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The subject of this paper is the library job market in Sweden 1975-1995. Job advertisements 
in the periodical of DIK Association (the Swedish federation for occupational groups that 
works with documentation, information and culture) have been studied. 

1975, 1980, 1985, 1990 and 1995 there were 2 170 advertisements of situations for librarians. 
They have been examined with focus on the following: 

situation description: 

qualifications requested: 

• type of library 
• size of municipality 
•county 
• hours per week 
• duration 
• designation 
• tasks 

• education 
• knowledge of languages 
• knowledge of specific subjects 
• knowledge of computers 
• experience 
• driving licence, car 

Statistics have been made. The figures of the five years have been compared to give a picture 

of the development. 

The results have also been compared with what has been written about the changes that are 
happening on the labour market in general, and similarities and differences have been pointed 

at. 

bibliotek, bibliotekarier, arbetsmarknad, anstiillningar, platsannonser, 
tjlinstebeskrivningar, kvalifikationer 



© Forfattaren/Forfattarna 

Mangfaldigande och spridande av innehailet i denna uppsats - helt 
eller delvis ar forbjudet utan medgivande av forfattaren/ 
forfattama. 



Innehallsforteckning 

Inledning 3 

Bibliotekariernas arbetsmarknad 5 

Tidigare undersokningar 5 

Material t"Or undersokningen 7 

Tidskriftema Bibliofack och DIK-forum 7 
Platsannonsema 7 

Tillvagagangssatt 9 

K vantitativ metod 9 
Tillvagagangssatt i praktiken 9 
Punkter 9 
All manna tolkningar, forklaringar och papekanden 11 
T olkningar, forklaringar och papekanden for vruje punkt 12 
Registrering och berakning 14 
Presentation 14 

Undersokningens resultat 15 

Bibliotekstyp 15 
Kommunstorlek 18 
urn 20 
Antal timmar 24 
Varaktighet 26 
Benamning 28 
Arbetsuppgifter 30 
Utbildning 32 
Sprakkunskaper 34 
Sarskilda amneskunskaper 36 
Datorkunskaper 38 
Erfarenhet 39 
Korkort, bil 41 

Analys av resultat 43 

Bibliotekstyp 43 
Kommunstorlek 44 
urn 45 
Antal timmar 47 
Varaktighet 48 
Benamning 48 
Arbetsuppgifter 49 
Utbildning 51 
Sprakkunskaper 52 
Sarskilda amneskunskaper 53 
Datorkunskaper 54 
Erfarenhet 54 
Korkort, bil 55 
Analys- avslutande kommentar 56 



Arbetsmarknad i f"orandring 

Dagens och morgondagens arbetsmarknad 

Bibliotekariernas arbetsmarknad i f"orandring 

Till sist 

Sammanfattning 

N otf"orteckning 

Kill- och litteraturforteckning 

Bilagor 

Bilaga 1 
Bilaga2 
Bilaga3 
Bilaga4 
Bilaga5 

2 

57 

57 

60 

61 

62 

65 

66 



Inledning 

Med utsikten att in om en ganska snar framtid vara nybakad magister i amnet biblioteks
och informationsvetenskap kande jag en stark nyfikenhet over den arbetsmarknad jag sa 
smaningom skulle ge mig in pa. Vid valet av amne for magisteruppsatsen Hit jag denna 
nyfikenhet ta overhand enoch beslutade att agna mitt examensarbete at att pa nagot satt 
undersoka bibliotekariemas arbetsmarknad. Jag hade foljt med i platsannonsema en tid 
och hade darmed redan en bild av laget, men jag tyckte det kunde vara intressant att gora 
bilden tydligare genom att av annonsema om lediga bibliotekarietjanster dra ut statistik 
over olika saker. Jag lade fram iden for min ( da blivande) handledare, Romulo Enmark. 
Han gav mig klartecken med tillagget att det vore av intresse att inte bara undersoka da
gens arbetsmarknad utan att det skulle ge mer att ocksa ga tillbaka i tiden och pa sa satt ta 
fram en bild av hur arbetsmarknaden sett ut under en langre period. Utvecklingen skulle 
sta i fokus- vad har fOrandrats och vad ar sig likt? Jag tyckte det lat som en bra ide; ett 
storre perspektiv skulle medge en utforligare teckning och aven ge en mer nyanserad bild 
av laget i dag. 

Vi kom fram till att det kunde vara av intresse att undersoka arbetsmarknaden fran mitten 
av sjuttiotalet fram till i dag och vi bestamde att platsannonser fran aren 1975, 1980, 
1985, 1990 och 1995 skulle gas igenom. Fli.n botjan var min tanke att jag skulle ga ige
nom samtliga platsannonser om bibliotekarietjanster under ovanstaende ar i bade DIK-fo
rum (1975 och 1980 Bibliofack) och i Platsjoumalen/Nyttjobb Undervisning Kultur 
(arbetsformedlingens tidningar), men det visade sig snart medfora en hel del kdngel att 
ga igenom de sistnamnda. De finns fOr det forsta inte sparade pa sa manga stall enoch 
dessutom ar det bara de senaste aren som alia bibliotekarietjanster i hela landet samlats i 
Nytt jobb Undervisning Kultur; for de tidigare aren skulle jag alltsa fa ga igenom samtliga 
Ianstidningar vilket skulle innebara val mycket arbete med tanke pa att de, fOrutom vid 
vissa storhelger, kommer ut varje vecka. Det skulle helt enkelt inte vara vart arbetet och vi 
bestamde att jag skulle noja mig med att unders6ka annonsema i DIK-forum. Det fram
stod inte heller som sarskilt nodvandigt att ga igenom bade DIK-forum och 
Platsjoumalen/Nyttjobb Kultur. De fiesta tjanster annonseras uti bada (vilketju ocksa 
skulle ha medfort extra arbete med att sortera ut dublettema). Detar dock inte allatjanster 
som forekommer i bada och den begransningen ar vard att poangteras. Den innebar fOr
stas att det inte finns nagot lika-med-tecken mellan antalet annonser som redovisas i 
denna uppsats och det sammanlagda antalet utlysta bibliotekarie~anster under de under
sokta aren. Detar hur som heist innehO.lleti annonsema som star i fokus, ochjag miss
tanker darfor att resultatet inte skulle ha skilt sig namnvart at om samtliga utlysta bibliote
karietjanster varit med i undersokningen. 

Mitt syfte med denna uppsats, fOrutom att erhalla magisterexamen i amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, ar att klargora hur arbetsmarknaden for bibliotekarier har varit 
fran mitten av sjuttiotalet fram till ida g. Tanken ar att gora enjamforelse av de biblioteka
rietjanster som annonserats ut under de fern aren undersokningen omfattar for att pa sa 
satt fa, och ge, en tydlig bild av utvecklingen och laget i dag. Aven tjanster som benamns 
nagot annat an "bibliotekarie", t ex dokumentalister och bibliotekskonsulenter, ingar i un
dersokningen. 

Min fragestallning lyder: hur har, sasom det framstar av samtliga i Bibliofack/DIK-forum 
utannonserade tjanster vid svenska bibliotek under aren 1975, 1980, 1985, 1990 och 
1995, bibliotekariemas arbetsmarknad sett ut fran mitten av sjuttiotalet fram till i dag 
(slutet av 1995)? 

Enligt Nationalencyklopedin (1989, band I, s 498) ar arbetsmarknad "i nationalekono
misk mening den marknad dar arbetsgivama efterfragar arbetskraft mot betalning (Ion) 
och dar individema (hush:lllen) utbjuder arbetskraft mot betalning. Den totala arbets
marknaden i ett land kan uppdelas i olika regionala, branschmassiga och yrkesmassiga 
delmarknader". 
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Begreppet definieras i Narstedts svenska ardbak ( 1990, s 31) som "sammanfattningen av 
alia arbetstillfallen jamte utbud av dem och efterfragan pa dem in om ett omrade". 

Min undersokning ar inte centrerad kring arbetstillfrulenas antal utan det ar beskrivningen 
av arbetstillfallena som ska behandlas. Med arbetsmarknad menas har 1. vad tjanstebe
skri vningarna har innehrulit och 2. vilka kvalifikationer som efterlmgats. Fragestallningen 
kan benas upp i ett antal punkter som ska behandlas: 

tjanstebeskrivningar: 

• bibliotekstyp 
• kommunstorlek 
• Ian 
• antal timmar 
• varaktighet 
• benamning 
• arbetsuppgifter 

efterfmgade kvalifikationer: 

• utbildning 
• sprakkunskaper 
• sarskilda amneskunskaper 
• datorkunskaper 
• erlarenhet 
• korkort, bil 

Grundfragan fOr varje ovanstaende punkt lyder: hur star andel av tjanstema beskrivs si 
eller sa och i hur star andel efterlragas det och det o s v. 

UtOver ovanstaende punkter hade jag ocksa kunnat se pa fOrekomsten av onskemal om 
olika personliga egenskaper. Jag val de dock bort det eftersom det inte ar lika konkret 
som det andrajag bestamt mig for att undersoka. Det kan i ganska hog grad vara en tolk
ningsfraga huruvida en person ar "flexibel" eller har "initiativformaga". 

Som en extra fragestallning ska jag gora ett forsok att satta in bibliotekariemas arbets
marknad i ett lite stOrre sammanhang. Jag tanker jamfora om de resultat som min under
sokning ger pa nagot satt stammer overens med vad som, i ett par olika skrifter, framforts 
om de forandringar som sker pa arbetsmarknaden i stort. 

Efter detta inledande kapitel gar jag in pa bibliotekariemas arbetsmarknad och tidigare un
dersokningar pa omradet tas upp. I kapitlet darefter redogors fOr det material som anvants 
for undersokningen varpa en utforlig beskrivning av metoden foljer. Efter detta redogors 
for resultaten av undersokningen och sedan kommer en analysdel. Darpa foljer en be
skrivning av hur arbetsmarknaden som helhet forandras ( enligt studerad litteratur) och 
uppsatsen avslutas med att mina resultat jamfors med denna beskrivning. Sist foljer en 
sammanfattning. 
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Bibliotekariernas arbetsmarknad 

I detta kapitel ska framfor allt tidigare utforda undersokningar pa omradet redogoras for. 
Aertalet av de undersokningar som gjorts av bibliotekariemas arbetsmarknad ar exa
mensarbeten fran Bibliotekshogskolan, vilket kanske inte ar sa konstigt med tanke pa att 
bibliotekariestuderande (liksom jag) av naturliga skal bar ett stort intresse av den arbets
marknad de snart amnar trtida in pa. 

Tidigare undersokningar 

En yrkesgrupps arbetsmarknad kan undersokas pa en rad olika satt. Olika undersok
ningar av bibliotekariemas arbetsmarknad bar utgatt fran skilda perspektiv. Bengt 
Nattorps Undersokning av Bibliotekariernas arbetsmarknad (1987) bar gjorts i form av 
en omfattande enkatunders6kning i vilken bibliotekspersonal ocb f d studenter vid BHS 
(utexaminerade 1973- 1984) ingar. De fick i maj 1985 svara pa fragor rorande deras sys
selsattning ocb undersokningen ger darmed dels en kartlaggning av personalsituationen 
pa bibliotek av de olika bibliotekstypema; saker som rudersfordelning, konsfOrdelning, 
utbildning, ort, anstallningsform, tjanstebenamning ocb arbetstid tas upp. Rapporten ger 
ocksa svar pa vad det blivit av dem som utbildats vid BHS - om de fatt jobb som biblio
tekarier, i sa fall vid vilken typ av bibliotek och pa vilken ort. 

En undersokning liknande Nattorps uppfOljning av f d BHS-studenter bar ocksa gjorts 
som specialarbete vid Bibliotekshogskolan (for vilket Nattorp f o var bandledare ). 
Forfattama ar Per Bjamball och Yvonne Garblad (1988) ocb titeln Flirdigbibliotekarie 
1987 : en enklitundersokning . 

En annan typ av undersokning ar Bibliotekarie sakes - en arbetsmarknadsstudie av Linda 
Lindstrom ocb Katarina Nyberg (1988), ocksa den gjord som specialarbete vid BHS. 
Uppsatsforfattama bar gatt igenom samtliga annonser om bibliotekarietjanster i DIK -fo
rum under aren 1986 och 1987. De bar sett pa saker som utbildningskrav, varaktighet, 
efterfragan pa korkort/bil, arbetsuppgifter, omfat~p.g, sarskilda kvalifikationskrav mm. 
Min uppsats arnara beslaktad med det bar arbetet. Aven om jag valde att gora en del an
norlunda hade jag viss bjalp av det nar jag lade upp min undersokning ocb bestamde vad 
jag skulle titta pa ocb vilka altemativ som skulle finnas. Den stora skillnaden mellan stu
dien av Lindstrom & Nyberg ocb min egen unders6kning ar dock att de for sitt arbete 
val de att ga igenom de tva senaste aren - deras tanke var att fa ett sa aktuellt resultat som 
mojligt- medan min uppsats bebandlar vart femte ar under perioden 1975- 1995. Min 
undersokning ar bade historia ocb nulage, nagot som kanske inte ar sa vanligt nar det 
galler arbetsmarknadsundersokningar. Det tycks naturligt nog - finnas en benagenhet 
att hellre se pa nuet ( och gora upp prognoser for framtiden) an att ga tillbaka i tiden. A v 
nagra amerikanska och kanadensiska unders6kningar, av liknande unders6kningstyp, 
somjag tittat pa behandlade den (tidsmassigt) mest omfattande av dem de senaste sju 
aren. 1 

Varfor arbetar bibliotekarier sa glirna deltid? :en enklitundersokning ar titeln pa ett speci
alarbete fran 1989, skrivet av Maj Eriksson och Monica Svejeback. Deltidsarbetande bi
bliotekarier bar tillfragats om anledningen till att de arbetar deltid, buruvida de onskar en 
utokad tjanst ocb bur de tycker att de klarar sig pa sin deltidslon. 

