läste med förr 49 63,6 64 3 
Ja, jag har alltid läs i samma 
utsträckning som nu 25 32,s 32,9 
Nej, jag läste mindre fön 2 2,6 2,6 
Bortfall 1 L3 Missing ..................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 76 Missingcases 1 ............................................... 

28. Föräldrarnas läsvanor 

I jämförelse Valid 
med modem Frekvens Procent Procent 

Mer 49 63,6 64,s 
Lika mycket 16 20,8 21,l 
Mindre 11 14,3 14,s 
Bortfall 1 1,3 Missing ............................ 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 76 Bortfall 1 
............................................................. 

I jämförelse med Valid 
Fadern Frekvens Procent Procent 

Mer 48 626 64,9 
Lika mycket 14 18,2 18,9 
Mindre 11 14,3 14,9 
Bortfall 4 52 5,7 ...................... 
Summa 77 100,O 100,O 

Antal svar 74 Bortfail 3 
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