Liksom for uppsatsen av Lindstrom & Nyberg bar platsannonser over bibliotekarietjan
ster undersokts ocksa for ett annat specialarbete, Lockar, lockar inte? :en undersokning 
av vilka faktorer som paverkar antalet sokande till olika bibliotekarietjiinster av Lena 
Graberg ( 1990). Har bar ett mer eller mindre motsatt perspektiv lagts pa materialet (80 
annonser fran bosten 1989). 
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Syftet har varit att se pa vilka faktorer som paverkar arbetssokande bibliotekarier att soka 
respektive inte soka en tjanst och annonsemas innehMl har darfor jamforts med det antal 
bibliotekarier som sokt olika tjanster. Det har utretts bl a hur stor roll tjanstens varaktig
het, antal timmar, arbetsuppgifter och bibliotekstyp spelar for antalet sakande. 

Vidare har Cecilia Frank och Gunnar Hede vid Institutet for personal- och foretagsut
veckling i Uppsala AB 1993 gjort en undersokning kallad Bibliotekarien, det vetenskap
liga biblioteket ochforskaren. Undertiteln lyder En undersokning av framtida krav pa 
kompetens hos bibliotekarier vid vetenskapliga bibliotek och den ger en bra beskrivning 
av amnet fOr studien. Undersokningen har utforts dels genom intervjuer av experter pa 
biblioteksfragor, dels har en enkat fatt besvaras av bibliotekarier vid Sveriges 
Lantbruksuniversitets bibliotek (som ocksa ligger bakom projektet) och dessutom har an
vandarenkater genomforts. Projektets tyngdpunkt ligger egentligen pa behovet av kompe
tensutveckling hos redan anstallda bibliotekarier, men resultatet oor ocksa saga nagot om 
vilken kompetens man soker hos arbetssokande vid tillsattning av tjanster. 

Namnas i sammanhanget oor ocksa magisteruppsatsen Bibliotekarien som distansarbe
tare? :forutsiittningar for bibliotekarien att utjora sina funktioner pa distans, skriven 1995 
av Anna Pia Beckerman och Peggy Lundgren. UppsatsfOrfattama har studerat litteratur i 
amnet och genomfort en enkatundersokning bland 30 bibliotekarier for att saka svar pa 
vilka av bibliotekariens funktioner som skulle kunna vara lampliga att utfora pa distans, 
vilka de tekniska fOrutsattningama ar, om kontakten med kollegor och anvandare kan 
fungera tillfredsstallande och vilken attityd bibliotekarier har till distansarbete. 

Forutom ovanstaende undersokningar finns naturligtvis annat material som tar upp biblio
tekariemas arbetsmarknad, t ex arbetsmarknadsstatistik, prognoser. 
Arbetskrajtsbarometern fran Statistiska Centralbyran ( som kommer ut varje ar) tar for 
olika yrkesgrupper upp bl a foljande: 

• rekryteringslage 
• behov pa kort och Iang sikt 
• andel som sokt personal 
• antal examinerade 
• antal forvarvsarbetande 
• genomsnittlig manadslon 
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Material for undersokningen 

Har ska platsannonsemajag arbetat med tas upp l~ksom tidskriftemajag hamtat demur: 
Nar jag val bestamt mig for att. gora. en undersoknmg av plat;sru;tnonse~ v~~ det e~t naturl~gt 
val att ga till DIK-fOrbundets bdskrift. Ca 90% av landets btbhotekarier ar, enhgt uppgtft 
fran DIK, medlemmar i forbundet. 

Tidskrifterna Bibliofack och DIK-forum 

DIK ar ett av de 25 fackforbund som ingar i Sveriges akademikers central organisation. 
Det ar fackforbund fOr yrkesgrupper in om Dokumentation, Information och Kultur och 
forbundet har foljande delforeningar: Sveriges Arkivtjanstemans Forening (ARK), 
Humanistfacket, Informatorsfacket, Kulturfacket, Mediefacket, Svenska 
FolkbibliotekariefOrbundet (SFF), Sveriges Logopedforbund (SLOF), Sveriges 
Museimannaforbund (SMF), Tolkfacket, De Vetenskapliga Bibliotekens 
Tjanstemannaforening (VBT). 

Bibliotekariema utgor en tredjedel av DIK:s medlemmar. SFF hade 31/12 1995, enligt 
uppgift fran DIK -forbundet, 3 790 medlemmar ( = 26,1 %) och VBT 1 087 (7 ,5 % ). 

Ca 2 ganger per manad kommer ett nytt nummer av tidskriften DIK-forum ut. DIK-forum 
har varit tidskriftens namn sedan 1984. Innan dess, mellan aren 1974 och 1983, fanns 
Bibliofack (och innan dess, 1972-1973, SFF-meddelanden). Medan DIK-forum ar en 
tidskrift for samtliga delforeningar var Bibliofack, som namnet antyder, atminstone i 
borjan en bart inriktad pa biblioteksvarlden. Tidskriften var 1975 ( det forsta aret i min un
dersokning) organ for SFF och vande sig darmed frarnfor alit till folkbibliotekarier. 
Platsannonsema i Bibliofack var da frarnfor alit tjanster pa folk-, skol- och sjukhusbiblio
tek men ocksa nagra ens taka arbeten pa forsknings-, foretags- och forvaltningsbiblio
tekssidan fanns med. Det andra aret i undersokningen, 1980, var Bibliofack breddad till 
att galla alia sorters bibliotekarier och dessutom andra kulturtjansteman och informatOrer. 

Tidskriftema som anvants ar sruedes: 

1975: Bibliofack: organ for Svenska Folkbibliotekarieforbundet- delforening i DIK, 
nr 1-23 och nr 252 

1980: Bibliofack: tidskrift for bibliotekarier, ovriga kulturtjansteman och informatarer 
inom DIK, nr 1-23 

1985: DIK-forum: facklig tidskrift for anstallda inom dokumentation, information och 
kultur, nr 1-22 

1990: Samma titel, nr 1-20 
1995: Samma titel, nr 1-18 

Platsannonserna 

Som redan tagits upp sa handlar den har undersakningen inte om antalet tjanster utan om 
inneMllet i de annonser som gatts igenom. Jag ska anda redovisa annonsemas antal for 
varje genomganget ar. Namnas bor att jag har Stott pa ett mindre antal dubletter, som har 
sorterats bort. Ett fatal dubletter kan dock ha kommit med i undersokningen. Det ror sig i 
sa fall om ett sa pass litet antal att de inte bor paverka helhetsbilden namnvart. 

En avgransning som oor namnas (aven om den inte namnvart kan paverka resultatet) ar 
att jag har tagit bort det Iilla fatal tjanster som gallt arbete vid bibliotek i nagot annat land. 
Anledningen ar attjag ansag att de inte riktigt passade in i min undersokning. 

7 



Antalet annonser som finns med i undersokningen for respektive ar ar: 

Bibliofack 1975 
Bibliofack 1980 
DIK-forum 1985 
DIK-forum 1990 
DIK-forum 1995 

422 
679 
486 
395 
188 

Det sammanlagda antalet ar 2 170 annonser. 

Det kan finnas flera anledningar till det, efter 1980, krympande antalet annonser. For det 
fOrsta kanske antalet for 1980 var "onormalt" stort? Det skulle ocksa kunna ligga nara till 
hands att som en bidragande orsak tanka sig den ojamna rudersfOrdelningen hos de bi-
bli oteksanstallda. Det ar ju allmant kant att an de len fyrtiotalister pa biblioteken ar mycket 
stor och stora pensionsavgangar vantas efter sekelskiftet. Enligt den kartlaggning av per
sonalsituationen som gjordes 1985 var andelen biblioteksanstallda som arfodda pa fyrtio
talet mellan 40% och 50% vid samtliga bibliotekstyperutom vid foretagsbiblioteken for 
vilka siffran var 34% (Nattorp 1987, s 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15). Tanken att detta skulle 
kunna innebara farre pensionsavgangar an tidigare innan den vantade pensionsboomen 
intraffar motsags dock delvis av Nattorps rapport. Forfolkbiblioteken vantades en viss 
okning av pensioneringarna redan forsta hal van av nittiotalet (ibid, s 3). 

For senare ar lar bur som heist den allmanna nedgangen i svensk ekonomi med bespa
ringar pa de fiesta omraden spela stor roll. Bibliotekariemas arbetsmarknad ar inte for
skonad fran det monster som galler arbetsmarknaden i stort. 

Som en parentes kan namnas att jag, efter att ha riiknat fram ovanstaende siffror, av ren 
nyfikenhet raknade igenom antalet platsannonser over bibliotekarietjanster aven for aren 
mellan 1990 och 1995. Antalet for respektive ar var: 

DIK-forum 1991 
DIK-forum 1992 
DIK-forum 1993 
DIK-forum 1994 

237 
101 
84 

151 

Med till gang aven till dessa siffror ser antalet fOr 1995 inte fullt lika morkt ut som det gor 
en bart jamfort med 1975, 1980, 1985 och 1990. Det ser tvartom ut som att det hat vant, 
nagot som styrks av att man i Arbetskraftsbarometern 1994 vantar sig en okning av be
hovet bade pa kort och lang sikt. Efterfragan pa bibliotekarier antas oka och viss brist fo
religga vid sekelskiftet varpa en okande brist ar att vanta (Arbetskraftsbarometem 1994, s 
54). 
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Tillvagagangssatt 

Sjalva undersokningens genomforande ar amnet for detta kapitel. Det ska utforligt be
skrivas hur undersokningen lagts upp och hur jag gatt till vaga.,. vilka alternativ som har 
anvants och hur olika uppgifter har tolkats ska tas upp. En del forklaringar och andra 
uppgifter som kan vara av intresse vid betraktande av resultatet far ocksa utrymme. 

K vantitativ metod 

Som framgatt har jag valt att anvanda mig av en kvantitativ metod, d vs en metod dar in
formation omvandlas till siffror och mangder. Observationer gors pa ett systematiskt och 
strukturerat satt och det mats och gors statistiska berakningar. (Holme 1991, s 85f). 

Kvantitativa metoder ger begransad information om ett stort antal undersokningsobjek:t 
och intresset ligger pa det genomsnittliga eller representativa (ibid, s 85f). 

Statistik anvands enligt Norstedts svenska ordbok ( 1990, s 946f) for "vetenskapen om 
metoderfor insamling, bearbetning, redovisning och analys av data[---] av. utvidgat om 
den siffermassiga beskrivningen av viss fOreteelse, vanl. i tabellform e. d.". 

"Ett insamlat empiriskt material [ ... ] ar lika ooverskadligt som det empiriska fait som ska 
kartlaggas. Den deskriptiva statistiken ar ett hjalpmedel for att blottlagga och synliggora 
den information som ligger i ett material. Eller annorlunda uttryckt: de statistiska princi
perna, teknikerna och metoderna hjalper till att locka fram kunskaperna i materialet." 
(Befring 1994, s 98) Tabeller framstalls for att ge en overblick over materialet. For att ge 
en tydlig bild av resultatet kan diagram skapas (ibid, s 98f). 

Tillvagagangssiitt i praktiken 

Detar inte nagra avancerade statistiska metoder jag har anvant mig av. Min metod har helt 
enkelt varit att i annonserna titta efter vissa pa forhand bestamda punk:ter, notera vad som 
angetts for vatje annons, efter det gora en sammanrakning i antal och procent fOr vatje ar, 
och sa jlimfora de olika aren med varandra. 

Jag har, som redan nlimnts, kikat lite pa tidigare arbeten innanjag lade upp min egen un
dersokning, men den blev till slut utformad huvudsakligen efter eget tycke. 

Jag har for sa gott som samtliga forekommande platsannonser over bibliotekarietjanster i 
Bibliofack 1975 och 1980, i DIK-forum 1985, 1990 och 1995 (se foregaende kapitel) 
noterat hur tjansten beskrivits och vilka kvalifi.kationer som efterfragats, uppdelat paned
anstaende punkter. 

Punkter 

Bibliotekstyp 

Alternativ: forskningsbibliotek, foretagsbibliotek, forvaltningsbibliotek, ovriga 
specialbibliotek, sjukhusbibliotek, folk- och sjukhusbibliotek, 
folkbibliotek, folk- och skolbibliotek, skolbibliotek 
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Kom.munstorlek 

Altemativ: 

Altemativ: 

Antal timmar 

Altemativ: 

V araktighet 

Altemativ: 

Benamning 

Altemativ: 

>200000 
100 000 - 200 000 
70 000- 100 000 
50 000 - 70 000 
30 000 - 50 000 
15 000 - 30 000 
5000- 15000 

< 5000 

de 24Hinen 

40, 31-39, 30, 21-29, 20, 11-19, 10, -9, ej angivet 

tillsvidareanstiillning, vikariat, projektanstiillning 

biblioteksassistent, bibliotekarie, bibliotekschef, ovrigt 

Arbetsuppgifter 

Altemativ: 

Utbildning 

Altemativ: 

allmant, blandat 
fOrvarv, mediahantering, referensarbete, fjarrlan, utUm, anvandarutbildn 
klassificering, katalogisering, indexering, databassokning, amnesbevakn 
uppsokande verksamhet, social verksamhet, kulturellt arbete 
bam-, ungdoms-, skolverksamhet 
datorarbete 
foresta filial/ansvara enhet 
administration, ledning, planering, samordning, utredning, PR 
ovrigt 

biblioteksassistentutbildning, BHS eller motsvarande, BHS och 
akademisk exam en, akademisk utbildning/examen, ej angivet 

Sprakkunskaper 

Altemativ: allmant, engelska, ovrigt, ej angivet 
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Sarsk.ilda amneskunskaper 

Altemativ: pedagogik, psykologi, ovr beteendevetenskap 
humaniora, kulturvetenskap 
naturvetenskap, medicin 
teknik, data 
samhallsvetenskap 
juridik 
ekonomi 
ovrigt 
ej angivet 

Datorkunskaper 

Altemativ: 

Etfarenhet 

Altemativ: 

Korkort, bil 

Altemativ: 

efterfragas, ej angivet 

biblioteksarbete, viss uppgift, egen forskning (och biblioteksarbete), ej 
angivet 

korkort B, korkort och bil, korkort C/D, ej angivet 

Allmiinna tolkningar, forklaringar och papekanden 

Som rubriken pekar pa har det for manga av ovanstaende punkter handlat om att jag har 
fatt gora en bedomning. Det galler inte minst betrii.ffande arbetsuppgiftema (se nedan). 
Det har inte varit helt enkelt att vara konsekvent i alia lagen men nar jag har fastnat har jag 
fOrsokt ga tillbaka och tankt efter hur jag gjort vid liknande fall tidigare o s v. Att det 
handlar om bedomningar innebar ocksa att en annan person i vissa fall kunde ha gjort en 
annan tolkning. Vissa av mina bedomningar kan sakert diskuteras men det viktiga, som 
jag ser det, ar helheten, och eftersom jag ensam gjort alia tolkningar bor inte det faktum 
att nagon annan kunde ha tankt annorlunda spela sarsk.ilt stor roll; aven om jag i ett och 
annat fall kan ha gjort en tveksam bedomning sa bor jamforelsen anda inte bli lidande. 
Dessutom ar antalet genomgangna annonser sa pass stort att det ska till ganska manga 
"fel" fOr att helhetsbilden ska ruckas. 

Detar viktigt att klargora att jag inte har registrerat bara vad som i platsannonsema angetts 
som krav for att komma i fraga for tjanstema utan ocksa raknat in onskade kvalifikatio
ner, sadant som setts som extra meriter. Detar alltsa mojligt att man pa biblioteken ocksa 
kunnat tanka sig personer som inte motsvarat onskema.Ien helt och fullt. Detta bor man ha 
i tankarna nar man lasertabellema i resultatdelen; siffroma over efterfragade kvalifikatio
ner kanske ar hoga i forha.Ilande till vad de som anstallts har haft for kvalifikationer. 

Jag har i samtliga fall bara latit ett altemativ galla, inga punkter har varit "flervalsfragor". 
Dels bedomde jag det som enklast att genomfora undersokningen pa det viset och dess
utom tankte jag att resultatet borde bli mera rattvist om det inte spelar sa stor roll hur pass 
utforliga annonsema ar, nagot som kan variera en hel del. 
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Tolkningar, rorklaringar och papekanden Cor varje punkt 

Bibliotekstyp 

Altemativet "folk- och skolbibliotek" har anvants bade da det handlat om ett integrerat 
folk- och skolbibliotek och da det rort sig om en skolbibliotekarie i vars tjanst ingar att 
gora ett vi sst an tal timmar pa folkbibliotek, t ex upplysningstjanst pa HB. 

Kommunala bibliotekschefer har placerats pa "folkbibliotek" aven om det ar vanligt att 
ocksa andra bibliotekstyper ingar i ansvarsomradet. 

Altemativet "sjukhusbibliotek" inkluderar aven sjukhem och andra vardinrattningar da 
bibliotekarien ar anstalld/stationerad dar. 

Det har funnits tillfallen da jag tvekat om huruvida det varit fraga om forsknings-, fore
tags- eller forvaltningsbibliotek. I de fiesta fall har det inte varit nagra problem att ta reda 
pa vad det varit for typ men i nagot fall har jag fatt satta upp det pa det som verkat troli
gast utan att vara helt saker. 

Kommunstorlek 

Fran borjan var tanken att ha med "ortstorlek" fOr att se hur stor del av de utlysta tjan
stema som fanns pa landsbygden, i mindre samhallen, smastader eller storre stader. Det 
visade sig dock bli alltfor manga orter for att det skulle vara rimligt att ta reda pa alias 
storlek och dessutom stod ibland bara angivet att det rorde sig om en filial utan att uppgif
ter om var filial en ar belagen fanns med. Jag andrade da till "kommunstorlek" vilket kan
ske medforde att vitsen med punkten del vis forsvann. 

Uppgiftema om de olika kommunemas storlek arfran 1/11995 (Faktakalendem 1996, s 
345-353). Antalet kommuner i varje storleksgrupp ar: 

Invanarantal Antal Procent 

>200000 3 1,0% 
100 000 - 200 000 7 2,4% 
70 000 - 100 000 14 4,9% 
50000 70000 17 5,9% 
30 000 - 50 000 36 12,5% 
15 000 - 30 000 74 25,7% 
5000 15000 128 44,4% 

< 5000 9 3,1% 

Uin 

Uinens invfmarantal var 1111995 (ibid, s 345-352): 

Stockholms 1708502 QOteborgs och Bohus 764594 

Uppsala 286642 Alvsborgs 449767 

Sodennanlands 259793 Skaraborgs 279921 

bstergotlands 415603 Vannlands 285498 

Jonkopings 312494 Orebro 276828 

Kronobergs 180747 Vastmanlands 261753 

Kalmar 244057 Kopparbergs 291203 

Gotlands 58237 Gavleborgs 289654 

Blekinge 153 016 Vastemorrlands 260 295 

Kristianstads 294571 Jamtlands 136 301 

Malmohus 811415 Vasterbottens 259775 

Hallands 268067 Norrbottens 267648 
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Timmar 

Da antal timmar ej angetts i annonsen har jag raknat_det som en h~lti~~tjanst. Altemativet 
"ej angivet" har anvants d3. det framgatt att det rort s1g om en deltldstJanst utan att·antalet 
timmar angetts. · 

V araktighet 

I de fall da ingenting angetts om tjanstens varaktighet har jag rlik:nat det som en tillsvida
retjanst. 

Benamning 

Altemativet "biblioteksassistent" galler bar assistenter vid forsknings-, foretags-, for
valtnings- och ovriga specialbibliotek (for vilka ibland bibliotekarieutbildning kan efter
frngas) eftersom assistenter vid folkbibliotek inte annonseras i DIK-forum (i alla fall har 
ingen sadan annons forekommit under de fern ar denna undersokning innefattar). 

Som "bibliotekarie" har jag riiknat bade de tjanster som benamnts bibliotekarier och de 
som benamnts fOrste bibliotekarier. Jag gjorde ingen atskillnad av den anledningen attjag 
uppfattar forste bibliotekarie som lite "diffust", det verkar som om det skil jer en hel del 
mellan olika bibliotek vilka tjanster man raknar som ( och vilka krav man har pa) forste 
bibliotekarier. 

"Bibliotekschefer" innefattar bade bibliotekschefer, biblioteks- och kulturchefer och ku1-
turchefer (aven chefer for sammanslagna forvaltningar, t ex ku1tur-fritid) i vars ansvars
omrade biblioteksverksamheten ingar. 

Arbetsuppgifter 

Denna punkt har ofta varit den svaraste nar det handlat om att avgora vilket altemativ som 
skulle valjas. I manga fall har det forstas inte varit nagon tvekan, en bambibliotekarie
tjanst t ex placeras utan tvekan i ratt grupp, men i vissa fall har det inte varit lika solklart 
vilken grupp annonsen tillhor. Det har kunnat galla annonser dar ett flertal ganska olikar
tade arbetsuppgifter namnts; d3. har jag haft att ta stallning till om nagon grupp har varit 
overvagande eller om annonsen skulle raknas som tillhorande "allmant, blandat". Det se
nare har i alla fall anvants d3. en tjanst haft ansvarsomrndet jamnt fordelat pa tva olika 
grupper. Ocksa i sadana fall da arbetsuppgiftema inte klargjorts i annonsen har den place
rats bland "allmant, blandat". 

Utbildning 

I "BHS eller motsvarande" ingar naturligtvis inte bara dagens bibliotekshogskola utan 
ocksa motsvarande utbildningar innan BHS kom till. 

Ocksa de tjanster for vilka det fragats efter dokumentalist- eller infonnatikerutbildning har 
registrerats pa "BHS eller motsvarande" eftersom sarskilda utbildningar med dessa be
namningar inte langre finns vid BHS. 

Sprakkunskaper 

"Allmant" har anvants dels da det fragats efter goda spra.kkunskaper utan att sarskilt sprak 
namnts, dels i de fall da mer an ett spru angetts. 

Sarskilda amneskunskaper 

Jag har som "amneskunskaper" i forsta hand tankt pa kunskaper pa akademisk niva. I 
nagra enstaka fall har aven annat riiknats nar det rort sig om valdigt speciella amnen. 

13 



Datorkunskaper 

Jag har inte haft sarskilt hoga krav pa hur det skulle vara formulerat for att det skulle rak
nas som att datorkunskaper efterfragas utan "intresse for att arbeta med ... " och liknande 
harrackt. 

Erfarenhet 

"Viss uppgift" har anvants da man efterfragat nagot som den arbetssokande kan ha erfa
renhet av aven om han/hon inte har nagon erfarenhet av att ha arbetat pa bibliotek, t ex 
genom utbildning eller annan yrkeserfarenhet. 

Registrering och beriikning 

Efter att de olika uppgifterna tagits fram ur annonserna fdrdes de in i statistikprogrammet 
Stat View som automatiskt gor de olika utrakningarna (bade i antal och procent) och pro
ducerartabeller. 

Presentation 

Resultatet fOr varje punkt presenteras ide fiesta fall med tabeller (som anger bade antal 
och procent) fOr varje ar, kommenterande text och ett eller tva sammanfattande stapeldia
gram. I ett par fall, da det framstatt som lampligare, presenteras resultatet med stapel- el
ler cirkeldiagram for varje ar i stallet for tabeller. Dessa diagram ar inte lika exakta (de 
anger resultatet bara i procent, och for cirkeldiagrammen utan decimaler). Darfdrfinns 
exaktare uppgifter, motsvarande tabellerna, fdr dessa grupper som bilagor. 

Jag vill an en gang p8.minna om att det inte .ar nag on heltackande undersokning av samt
liga utlysta tjanster som gjorts. Detta gor att de enskilda siffrorna inte ar det som ar av 
storst intresse utan det ar jamforelsen som ska ses som det centrala. 

For vissa punkter, dar alternativen ar manga, ar siffrorna for varje alternativ ganska sma, 
vilket gor att det inte alltid framstatt som nagon bra ide att dra slutsatser och kommentera 
varje bit fdr sig utan det -~ stallet vi sat sig Iampligare att riikna ihop och kommentera flera 
alternativ tillsammans. A ven vad galler en del andra punkter har jag valt att inte kommen
tera varje liten del utan i stallet dra ut det som verkat vara av mest intresse. 
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Undersokningens resultat 

Nu till det intressanta: undersokningens resultat. Har under de undersokta aren nagra for
andringar skett vad galler tjanstemas omfattning i timmar/vecka och varaktighet? Vilka 
huvudsakliga arbetsuppgifter bar angetts for de utannonserade tjanstema genom aren? 
Har eftenragan pa sarskilda amneskunskaper och spdkkunskaper okat? Resultatet av un
dersokningen kommer att redovisas bit fOr bit. lnleder gor de punkter som har med be
skrivningen av tjanstema att gora. 

Bibliotekstyp 

De utannonserade ~anstema har de undersokta aren fordelat sig pa de olika biblioteksty
pema enligt tabelll-5. 

1975 

Forskningsbibliotek 
Foretagsbibliotek 
Forvaltningsbibliotek 
bvriga specialbibliotek 
Sjukhusbibliotek 
Folk- och sjukhusbibliotek 
Folkbibliotek 
Folk- och skolbibliotek 
Skol bi bli otek 

Antal 

2 
2 
6 
5 
50 
9 
281 
31 
36 

Tabelll. Tjiinsternas fordelning vad giiller bibliotekstyp 1975 

1980 

Forskningsbibliotek 
Foretagsbibliotek 
Forvaltningsbibliotek 
Ovriga specialbibliotek 
Sjukhusbibliotek 
Folk- och sjukhusbibliotek 
Folkbibliotek 
Folk- och skolbibliotek 
Skolbibliotek 

Antal 

12 
7 
5 
2 
67 
17 
430 
71 
68 

Tabell 2. Tjansternas jordelning vad giiller bibliotekstyp 1980 

15 

Procent 

0,5% 
0,5% 
1,4% 
1,2% 
11,8% 
2,1% 
66,6% 
7,3% 
8,5% 

Procent 

1,8% 
1,0% 
0,7% 
0,3% 
9,9% 
2,5% 
63,3% 
10,5% 
10,0% 



1985 

Forsknings bi bli otek 
Foretagsbibliotek 
Forvaltningsbi bliotek 
bvriga specialbibliotek 
Sjukhusbibliotek 
Folk- och sjukhusbibliotek 
Folkbibliotek 
Folk- och skolbibliotek 
Skolbibliotek 

Antal 

31 
4 
6 
0 
34 
6 
310 
39 
56 

Tabell3. I]iinsternas fordelning vad giiller bibliotekstyp 1985 

1990 

Forskningsbibliotek 
Foretagsbibliotek 
Forvaltningsbibliotek 
Ovriga specialbibliotek 
Sjukhusbi bliotek 
Folk- och sjukhusbibliotek 
Folkbibliotek 
Folk- och skolbibliotek 
Skolbibliotek 

Antal 

40 
13 
10 
6 
14 
10 
226 
36 
40 

Tabel/4. I]iinsternasftirdelning vad gii1ler bibliotekstyp 1990 

1995 

Forskningsbibliotek 
Foretags bi bliotek 
Forvaltningsbibliotek 
Ovriga specialbibliotek 
Sjukhusbibliotek 
Folk- och sjukhusbibliotek 
Folkbibliotek 
Folk- och skolbibliotek 
Skol bi bli otek 

Antal 

62 
9 
10 
7 
5 
0 
62 
23 
10 

Tabell5. I]linsternas ftirdelning vad giiller bibliotekstyp 1995 

Kommentar 

Procent 

6,4% 
0,8% 
1,2% 
0,0% 
7,0% 
1,2% 
63,8% 
8,0% 
11,5% 

Procent 

10,1% 
3,3% 
2,5% 
1,5% 
3,5% 
2,5% 
57,2% 
9,1% 
10,1% 

Procent 

33,0% 
4,8% 
5,3% 
3,7% 
2,7% 
0,0% 
33,0% 
12,2% 
5,3% 

En indelning av bibliotekstypema i tva grupper: en grupp innehMlande de fyra fOrsta 
(forsknings-, foretags-, forvaltningsbibliotek och ovriga specialbibliotek) och den andra 
gruppen de fern senare (folk-, skol- och sjukhusbibliotek och olika kombinationer av 
dessa) illustreras med diagram 1. 
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Diagram 1. Tjtinstemas jordelning vad gtiller bibliotekstyp ( antal) 

Antalet i Bibliofack/DIK-forum utannonserade ~anster pa folk-, skol- och sjukhusbiblio
tek har alltsa minskat en hel del efter 1980 medan forskningsbiblioteksgruppen har an
nonserat ut allt fler tjanster. 

Samma indelning utraknad i procent ger diagram 2. 
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80 ... 
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c, 
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20 

0 
LJ) 0 LJ) 0 LJ) 
r-- 00 00 0\ 0\ 
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 

ar 

llli:l Forskn bibl 
gruppen 

• Folkbibl gruppen 

Diagram 2. Tjtinsternas jordelning vad gtiller bibliotekstyp (procent) 

Fordelningen pa de bada gruppema harmed andra ord fOrandrats mycket under den stu
derade perioden. I och med att antalet i Bibliofack!DIK-forum utannonserade tjanster vid 
forsknings-, foretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek har vaxt samtidigt som 
antalet utannonserade tjanster vid folkbiblioteksgruppen krympt ganska rejalt harfordel
ningen andrats sa att de beida gruppema 1995 ar nastan lika stora. Folk-, skol- och sjuk
husbiblioteken star dock fortfaran.de fOr en nagot storre del av utannonserade ~anster 
(53,2 %). 
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Kommunstorlek 

Tabell6-1 0 visar hur tjanstema fordelat sig pa kommunstorlekar de olika aren. 

1975 
Antal 

> 200000 97 
100 000 - 200 000 34 
70 000- 100 000 77 
50 000 - 70 000 4'1 
30000 50 000 60 
15 000 - 30 000 75 
5 000- 15 000 31 
<5000 1 

Tabel/6. Tjt'lnsternas fordelning vad gt'lller kommunstorlek 1975 

1980 
Antal 

> 200 000 100 
100 000 - 200 000 44 
70 000- 100 000 106 
50 000 - 70 000 110 
30 000 - 50 000 98 
15 000 - 30 000 119 
5 000- 15 000 100 
<5000 2 

Tabell 7. Tjt'lnsternas fordelning vad giiller kommunstorlek 1980 

1985 

>200 000 
100 000 - 200 000 
70 000- 100 000 
50 000 - 70 000 
30 000 - 50 000 
15 000 - 30 000 
5 000- 15 000 
<5000 

Antal 

44 
32 
106 
60 
63 
94 
81 
6 

Tabell 8. Tjt'lnsternas fordelning vad giiller kommunstorlek 1985 

1990 

>200000 
100 000 - 200 000 
70 000- 100 000 
50 000 - 70 000 
30 000 - 50 000 
15 000 30 000 
5 000- 15 000 
<5000 

Antal 

60 
25 
71 
41 
46 
68 
81 
3 

Tabel/9. Tjiinsternasfordelning vad gt'lller kommunstorlek 1990 

18 

Procent 

23,0% 
8,1% 
18,2% 
11,1% 
14,2% 
17,8% 
7,3% 
0,2% 

Procent 

14,7% 
6,5% 
15,6% 
16,2% 
14,4% 
17,5% 
14,7% 
0,3% 

Procent 

9,1% 
6,6% 
21,8% 
12,3% 
13,0% 
19,3% 
16,7% 
1,2% 

Procent 

15,2% 
6,3% 
18,0% 
10,4% 
11,6% 
17,2% 
20,5% 
0,8% 



1995 
Antal Procent 

> 200000 52 27,7% 

100 000 - 200 000 9 4,8% 

70 000- 100 000 31 16,5% 

50 000 - 70 000 18 9,6% 

30 000 50 000 16 8,5% 

15 000 - 30 000 29 15,4% 

5000- 15 000 31 16,5% 

<5000 2 1,1% 

Tabell1 0. I]ttnsternas ftirdelning vad giiller kommunstorlek 1995 

Kornmentar 

Kornmuner med ett invanarantal pa mer an 200 000, d v s Stockholm, Goteborg och 
Malmo, stod 1975 for 23 % av annonsema, andelen krympte darefter och var 1985 nere 
pa 9,1 %. Sedan vande det och siffran fOr 1995 var 27,7 %. 

Gruppen 100 000 - 200 000 invanare har en minskad an del av annonsema, fran 8,1 % 
1975 ti114,8% 1995. 

Andel en tjanster belagna i kommuner med mer an 100 000 invanare, d v s altemativen 
"> 200 000" och "100 000-200 000" sammanraknade, ger diagram 3. 

30 

25 

... 20 = IIIII 
Co) 1 5 
0 ... 
A. 10 

5 

0 
1975 1980 1985 1990 1995 

ar 

Diagram 3. Andelen tjiinster giillande kommuner med mer lin 100 000 inwlnare 

Den grupp med flest antal kornmuner (5 000- 15 000 invanare) okade sin ande1 fram till 
1990 dade stod for 20,5% av annonsema. 1995 minskade siffran dock till 16, 5 %. 

De riktigt sma kornmunema, de med ett invanarantal upp tillS 000, har vaxlat mellan 
0,2% (1975) och 1,2% (1985). 1995 var 1,1% av annonsema fran dessa kommuner. 

En sarnmanslagning av dessa de tva minsta altemativen vad galler kommunstorlek, 
"< 5000" och "5 000- 15 000", visas med diagram 4. 
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Diagram 4. Andelen tjtinster glillande kommuner med mindre tin 15 000 inwinare 

Lan 
Tjansternas fordelning pa de olika lanen framkommer i tabellll-15. 

1975 

Stockholms 
Uppsala 
SOdetmanlands 
Ostergotlands 
Jonkopings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmohus 
Hallands 
Goteborgs och Bohus 
Alvsborgs 
Skaraborgs 
Varmlands 
Orebro 
Vastmanlands 
Kopparbergs 
Gavleborgs 
Vastemorrlands 
Jamtlands 
Vasterbottens 

. Norrbottens 

Antal 

127 
5 
14 
17 
13 
12 
7 
0 
7 
18 
30 
10 
25 
13 
9 
7 
12 
15 
13 
20 
10 
5 
13 
20 

Tabellll. Tjtinsternas jordelning vad gtiller liin 1975 

20 

Procent 

30,1% 
1,2 o/o 
3,3% 
4,0% 
3,1% 
2,8% 
1,7% 
0,0% 
1,7% 
4,3 o/o 
7,1% 
2,4% 
5,9 o/o 
3,1% 
2,1% 
1,7% 
2,8% 
3,6% 
3,1% 
4,7 o/o 
2,4 o/o 
1,2 o/o 
3,1% 
4,7% 



1980 
Antal Procent 

Stockholms 
Uppsala 3 0,4% 

SOdennanlands 21 3,1% 

bstergotlands 28 4,1% 

Jonkopings 9 1,3% 

Kronobergs 17 2,5% 

Kalmar 22 3,2% 

Gotlands 3 0,4% 

Blekinge 18 2,7% 

Kristianstads 15 2,2% 

Malmohus 39 5,7% 

Hallands 27 4,0% 

Goteborgs och Bohus 32 4,7% 

Alvsborgs 30 4,4% 

Skaraborgs 23 3,4% 

Varmlands 37 5,4% 

6rebro 21 3,1% 

Vastmanlands 15 2,2% 

Kopparbergs 26 3,8% 

Gavleborgs 8 1,2% 

Viistemorrlands 24 3,5% 

Jamtlands 11 1,6% 

Vasterbottens 26 3,8% 
46 6,8% 

Tabel/12. Tjiinsternas fiirdelning vad giiller !lin 1980 

1985 
Antal Procent 

Stockholms 52 10,7% 

Uppsala 15 3,1% 

SOdermanlands 16 3,3% 

bstergotlands 27 5,6% 
Jonkopings 11 2,3% 
Kronobergs 12 2,5% 
Kalmar 26 5,3% 
Gotlands 4 0,8% 
Blekinge 10 2,1% 
Kristianstads 26 5,3% 
Malmohus 13 2,7% 
Hal lands 13 2,7% 
Goteborgs och Bohus 26 5,3% 
Alvsborgs 19 3,9% 
Skaraborgs 24 4,9% 
Varmlands 19 3,9% 
6rebro 16 3,3% 
Vastmanlands 9 1,9% 
Kopparbergs 17 3,5% 
Gavleborgs 23 4,7% 
Vastemorrlands 22 4,5% 

Jamtlands 12 2,5% 
Vasterbottens 45 9,3% 
Norrbottens 29 6,0% 

Tabelll3. Tjiinsternas fordelning vad gii1ler liin 1985 
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1990 
Antal Procent 

Stockholms 97 24,6% 
Uppsala 9 2,3% 
Sooennanlands 8 2,0% 
bstergotlands 17 4,3% 
Jonkopings 14 3,5% 
Kronobergs 16 4,1% 
Kalmar 23 5,8% 
Gotlands 0 0,0% 
Blekinge 7 1,8% 
Kristianstads 28 7,1% 
Malmohus 17 4,3% 
Hallands 11 2,8% 
Goteborgs och Bohus 17 4,3% 
Alvsborgs 12 3,0% 
Skaraborgs 4 1,0% 
Varml.ands 19 4,8% 
Orebro 3 0,8% 
Vastmanlands 12 3,0% 
Kopparbergs 15 3,8% 
Gavleborgs 23 5,8% 
Vastemorrlands 11 2,8% 
Jamtlands 6 1,5% 
Vasterbottens 20 5,1% 
Norrbottens 6 1,5% 

Tabel/14. Tjiinsternas fordelning vad giiller liin 1990 

1995 
Antal Procent 

Stockholms 66 35,1% 
Uppsala 5 2,7% 
Sooennanlands 3 1,6% 
bstergOtlands 2 1,1% 
Jonkopings 0 0,0% 
Kronobergs 5 2,7% 
Kalmar 16 8,5% 
Gotlands 0 0,0% 
Blekinge 2 1,1% 
Kristianstads 3 1,6% 
Malmohus 7 3,7% 
Hal lands 0 0,0% 
Goteborgs och Bohus 7 3,7% 
Alvsborgs 11 5,9% 
Skaraborgs 7 3,7% 
Varml.ands 5 2,7% 
Orebro 3 1,6% 
Vastmanlands 0 0,0% 
Kopparbergs 12 6,4% 
Gavleborgs 4 2,1% 
Vastemorrlands 9 4,8% 
Jamtlands 5 2,7% 
Vasterbottens 11 5,9% 
Norrbottens 5 2,7% 

Tabel/15. Tjiinsternas fordelning vad giiller liin 1995 
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Kommentar 

Stock.holms Hin star samtliga ar for den stOrsta an del en av annonsema. Andel ens storlek 
skiljer dock en hel del mellan de olika aren. 1975 var siffran 30,1 % varefter den min
skade, sarskilt fOr 1985 da andelen var 10,7 %. Darefter okade siffran igen och 1995 var 
den uppe i hela 35,1 %. 

Goteborgs och Bohus Ian och Malmohus Ian har bada en avsevart mindre andel an hu
vudstadsHi.net. De bada lanen ar i sammanhanget ungefar lika stora. 1975 och 1980 stod 
Malmohus for en m1got stOrre andel, 1985 varforhrulandet det motsatta och 1990 och 
1995 har de kommit med ett lika stort an tal ~anster. Sammantaget har deras andel min
skat, fran att 1975 ha varit 7,1% fOr Malmohus Ian och 5,9% for Goteborgs och Bohus 
Ian, till att de 1995 star fOr 3,7% var. 

Diagram 5 ger en overskadlig bild av hur tjanstema fOrdelat sig pa landets storstadslan. 

40 
35 
30 .... 
25 = Gil 
20 Col! 

0 ... 15 =-
10 

5 
0 

Ln 
I"-
Cl'> 

0 Ln 0 
00 00 Cl'> 
Cl'> Cl'> Cl'> 

clr 

Ln 
Cl'> 
Cl'> 

• Stockholms 

EZll Goteborgs och 
Bohus 

II MalmOhus 

Diagram 5. Andelen tjiinster giillande Stocklwlms, Gtiteborgs och Bohus respektive 
Malmiihus liin 

Papekas kan ocksa att norrlandslanen 1975 tillsammans stod for 16,1 % av utannonse
rade tjanster. Denna siffra okade en aning 1980ti1116,9% och 1985till bela 27,0 %. 
Darefter sjonk andelen igen till16,7% 1990. 1995 visar pa en okning ti1118,2 %. 
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Antal timmar 

Hur stor an del av tjanstema som varit pa 40 timmar/vecka, 20 timmar/vecka o s v visas 
med diagram 6-10. 

1975 

67,8 
70 
60 

.... 50 = e 40 26,8 u 30 0 .. 
20 =-
10 0 1 '7 0,5 0 0 2,8 

0 
0 0 I 0 I 0 0\ '="' 

""' 
0\ I'() I 0\ N I 0\ c 
I'() ...- N 

1111:11 

I'() N 
....... 
LLJ 

an tal timmar 

Diagram 6. Tjiinsternas fordelning vad giiller antal timmar 1975 

1980 

60 
50 .... 40 32,7 = e 
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10 0,6 0,1 0 1,2 

0 
0 0 0 0 0\ '="' 

""' 
0\ I'() 0\ N 0\ c 
I'() N 

1111:11 

I'() N 
....... 
LLJ 

an tal timmar 

Diagram 7. Tjiinsternas fordelning vad giiller antal timmar 1980 

1985 
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Diagram 8. Tjiinsternas fordelning vad giiller antal timmar 1985 
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1990 

70 64,8 
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~ 
0 30 .. 
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an tal timmar 

Diagram 9.1Jtinsternas ftirdelning vad gtiller antal timmar 1990 

1995 

80 

.... 60 = ID 
40 ~ 

0 .. 
c:a. 20 0,5 0 

0 
0 I 0 I 0 I 0 
v I 0' ..., I 0' N I 0' _..., 

- N ..., N 

antal timmar 

Diagram 10. 1Jtinsternas fordelning vad gtiller antal timmar 1995 

Kommentar 

0 

0' 

0 

0' 
I 
I 

0 

Q\ 
c: 
«:! 

·-. 
LLJ 

1 '1 

Detar intressant att se att andelen beltidstjanster, som 1980 och 1985 minsk.ade, efter 
1985 bar okat igen ocb 1995 utgor bela 72,3 %. Detar den bogsta siffran for de fern un
dersokta aren. Andel en halvtidstjanster bar i stallet minskat efter 1980 ocb star 1995 bara 
for 13,3 %. Av ovriga tjanster (varken bel- eller halvtidstjanster) ar de flesta pa 30 tim
mar/vecka samtliga ar. Andel en tjanster med mera "udda" tjanstgoringstimmar okade fram 
till1990 men utgor endast 3,7% av 1995 ars tjanster. 
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V araktighet 

Diagram 11-15 visar tjanstemas varaktighet de olika aren. 

1975 

0% 

• Tillsvidareanst 

1£1 Vikariat 

11 Projektanst 

Diagram 11. Tjiinsternas f6rdelning vad giiller varaktighet 1975 

1980 

3% 

36% 

61% 

• Tillsvidareanst 

~ Vikariat 

11 Projektanst 

Diagram 12. Tjiinstemas f6rdelning vad giiller varO:ktighet 1980 

1985 

2% 

32% 

66% 

• Tillsvidareanst 

~ Vikariat 

II Projektanst 

Diagram 13. Tjiinsternas f6rdelning vad giiller varaktighet 1985 
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1990 

2% 

• Tillsvidareanst 

121 Vikariat 
61% 

II Projektanst 

Diagram 14. Tjiinsternas fordelning vad giiller varaktighet 1990 

1995 

8% 

• Tillsvidareanst 
27% 

lli:ril Vikariat 

65% II Projektanst 

Diagram 15. Tjiinsternas fordelning vad giiller varaktighet 1995 

Kommentar 

Andel en tillsvidareanstiillningar har under de undersokta aren alltsa varierat mellan 61 % 
(1980 och 1990) och 75% (1975). 1995 var andelen tillsvidareanstiillningar 65%, alltsa 
fyra procent mer an 1990. 

Gruppen "vikariat" harvarierat mellan 25% (1975) och37% (1990). 1995 hade andelen 
minskat frc1n 37% till27 %. 

Projektanstallningar utgor de fern olika aren mellan 0% (1975) och 8% (1995). 
Daremellan har andelen legat pa ett par procent. Projekta:nstallning har alltsa blivit en alit
mer vanlig anstallningsform i forhallande till tillsvidareanstiillningar och vikariat. 
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Benamning 

Tjansternas fordelning pa olika benamningarframkommer i diagram 16-20. 

1975 

• Bibliotekarie 

II Bibl assistent 

111 Bibliotekschef 

m ovrigt 
89% 

Diagram 16. TjiinsterMs jordelning vad giiller beniimning 1975 

1980 

10% 3 % 
0% • Bibliotekarie 

It Bibl assistent 

111 Bibliotekschef 

~ Ovrigt 
87% 

Diagram 17. Tjiinster1UlS jordelning vad giiller beniimning 1980 

1985 

88% 

• Bibliotekarie 

fl Bibl assistent 

Ill Bibliotekschef 

1m Ovrigt 

Diagram 18. Tjiinsternas jordelning vad giiller beniimning 1985 
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1990 

5% 
• Bibliotekarie 

&fa Bibl assistent 

II Bibliotekschef 

!WI Ovrigt 
83% 

Diagram 19. Tjiinsternasjordelning vad giiller beniimning 1990 

1995 

7% 

• Bibliotekarie 

tr:a!l Bibl assistent 

I) Bibliotekschef 

~ Ovrigt 
84% 

Diagram 20. Tjansternas fordelning vad galler beniimning 1995 

Kommentar 

De fern cirkeldiagrammen ( 16-20) ser fOrhMlandevis lika ut. Andel en tjanster benamnda 
"bibliotekarie" har vaxlat mellan 83% (1990) och 89% (1975). Bibliotekschefema ligger 
stadigt pa 8-10 %. Endast mellan 0% och 3 % av ~anstema i Bibliofack/DIK-forum har 
utgjorts av biblioteksassistenter. Tjanster benamnda nagot annat an de tre ovanstaende 
gruppema, t ex bibliotekskonsulenter, dokumentalister, informatiker och katalogisatOrer, 
har okat fran 2% 1975 ti117% 1995. 
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Arbetsuppgifter 

Fordelningen vad galler ljansternas huvudsakliga arbetsuppgifter visas i tabell H~20. 

1975 
Antal Procent 

Allmant, blandat 112 26,5% 
Forvarv, mediahantering, ref erensarb, 
fjarrlan, utlan, anvandarutbildn 41 9,7% 
Klassificering, katalogisering, 
indexering, databassok:n, amnesbevak:n 7 1,7% 
Uppsokande verksamhet, social 
verksamhet, kulturellt arb 67 15,9% 
Barn-, ungdoms-, skolverksamhet 97 23,0% 
Datorarbete 0 0,0% 
Forest! filial/ansvara enhet 41 9,7% 
Administration, ledning, planering, 
samordning, utredning, PR 53 12,6% 
Ovrigt 4 0,9% 

Tabell16. Tjansternasjordelning vad galler arbetsuppgijter 1975 

1980 
Antal Procent 

Allmant, blandat 127 18,7% 
Forvarv, mediahantering, referensarb, 
fjarrlan, utlan, anvandarutbildn 49 7,2% 
Klassificering, katalogisering, 
indexering, databassok:n, amnesbevak:n 21 3,1% 
Uppsokande verksamhet, social 
verksamhet, kulturellt arb 95 14,0% 
Barn-, ungdoms-, skolverksamhet 222 32,7% 
Datorarbete 0 0,0% 
Forest! filial/ansvara enhet 63 9,3% 
Administration, ledning, planering, 
samordning, utredning, PR 100 14,7% 
Ovrigt 2 0,3% 

Tabell17. Tjansternas jordelning vad galler arbetsuppgifter 1980 

1985 
Antal Procent 

Allmant, blandat 90 18,5% 
Forvarv, mediahantering, ref erensarb, 
fjlirrlan, utlan, anvandarutbildn 35 7,2% 
Klassificering, katalogisering, 
indexering, databassok:n, amnesbevak:n 13 2,7% 
Uppsokande verksamhet, social 
verksamhet, kulturellt arb 85 17,5% 
Barn-, ungdoms-, skolverksamhet 145 29,8% 
Datorarbete 0 0,0% 
Forest! filial/ansvara enhet 57 11,7% 
Administration, ledning, planering, 
samordning, utredning, PR 59 12,1% 
Ovrigt 2 0,4% 

T abel/18. Tjansternas jordelning vad galler arbetsuppgijter 1985 
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1990 
Antal Procent 

Allmant, blandat 67 17,0% 
Forviirv, mediahantering, ref erensarb, 
fjarrlan, utlan, anvandarutbildn 29 7,3% 
Klassificering, katalogisering, 
indexering, databassokn, amnesbevakn 27 6,8% 
Uppsokande verksamhet, social 
verksamhet, kulturellt arb 58 14,7% 
Barn-, ungdoms-, skolverksamhet 102 25,8% 

Datorarbete 2 0,5% 
Foresta filial/ansvara enhet 42 10,6% 
Administration, ledning, planering, 
samordning, utredning, PR 65 16,5% 
Ovrigt 3 0,8% 

T abell19. Tjiinsternas fordelning vad giiller arbetsuppgijter 1990 

1995 
Antal Procent 

Allmant, blandat 45 23,9% 
Forviirv, mediahantering, ref erensarb, 
fjarrlan, utlan, anvandarutbildn 24 12,8% 
Klassificering, katalogisering, 
indexering, databassokn, amnesbevakn 33 17,6% 
Uppsokande verksamhet, social 
verksamhet, kulturellt arb 8 4,3% 
Barn-, ungdoms-, skolverksamhet 34 18,1% 
Datorarbete 5 2,7% 
Foresta filial/ansvara enhet 10 5,3% 
Administration, ledning, planering, 
samordning, utredning, PR 24 12,8% 
bvrigt 5 2,7% 

..___ 

' Tahel/20. Tjiinsternas fordelning vad giiller arbetsuppgijter 1995 

Kommentar 

Diagram 21 ger en bild av andelarnas storlek vad gliller ~ansternas huvudsak:liga arbets
uppgifter. 
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Diagram 21. Tjiinsternas jordelning vad gliller arbetsuppgifter ( se ovanstaende tabell for 
altemativens utjbrligare beniimningar) 

Vart att notera l:ir att andelen tjanster med "klassificering, katalogisering, indexering, da
tabassokning och amnesbevakning" som huvudsakliga arbetsuppgifter okat fran 1,7 % 
1975 tilll7,6% 1995. 

Gruppen "uppsokande verksamhet, social verk:samhet, kulturellt arbete" vaxlade de fyra 
forsta undersokningsaren mellan 14,0% (1980) och 17,5% (1985) men krympte 1995 
ti114,3 %. 

Andel en tjanster med betoning pa ''barn-, ungdoms- och skolverksamhet" har efter 1980 
minskat. 1980 var siffran 32,7% och 1995 18,1 %. 

"Foresta filial/ansvara enhet" anges som huvudsaklig arbetsuppgift som mest 1985 da 
andelen var 11,7 %. 1995 hade den siffran krympt till 5,3 %. 

Andel en tjanster som fatt sattas upp pa "ovrigt" ligger 1975, 1980, 1985 och 1990 pa un
der en procent men okar 1995 ti112,7 %. Det l:ir dock fa tjanster det ror sig om och det l:ir 
svart att saga om okningen betyder sa mycket. 

Utbildning 
Siffror over efterfrngad utbildning de olika aren ges i tabell21-25. 

1975 
Antal Procent 

Biblioteksassistentutbildn 0 0,0 % 
BHS ellermotsvarande 401 95,0% 
BHS och akademisk examen 9 2,1 % 
Akademisk utbildn/examen 0 0,0 % 
Ej ~givet 12 2,8 % 

T abell 21. Tjiinsternas fiirdelning vad gliller ejterfrligad utbildning 197 5 
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1980 

Biblioteksassistentutbildn 
BHS eller motsvarande 
BHS och akademisk examen 
Akademisk utbildnlexamen 
Ej angivet 

Antal 

2 
6.56 
2 
5 
14 

Procent 

0,3% 
96,6% 
0,3% 
0,7% 
2,1% 

Tabel/22. Tjiinsternas fordelning vad giiller efterjragad utbildning 1980 

1985 

Biblioteksassistentutbildn 
BHS ellermotsvarande 
BHS och akademisk examen 
Akademisk utbildn/examen 
Ej angivet 

Antal 

7 
444 
15 
2 
18 

Procent 

1,4% 
91,4% 
3,1% 
0,4% 
3,7% 

T abel/ 23. Tjiinsternas jtirdelning vad giiller efterjragad utbildning 1985 

1990 

Biblioteksassistentutbildn 
BHS eller motsvarande 
BHS och akademisk examen 
Akademisk utbildnlexamen 
Ej angivet 

Antal 

4 
344 
7 
7 
33 

Procent 

1,0% 
87,1% 
1,8% 
1,8% 
8,4% 

Tabell24.Tjansternas fordelning vad giiller ejterjragad utbildning 1990 

1995 

Biblioteksassistentutbildn 
BHS eller motsvarande 
BHS och akademisk exam en 
Akademisk utbildnlexamen 
Ej angivet 

Antal 

2 
161 
11 
2 
12 

Procent 

1,1% 
85,6% 
5,9% 
1,1% 
6,4% 

Tabel/25. Tjiinsternas fordelning vad giiller efterjragad utbildning 1995 

Kommentar 

En sammanrakning av altemativen "BHS eller motsvarande" och" BHS och akademisk 
examen" ger den sammanlagda efterfmgan pa bibliotekarieutbildning och visas med dia
gram 22. 
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Diagram 22. Andelen tjanster for vilk:a bibliotekshligskola eller motsvarande efterfrdgas 

Efterfragan pa bibliotekshogskola minskade alltsa framfor alit 1990 men okade nagot igen 
1995. Det ror sig dock om sma skillnader och det ar svart att saga hur mycket de betyder. 
En del av annonsorema som inte angivit nagot kan ju ocksa ha tagit for givet att den so
kande ska ha bibliotekarieexamen. 

Efterfragan pa akademisk examen hos biblioteksutbildade ar storst 1995 (5,9%) men det 
har svangt lite upp och ner- Htgsta siffran ar 0,3% (1980). 

Sprakkunskaper 

Hur mycket sprillunskaper efterfragats de olika aren framgar av tabell 26-30. 

1975 
Antal Procent 

Allmant 1 0,2% 
Engelska 0 0,0% 
Ovrigt 2 0,5% 
Ej angivet 419 99,3% 

Tabel/26. Tjiinsternas fi'irdelning vad gtiller efterjragan pd sprlikkunskoper 1975 

1980 
Antal Procent 

Allmant 6 0,9% 
Engelska 2 0,3% 
bvrigt 3 0,4% 
Ej angivet 668 98,4% 

Tabel/27. Tjiinsternas fordelning vad giiller efterfragan pd sprdkkunsk:aper 1980 

34 



1985 
Antal Procent 

Allmant 15 3,1% 
Engelska 3 0,6% 
Ovrigt 3 0,6% 
Ej angivet 465 95,7% 

Tabell28. Tjiinstemasfordelning vad gliller ejterfragan ptispriikkunskaper 1985 

1990 
Antal Procent 

Allmant 22 5,6% 
Engelska 6 1,5% 
bvrigt 0 0,0% 
Ej angivet 367 92,9% 

Tabel/29. Tjiinstemas fordelning vad giiller ejterfragan pa spriikkunskaper 1990 

1995 
Antal Procent 

Allmant 31 16,5% 
Engelska 11 5,9% 
Ovrigt 2 1,1% 
Ej angivet 144 76,6% 

Tabell30. Tjiinstemasfordelningvad giiller ejterfragan pa spriikkunskaper 1995 

Kommenta.r 

Efterfn1gan pa kunskaper i ett eller flera sprak illustreras med diagram 23. 
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Diagram 23. Andelen tjiinster fiir vilka spriikkunskaper ejterfragas 

Efterfragan pa sprakkunskaper har satedes okat dramatiskt, fran knappt 1 % av tjanstema 
1975 till 23,5% 1995. 

35 



Sarskilda amneskunskaper 

Sarskilda iimneskunskaper har efterfriigats enligt tabell31..:35. 

1975 
Antal Procent 

Pedag, psyk, ovr bet vetensk 1 0,2% 
Humaniora, kulturvetensk 0 0,0% 
Naturvetenskap, medicin 0 0,0% 
Teknik, data 0 0,0% 
Samhallsvetenskap 1 0,2% 
Juridik 0 0,0% 
Ekonomi 1 0,2% 
bvrigt 0 0,0% 
Ej angivet 419 99,3% 

Tabel/31. Tjiinsternas fordelning vad giiller ejterjrdgan pd siirskilda iimneskun
skaper 1975 

1980 
Antal Procent 

Pedag, psyk, ovr bet vetensk 1 0,1% 
Humaniora, kulturvetensk 1 0,1% 
Naturvetenskap, medicin 2 0,3% 
Teknik, data 1 0,1% 
Samhallsvetenskap 0 0,0% 
Juridik 0 0,0% 
Ekonomi 0 0,0% 
Ovrigt 0 0,0% 
Ej angivet 674 99,3% 

Tabell32. Tjiinsternas jordelning vad giiller efterjrdgan pd siirskilda iimneskun
skaper 1980 

1985 
Antal Procent 

Pedag, psyk, ovr bet vetensk 2 0,4% 
Humaniora, kulturvetensk 2 0,4% 
Naturvetenskap, medicin 6 1,2% 
Teknik, data 3 0,6% 
Samhallsvetenskap 3 0,6% 
Juridik 1 0,2% 
Ekonomi 0 0,0% 
Ovrigt 1 0,2% 
Ej angivet 468 96,3% 

Tabell33. Tjiinsternas fordelning vad giiller efterjrdgan pd sarskilda iimneskun
skaper 1985 
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1990 
Antal Procent 

Pedag, psyk, ovr bet vetensk 1 0,3% 
Humaniora, kulturvetensk 6 1,5% 
Naturvetenskap, medicin 2 0,5% 
Teknik, data 0 0,0% 
Samhallsvetenskap 0 0,0% 
Juridik 1 0,3% 
Ekonomi 1 0,3% 
Ovrigt 1 0,3% 
Ej angivet 383 g-J,O% 

Tahell34. Tjiinsternas jordelning vad giiller ejterjragan pd siirskilda iimneskun
skaper 1990 

1995 
Antal Procent 

Pedag, psyk, ovr bet vetensk 3 1,6% 
Humaniora, kulturvetensk 3 1,6% 
Naturvetenskap, medicin 6 3,2% 
Teknik, data 2 1,1 % 
Samhallsvetenskap 4 2,1% 
Juridik 1 0,5% 
Ekonomi 3 1,6% 
bvrigt 2 1,1% 
Ej angivet 164 fr7,2% 

Tahell35. Tjiinsternas jordelning vad giiller ejterjragan pa siirskilda iimneskun
skaper 1995 

Kommentar 

En sammanrakning av andelen tjlinster dar slirskilda amneskunskaper onskas ger diagram 
24. 
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Diagram 24. Aluielen tjtinster for vilka siirskilda iimneskunskaper ejterjragas 

Ocksa efterfrigan pa bibliotekarier med sarskilda limneskunskaper okar alltsa, sarskilt 
1995 da andelen tjanster med det onskema.Iet lir narmare 13 %. Det kan val dock linda inte 
sagas vara nagon sarskilt hog siffra. 

37 



Datorkunskaper 

Tabell36-40 visar andelen tjanster for vilka datorkunskaper efterfragas de olika aren. 

1975 

Efterfn!gas 
Ej angivet 

Antal 

2 
420 

Procent 

0,5 o/c 
99,5 o/c 

T abell36. Tjiinstemas jordelning vad gtiller ejterjragan pa datorkunskaper 1975 

1980 

Efterfrngas 
Ej angivet 

Antal 

1 
678 

Procent 

0,1% 
99,9% 

Tabell37. Tjiinsternas fordelning vad gi'iller ejterjragan pa datorkunskaper 1980 

1985 

Efterfn!gas 
Ej angivet 

Antal 

15 
471 

Procent 

3,1% 
96,9% 

Tabell 38. Tji'instemas jordelning vad gi'iller ejterjragan pl1 datorkunskaper 1985 

1990 

Efterfrngas 
Ej angivet 

Antal 

28 
367 

Procent 

7,1% 
92,9% 

Tabell39. Tjiinstemas jordelning vad gi'iller efterfragan pa datorkunskaper 1990 

1995 

Efterfn!gas 
Ej angivet 

Antal 

65 
123 

Procent 

34,6% 
65,4% 

Tabel/40. Tjiinstemas fordelning vad gtiller ejterjragan pl1 datorkunskaper 1995 

Kommentar 

Foriindringen av efterfragan pa datorkunskaper visas med diagram 25. 
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Diagram 25. Andelen tjiinster for vilka datorkunskaper ejterfragas 

Som synes okar aven kraven pa datorkunskaper, nagot som i och fOr sig inte kan sagas 
vara annat an ett vantat resultat. Mer an var tredje av de utannonserade tjanstema under 
1995 uttrycker onskemru om kunskaper om datorer. 

Erfarenhet 

Eftetfragan pa etfarenhet av olika slag framgar av tabell41-45. 

1975 

Biblioteksarbete 
Viss uppgift 
Forskning (och biblioteksarb) 
Ej angivet 

Antal 

70 
18 
0 
334 

Procent 

16,6% 
4,3% 
0,0% 
79,1% 

T abell41. TjiinsterTU)S fordelning vad gilller ejterjriigan pii erjarenhet 197 5 

1980 

Biblioteksarbete 
Viss uppgift 
Forskning (och biblioteksarb) 
Ej angivet 

Antal 

201 
63 
1 
414 

Procent 

29,6% 
9,3% 
0,1% 
61,0% 

Tabell42. Tjansternas fordelning vad gtiller ejterjriigan pd erjarenhet 1980 

1985 

Biblioteksarbete 
Viss uppgift 
Forskning (och biblioteksarb) 
Ej angivet 

Antal 

191 
24 
4 
267 

Procent 

39,3% 
4,9% 
0,8% 
54,9% 

Tabell43. Tjiinsternas jordelning vad gtiller ejterjriigan pii erjarenhet 1985 
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1990 

Biblioteksarbete 
V iss uppgift 
Forskning (och biblioteksarb) 
Ej angivet 

Antal 

153 
59 
1 
182 

Procent 

38,7% 
14,9% 
0,3% 
46,1% 

Tabell44. Tjiinsternas fordelning vad giiller ejterfrllgan pll erjarenhet 1990 

1995 

Biblioteksarbete 
Viss uppgift 
Forskning (och biblioteksarb) 
Ej angivet 

Antal 

85 
40 
5 
58 

Procent 

45,2% 
21,3% 
2,7% 
30,9% 

Tabell45. Tjiiruternas fordelning vad giiller ejterjrllgan pll erjarenhet 1995 

Kommentar 

Onskemat om att den arbetssokande har nagon typ av erfarenhet (av biblioteksarbete, viss 
arbetsuppgift eller av egen forskning) illustreras med diagram 26. 
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DU:zgram 26. Andelen tjiimter for vilka erjarenhet ejterjrllgas 

Efterfragan pa nagon slags erfarenhet okar saledes ocksa. 1975 var siffran drygt 20% 
och 1995 har den okat till nastan 70 %. 
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Korkort, bil 

Andel en tjanster fOr vilka korkort ( och bil) efterfragas har de olika aren varit enligt tabell 
46-50. 

1975 
Antal Procent 

KtirkortB 2 0,5% 
Ktirkort och bil 3 0,7% 
Ktirkort C/D 0 0,0% 
Ej angivet 417 98,8% 

Tabell46. Tjiinsternas jordelning vad giiller ejterjragan pa kiirkort, bil1975 

1980 
Antal Procent 

KtirkortB 20 2,9% 
Ktirkort och bil 21 3,1% 
Ktirkort C/D 0 0,0% 
Ej angivet 638 94,0% 

Tabel/47. Tjiinsternas jordelning vad giiller efterjragan pa kiirkort, bill980 

1985 
Antal Procent 

KtirkortB 22 4,5% 
Korkort och bil 31 6,4% 
Korkort C/D 2 0,4% 
Ej angivet 431 88,7% 

Tabel/48. Tjtinsternas jordelning vad giiller ejterjragan pa kiirkort, bil1985 

1990 
Antal Procent 

KorkortB 22 5,6% 
Korkort och bil 34 8,6% 
KorkortC/D 2 0,5% 
Ej angivet 337 85,3% 

Tabell49. Tjiinsternas jordelning vad giiller efterjragan pa kiirkort, bil1990 

1995 
Antal Procent 

KorkortB 10 5,3% 
Ktirkort och bil 8 4,3% 
Korkort C/D 0 0,0% 
Ej angivet 170 90,4% 

Tabell50. Tjtinsternas jOrdelning vad giiller ejterjragan pa kiirkort, bill995 
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Kommentar 

I diagram 27 synliggors den sammanriiknade efterfmgan pa antingen korkort B, korkort 
och bil, eller korkort C/D. 
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ar 

Diagram 27. Andelen tjiinster for vilkil kiJrlwrt ejterjrllgas 

1990 1995 

Diagram 27 skiljer sig del vis fran de foregaende. Fram til11990 okade efterfragan aven 
pa denna punkt men 1995 har det vant och efterfmgan minskat till knappt 10 %. 
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Analys av resultat 

I detta kapitel ska resultaten utredas, reflekteras over och i viss man forklaras. I resultat
kapitlet visade det sig att det skiljer en hel del mellan de olika aren vad galler de utannon
serade tjanstemas fOrdelning pa olika bibliotekstyper. Vid en uppdelning av de ?lika ty-. 
pema i tva grupper (i ena gruppen forsknings-, foretags-, fOrvaltnings- och ovn&a spe~l
albibliotek och i den andra folk-, skol- och sjukhusbibliotek) framkom att forsknmgsbl
blioteksgruppen 1975 stod for 3,6% och folkbiblioteksgruppen for 96,4% av an~le~ ut
annonserade tjanster och motsvarande siffror fOr 1995 var 46,8 % fOr forskningsbtbho
teken m fl och 53,2% for folkbiblioteksgruppen. Eftersom fOrandringen ar sa stor upp
kommer en fraga: i hur hog grad har resultaten paverkats av det faktum att de olika biblio
tekstypema ar sa ojamnt representerade de olika aren? Eller formulerat pa ett annat satt: 
hur skulle resultaten se ut for vatje biblioteksgrupp for sig? For att fa klarhet kommer i 
analysdelen de bada gruppema att sarskiljas for samtliga punkter. Pa sa satt kommer en 
mer rattvis bild av utvecklingen for respektive grupp att kunna ges. 

Bibliotekstyp 

Vad galler fordelningen over olika bibliotekstyper ar det viktigt att poangtera att 
Bibliofack 1975 framfor alit var inriktad mot folkbibliotekariema. Detta kan forstas vara 
en orsak till att andelen annonser om bibliotekarietjanster vid forsknings-, foretags-, for
valtnings- och ovriga specialbibliotek det aret arfa. 1980 var tidskriften andrad till att om
fatta alia typer av bibliotekarier och en okning av annonser om bibliotekarietjanster vid 
andra bibliotek an folk-, skol-, och sjukhusbibliotek ar tydlig. Det rfu sig dock inte om 
nagon dramatisk forandring vilket starkt antyder att arbetsmarknaden for bibliotekarier 
inriktade pa forsknings- foretags-, fOrvaltnings- och ovriga specialbibliotek inte var sar
skilt god vid den har tiden. Detta bekraftas av en artikel i Bibliofack 1983 (Lundstrom 
1983) i vilken arbetsmarknaden for forskningsbibliotekarier beskrivs som karv. 
Artikelforfattaren ( ordforanden i VBT) hade vid en mindre undersokning av laget vid ett 
antal vetenskapliga bibliotek kommit fram till att det vid tjanstetillsattningar var ett forha.I
landevis stort an tal sokande, att tjanstema var fa och dessutom oftast tillsattes genom in
ternrekrytering. 

Den okning av !,janster vid forskningsbibliotek m fl som sedan dess har skett kan hero pa 
olika faktorer. Aldersfordelningen hos de biblioteksanstallda tycks dock inte vara en av 
orsakema. 1985 sag for dessa bibliotek antalet pensioneringar/ar ut att bli ganskajamnt 
de narmaste 10 aren (Nattorp 1987, s 10, 13, 15). Daremot framfordes att nya tjanster pa 
foretagssidan kunde vara att vanta (ibid, s 15). Det ligger ocksa mycket nara till hands att 
anta art den stora tillvaxten avlandet hogskolor och universitet ar av betydelse. Antalet 
registrerade studenter vid hogskolor och universitet var hasten 1990 173 381 (Statistisk 
arsbok 1993, s 367). Hasten 1994 var enligt Statistiska centralbyran motsvarande siffra 
231 296, och den larval inte ha varit lagre 1995. Detta maste ju for hogskole- och uni
versitetsbibliotekens del innebara en storre arbetsbOrda an tidigare och darmed ett okat 
behov av personal. 

Detar trots allt folk-, skol-,. och sjukhusbiblioteksgruppen som star for de storsta foran
dringama av antalet platsannonser. Antalet tjanster vid dessa bibliotek var som stOrst 
1980 och har 1995 krympt avsevart. Som namnts i samband med att antalet annonser for 
undersokningen redovisades vantades 1985 en viss okning av pensioneringama pa folk
bibliotekssidan efter 1990 (Nattorp 1987, s 3) vilket gor att de farre tjanstema inte ails 
kan forklaras med den ojamna a.Idersfordelningen hos bibliotekspersonalen. 
Huvudorsaken bor i stallet vara kommunernas dMiga ekQnomi som tvingat till inskrank
ningar pa de fiesta omraden. Som exempel kan namnas att kommunema infor 1995 pla
nerade nedskarningar pa kultursidan med ca 1,3% under det kommande aret. Ungefar 
halften av landets kommuner hade fOr avsikt att minska sina kostnader pa det omradet och 
det vanligaste sattet att spara var nedlaggningar av filialer och bokbussar, man skulle 
minska bibliotekens oppettider och kopa in farre bocker (Deurel11995). 
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Kommunstorlek 

Fordelningen pa olika kommunstorlekarforde bada biblioteksgruppema visas i tabell51-
52. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

> 200 ()()() 73,3 69,2 46,3 53,6 58,0 
100 ()()() - 200 000 6,7 3,8 17,1 15,9 10,2 
70 ()()()- 100 000 20,0 19,2 24,4 18,8 18,2 
50 ()()() - 70 000 0,0 3,8 7,3 7,2 3,4 
30 ()()() - 50 ()()() 0,0 0,0 0,0 1,4 2,3 
15 ()()() - 30 ()()() 0,0 3,8 4,9 1,4 5,7 
5 000 - 15 000 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
<5000 0,0 0,0 0,0 1,4 1,1 

Tabell51. Tjiinsternas fordelning vad giiller kommunstorlekfor forsknings-, 
f6retags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 

Folkbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

> 200 000 21,1 12,6 5,6 7,1 1,0 
100 000 - 200 000 8,1 6,6 5,6 4,3 0,0 
70 000 - 100 000 18,2 15,5 21,6 17,8 15,0 
50 000 - 70 ()()() 11,5 16,7 12,8 11,0 15,0 
30 ()()() - 50 000 14,7 15,0 14,2 13,8 14,0 
15 000 - 30 000 18,4 18,1 20,7 20,6 24,0 
5 000- 15 000 7,6 15,3 18,2 24,8 30,0 
<5000 0,2 0,3 1,3 0,6 1,0 

Tabell 52. Tjiinsternas fordelning vad giiller kommunstorlek for folk-, skol- och 
sjukhusbibliotek (procent) 

Detta visar att den okning av tjanster i kommuner med mer an 200 000 invanare som i re
sultatkapitletframkom for 1995jamfortmed 1990 gallerforskningsbiblioteksgruppen 
men ails inte folkbiblioteksgruppen. Tvartom har paden sidan en minskning skett och 
endast 1,0% av de utannonserade tjanstema inom folkbibliotek m fl fanns det senaste 
aret ide tre stOrsta kommunema. Siffran for kommuner mellan 100 000 och 200 000 in
vanare (7 stycken) ar for samma grupp. samma period 0,0 %. 

Altemativet "5 000 15 000" vilket i resultatkapitlet hade en okande andel fram til11990 
och darefter minskade lite visar i denna uppdelning pa en fortsatt okning aven 1995 for 
folkbiblioteksgruppen. 

Det kan finnas flera anledningar till den laga siffran 1995 for folk-, skol- och sjukhusbi
blioteken ide tre storsta kommunema. Det skulle kunna vara sa att biblioteken i de storre 
kommunerna, i en tid med da.liga ekonomiska forutsattningar, far klara sig med den per
sonal de har medan det i mindre kommuner dar personalstyrkan inte ar sa stor marks mer 
om nagon tjanst forsvinner och de datfor helt enkelt ar tvungna att nyanstalla for att klara 
av verksamheten. 

Detta skulle i sa fall fOrklara den laga (las obefmtliga) andelen 1995 fOr biblioteken i 
kommuner med ett invanarantal mellan 100 000 och 200 000 och aven det faktum att 
kommuner med 5 000- 15 000 invanare star for en okad andel. Andel en tjanster for 
kommuner med mindre an 5 000 invanare har ocksa okatjamfort med 1990 men dessa 
siffror ar sa sma att det ar svart att saga nagot om deras betydelse. 
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Nagot som inte direkt bor ha paverkat resultatet pa punkten kommunstorlek men som 
anda ar vart att naruna i sam band med att kommunema tas upp ar att det enligt DIK-for
bundet finns kommuner som valjer att inte ails annonsera i fackforeningspressen. Det in
traffar ocksa att kommuner som vanligtvis annonserar ut sina tjanster i DIK-forum nagon 
gang inte gor det, t ex av den anledningen att utgivningsplanen inte passar. Man kanske 
vill ha ny personal sa snart som mojligt och vill darfor inte vanta till tidskriften kommer ut 
nasta gang utan annonserar i stii.llet bara i publikationer som kommer ut oftare. Inte minst 
kan detta vara fallet pa sommaren da DIK-forum gor ett utgivningsuppehall pa ett parma
nader. Detta galler fOrstas inte heller bara kommunala bibliotek utan aven bibliotek av an
dra typer kan resonera pa samma satt. 

Vad galler forsknings-, foretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek ar det inte na
got att forvana sig over att en stor andel av tjansterna galler de storre kommunema. Det 
tycks dock som om de mindre kommunema pa senare tid star fOr en nagot stOrre andel an 
de gjorde tidigare. Siffromas storlek ar dock inte tillrackliga for att nagot ska kunna sagas 
med sakerhet. 

Lin 

De olika lanens andelar av tjanstema, for respektive biblioteksgrupp, framgar av tabell 
53-.54. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Stockholms 73,3 69,2 46,3 55,1 60,2 
Uppsala 0,0 0,0 4,9 7,2 4,5 
Sooermanlands 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
bstergotlands 6,7 0,0 9,8 7,2 2,3 
Jonkopings 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 
Kronobergs 0,0 0,0 2,4 7,2 2,3 
Kalmar 0,0 0,0 2,4 0,0 2,3 
Gotlands 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Blekinge 0,0 0,0 0,0 1,4 2,3 
Kristianstads 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Malmohus 6,7 3,8 0,0 2,9 6,8 
Hallands 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
GOteborgs och Bohus 0,0 3,8 4,9 1,4 0,0 
Alvsborgs 6,7 0,0 7,3 1,4 2,3 
Skaraborgs 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
Varmlands 0,0 0,0 0,0 2,9 1,1 
Orebro 0,0 0,0 2,4 0,0 3,4 
Vastmanlands 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 
Kopparbergs 0,0 3,8 0,0 2,9 1,1 
Gavleborgs 6,7 0,0 0,0 5,8 3,4 
Vastemorriands 0,0 3,8 2,4 0,0 2,3 
Jlimtlands 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
Vasterbottens 0,0 7,7 7,3 0,0 2,3 
Norrbottens 0,0 3,8 7,3 1,4 2,3 

Tabell 53. Tjiinsternas fordelning vad giiller liin for forsknings-, jlJretags-, for-
valtnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 
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F?lkbi blioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Stockholms 28,5 24,5 7,4 18,1 13,0 
Uppsala 1,2 0,5 2,9 1,2 1,0 
Sooennanlands 3,4 3,2 3,6 2,5 3,0 
OstergOtlands 3,9 4,3 5,2 3,7 0,0 
Jonkopings 3,2 1,4 2,5 3,7 0,0 
Krona bergs 2,9 2,6 2,5 3,4 3,0 
Kalmar 1,7 3,4 5,6 7,1 14,0 
Gotlands 0,0 0,5 0,9 0,0 0,0 
Blekinge 1,7 2,8 2,2 1,8 0,0 
Kristianstads 4,4 2,3 5,8 8,6 3,0 
Malmohus 7,1 5,8 2,9 4,6 1,0 
Hal lands 2,5 4,1 2,9 3,4 0,0 
Goteborgs och Bohus 6,1 4,7 5,4 4,9· 7,0 
Alvsborgs 2,9 4,6 3,6 3,4 9,0 
Skaraborgs 2,2 3,5 5,2 1,2 7,0 
Vannlands 1,7 5,7 4,3 5,2 4,0 
Orebro 2,9 3,2 3,4 0,9 0,0 
Vastmanlands 3,7 2,1 2,0 3,7 0,0 
Kopparbergs 3,2 3,8 3,8 4,0 11,0 
Gavleborgs 4,7 1,2 5,2 5,8 1,0 
Vastemorrlands 2,5 3,5 4,7 3,4 7,0 
Jamtlands 1,2 1,7 2,7 1,8 4,0 
Vasterbottens 3,2 3,7 9,4 6,1 9,0 
Norrbottens 4,9 6,9 5,8 1,5 3,0 

Tabell 54. Tjiinsternas fordelning vad giiller /lin for folk-, skol- och sjukhusbi-
bliotek (procent) 

Det ar alltsa sa att den starka centreringen pa Stockholms Ian, kanske inte helt ovantat, 
galler forskningsbiblioteksgruppen i hogre grad an folkbiblioteksgruppen. De bada bi
blioteksgruppema fOljer vad gaiier Stockholms Ian f o samma monster ( okar och minskar 
samma perioder) forutom 1995 da folk-, skol- och sjukhusbibliotek star for en minskad 
andeljamfort med 1990 medan forskningsbiblioteken m fl har en hogre siffra 1995 an 
1990. 

Nar det galler forskningsbiblioteksgruppen har efter 1980 Malmohus llms andel vaxt 
medan andelen tjanster i Goteborgs och Bohus Ian har minskat (0,0% 1995!). Malmohus 
Ian stod a andra sidan 1995 bara fOr 1,0% av tjanstema inom folkbiblioteksgruppen. 
Motsvarande siffra for Goteborgs och Bohus Ian var 7,0 %. 

Norrlandsianen sammanraknade har pa folk-, skoi- och sjukhusbibiiotekssidan vaxlat 
mellan 16,5% (1975) och 27,8% (1985). 1995 var siffran 24%. Samma Ian stod 1995 
for 11,4% av tjanstema vid forsknings-, foretags-, forvaltnings- och ovriga specialbi
biiotek. Detar mer an 1990 men mindre an 1985. 

Vart att notera forfolkbiblioteksgruppen arf ode hoga siffroma 1995for Kopparbergs 
Ian (11,0%) som ar attonde storsta Ianet, och for Kalmar Ian (14,0% ), som storleks
massigt ar Ian nr 20. 
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Antal timmar 

Hur manga timmar/vecka ~anstema vid de olika biblioteksgruppema varit pa framkom
mer i tabe1155-56. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

40 86,7 80,8 97,6 78,3 85,2 
31-39 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
30 0,0 0,0 0,0 2,9 5,7 
21 29 0,0 3,8 0,0 1,4 1,1 
20 13,3 15,4 0,0 15,9 6,8 
11- 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 
-9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ej angivet 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

Tabell55. Tjiinsternas fordelning vad giiller antal timmar fOr forsknings-, fore-
tags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 

Folkbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

40 67,1 53,3 46,5 62,0 61,0 
31-39 0,0 0,8 2,2 2,8 3,0 
30 1,7 6,9 12,8 12,0 13,0 
21-29 0,5 3,7 4,7 8,0 2,0 
20 27,3 33,4 30,1 15,3 19,0 
11 - 19 0,5 0,6 1,8 0,0 1,0 
10 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
-9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ej angivet 2,9 1,2 1,8 0,0 1,0 

Tabell 56. Tjiinsternas fordelning vad giiller antal timmar for folk-, skol- och 
sjukhusbibliotek (procent) 

Det ar saledes en storre andel av ~anstema vid forsknings- och liknande bibliotek som ar 
heltidstjanster jamfort med folkbiblioteksgruppen. Detar tydligt att det fOr bada grup
pema gatt i vagor. Den storsta avvikelsen mot hur det sag ut for bada gruppema tillsam
mans (i resultatdelen) arden hoga an del en heltidstjanster for forskningsbiblioteksgruppen 
1985. 

Anledningama till variationema ar svara att spekulera over. En orsak till att folkbibliote
ken pa senare ar har en storre andel heltidstjanster an pa attiotalet (storsta siffran ar dock 
for 1975) skulle kanske kunna vara att onskemai om heltidstjanster uttryckts fran biblio
tekariehail. Lena Gniberg fann i sin undersokning Lockar, lockar inte? att tjanster pa 30 
och 40 timmar per vecka uppfattades som mer attraktiva an halvtidstjanstema ( Gniberg 
1990, s 8), och av de deltidsarbetande bibliotekarier som ingick i undersokningen VarfOr 
arbetarbibliotekariersagiirnadeltid?, av Eriksson & Svejeback, onskade 46% arbeta 
heltid (Eriksson 1989, s 11). 

En annan tank bar anledning ar att man, nar man inte kunnat anstalla lika manga som tidi
gare, i storre utstrackning behovt personal en pa heltid. Eller skulle det kunna vara sa att 
en medveten fOrandring av ~anstema fran flera deltidstjanster till farre heltids~anster har 
gjort att antalet tjanster minskat? Det kan vara svart att veta vad som ar honan och vad 
som ar iigget om det ligger nagot i den tankegangen. (Jag menar dock inte att foran
dringen till fler heltidstjanster skulle motsvara hela minskningen av antalet tjanster.) 
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lnte helt ovantat ar det mer vanligt in om folkbiblioteksgruppen med tjanster pa ett mer 
"udda" antal timmar an vad det ar inom forskningsbiblioteksgruppen. 

V araktighet 

Andelen tjanster av olika anstallningsform visas med tabell57-58. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Tillsvidare 73,3 50,0 63,4 49,3 59,1 
Vikariat 26,7 50,0 36,6 43,5 27,3 
Projekt 0,0 0,0 0,0 7,2 13,6 

Tabell57. Tjtinsternas fordelning vad giiller va:raktighet for forsknings-, fore
tags-, forval:Jnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 

Folkbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Tillsvidare 74,7 60,9 66,7 62,9 71,0 
Vikariat 25,3 35,8 31,5 35,9 26,0 
Projekt 0,0 3,2 1,8 1,2 3,0 

Tabell 58. Tjiinsternas fordelning vad giiller varaktighet for folk-, skol- och sjuk
husbibliotek (procent) 

Nar det galler andelen tillsvidaretjanster och vikariat har de bada gruppema en liknande 
"kurva" (varannan period upp, varannan ner) vilkenjag inte kan ge nagon sarskild for
klaring till. Detar dock vanligare med tillsvidaretjanst pa folk-, skol- och sjukhusbiblio
tekssidan, nagot som gjorde mig en aning fOrvanad. Altemativet "vikariat" har en nagar
lunda lika stor andel for bada gruppema, men projek.tanstallningar ar sedan 1990 mark
bart vanligare inom gruppen forforsknings-, foretags-, forvaltnings- och ovriga special
bibliotek. 

Benamning 

Tabell59-60 visar hur tjanstema fordelat sig pa olika benamningar. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Bibl assistent 6,7 11,5 17,1 14,5 2,3 
Bibliotekarie 53,3 50,0 65,9 63,8 85,2 
Bibliotekschef 0,0 3,8 7,3 7,2 5,7 
Ovrigt 40,0 34,6 9,8 14,5 6,8 

Tabell59. Tjiinsternas fiirdelning vad giiller beniimning for forsknings-, fore-
tags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 
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Folkbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Bibl assistent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bibliotekarie 90,2 88,4 90,3 88,0 82,0 
Bibliotekschef 9,3 10,1 8,8 9,2 10,0 
Ovrigt 0,5 1,5 0,9 2,8 8,0 

Tabell60. Tjiinsternas f6rdelning vad galler beniimning for folk-, skol- och sjuk
husbibliotek (procent) 

Vad gallerforskningsbiblioteksgruppen bar andelen tjanster benamnda "bibliotek.arie" 
sammantaget okat en bel del. I stallet bar ba.de siffran for "ovrigt"-gruppen 
( dokumentalister, informatiker, katalogisatorer m m) ocb for altemativet "biblioteksassis
tent" krympt. Det ar svart att saga om det ar fordelningen av tjanstema eller av sjalva be
namningama som forandrats. Kanske den minskade andelen tjanster fOr "ovrigt"-gruppen 
ar en foljd av att sarskilda dokumentalist- ocb inf ormatikerutbildningar inte langre ges vid 
biblioteksbogskolan ocb man darfor anvander benamningen bibliotekarie i storre ut
strackning. Pa liknande satt skulle forandringen vad galler biblioteksassistentema kunna 
bero pa att nyutexaminerade bibliotekarier inte lika ofta far botja sin bana under benam
ningen biblioteksassistent utan lattare kan fa en bibliotekarietjanst direkt. 

Siffroma for folkbiblioteksgruppen ar mer eller mindre de motsatta (bortsett fran att inga 
assistenter vid folkbibliotek finns med bar). Tjanster med benamningen "bibliotek.arie" 
bar minskat medan "ovrigt"-gruppen (inneMllande framfor alit olika bibliotekskonsulen
ter) utgor en okande andel. Forandringama for den bar gruppen av bibliotek ar dock inte 
lika stora. 

Arbetsnppgifter 

Andel en tjanster med olika buvudsakliga arbetsuppgifterframgar av tabell61-62. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Allmant, blandat 26,7 23,1 36,6 26,1 27,3 
Forvarv, mediahantering, referensarb, 
fjarrlan, utlan, anvandarutbildn 26,7 23,1 17,1 17,4 21,6 
Klassificering, katalogisering, 
indexering, databassokn, amnesbevakn 6,7 38,5 22,0 37,7 36,4 
Uppsokande verksamhet, social 
verksamhet, kulturellt arb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Barn-, ungdoms-, skolverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Datorarbete 0,0 0,0 0,0 1,4 3,4 
Foresta filial/ansvara enhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Administration, ledning, planering, 
samordning, utredning, PR 20,0 15,4 22,0 13,0 6,8 
bvrigt 20,0 0,0 2,4 4,3 4,5 

Tabell61. Tjiinsternasfordelning vad giiller arbetsuppgifter for forsknings-,fore-
tags-. forvaltnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 
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Folkbi blioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Allmant, blandat 26,5 18,5 16,9 15,0 21,0 
Forvarv, mediahantering, referensarb, 
fjarrhm, utlan, anvandarutbildn 9,1 6,6 6,3 5,2 5,0 
KJassificering, katalogisering, 
indexering, databassokn, amnesbevakn 1,5 1,7 0,9 0,3 1,0 
Uppsokande verksamhet, social 
verksamhet, kulturellt arb 16,5 14,5 19,1 17,8 8,0 
Barn-, ungdoms-, skolverksamhet 23,8 34,0 32,6 31,3 34,0 
Datornrbete 0,0 0,0 0,0 0,3 2,0 
Foresta filial/ansvara enhet 10,1 9,6 12,8 12,9 10,0 
Administration, ledning, planering, 
samordning, utredning, PR 12,3 14,7 11,2 17,2 18,0 
bvrigt 0,2 0,3 0,2 0,0 1,0 

Tabel/62. Tjiinsternas fordelning vad giiller arbetsuppgifter for folk-, skol- och 
sjukhusbibliotek (procent) 

Det kan tyckas nast intill onodigt att gora uppdelningen pa de bada biblioteksgrupperna 
nar det galler arbetsuppgifter, eftersom det inte ar sa svart att rakna ut vilka som har utlyst 
vilka typer av tjanster. Uppdelningen fyller ju anda en funktion pa sa satt att siffrorna i 
dessa tabeller ar mera rattvisa eftersom de visar pa procenttalen for respektive grupp och 
inte fOr alia bibliotekstyper tillsammans. 

Att det ar forskningsbiblioteksgruppen som star fOr den stora andelen tjanster med ton
vikten lagd vid "klassificering, katalogisering, indexering, databassokning och amnesbe
vakning" ar mer eller mindre sjalvklart. Den okning fran 1990ti111995 av andelen tjan
ster med dessa arbetsuppgifter som framkom i resultatkapitlet, beror pa att andelen tjan
ster pa forsknings-, foretags-, fOrvaltnings- och ovriga specialbibliotek okat och inte pa 
nagon okning att tala om av sadana tjanster inom migon av grupperna. . 

Detar forstas sjalvklart att det ar folkbiblioteksgruppen som har utlyst tjanster inom 
"uppsokande verksamhet, social verksamhet, kulturellt arbete", liksom "barn-, ungdoms
och skolverksamhet" och "fOresta filial/ansvara enhet". Den minskning som visade sig i 
resultatkapitlet av andelen tjanster med huvudakliga arbetsuppgifter som "uppsokande 
verksamhet, social verksamhet och kulturellt arbete" ar valdigt tydlig aven har. 1990 var 
andelen 17,8% och 1995 8,0 %. 

Vad galler okningen av andelen tjanster registrerade pa "ovrigt" sa galler den bade forsk
ningsbiblioteksgruppen och folkbiblioteksgruppen. Forskningsbiblioteksgruppen har 
dock en hogre andel sadana tjanster. Den valdigt hoga siffran for 1975 ar dock inte nagot 
att ta fasta pa. Den beror pa att det var sa fa tjanster det aret och att det bland de fa rakade 
vara flera med arbetsuppgifter som inte passade in pa nagot annat alternativ. 

Noteras kan ocksa att andelen tjanster med "administration, ledning, planering, samord
ning, utredning och PR" som huvudsakliga arbetsuppgifter, pa forskningsbibliotekssidan 
har minskat efter 1985, fran 22,0% ti116,8% 1995. For folkbiblioteksgruppen har en 
forandring skett at motsatt hall. 1985 var andelen tjanster med dessa arbetsuppgifter 
11,2% och 1995 18,0 %. 

For ovrigt kall namnas att resultaten vad galler arbetsuppgifter mojligen kan ha paverkats 
nagot av att annonserna allmant sett var mindre utforliga ~nder de tidi~a.ste unde~okta 
arenjamfort med annonserna for senare ar da arbetsuppgtfterna beskriv1ts mera mgaende. 
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Utbildning 

I hur stor utstrltckning olika utbildningsaltemativ efterfragats visas med tabell63-64. 

Forskningsbi blioteksgruppen 
1985 1990 1995 1975 1980 

Biblioteksassistentutbildn 0,0 7,7 17,1 5,8 2,3 
BHS eller motsvarande 86,7 69,2 36,6 60,9 78,4 
BHS och akademisk examen 0,0 3,8 31,7 10,1 11,4 
Akademisk utbildn/examen 0,0 11,5 2,4 1,4 2,3 
Ej angivet 13,3 7,7 12,2 21,7 5,7 

Tahell63. Tjansternas fordelning vad galler efterfragad utbildning for forsknings
. foretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 

Folkbiblioteksgruppen 
1990 1975 1980 1985 1995 

Biblioteksassistentutbildn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
BHS eller motsvarande 95,3 97,7 96,4 92,6 92,0 
BHS och akademisk examen "" 0,2 0,4 0,0 1,0 -·-
Akademisk utbildn/examen 0,0 0,3 0,2 1,8 0,0 
Ej angivet 2,5 1,8 2,9 5,5 7,0 

Tabell64. Tjansternas fi.irdelning vad galler ejterfragad utbildningfiir folk-, skol
och sjukhusbibliotek (procent) 

En sammanslagning av "BHS eller motsvarande" och "BHS och akademisk examen" vi
sar att det for forskningsbiblioteksgruppen sedan 1985 blivit vanligare att fraga efter bi
bliotekarieutbildning. Siffran for 1995 ar 89,8% vilket ar hogre an fOr nagot annat av de 
undersokta aren. :'BHS och akademisk examen" och "akademisk utbildninglexamen" 
sammanraknat ger for samr:ria biblioteksgrupp varierande siffror. 1985 efterfragades detta 
som mest (34,1 % ), ovriga ar har siffran legat mellan 11,5% och 15,3 %. 

For folkbiblioteksgruppen tycks efterfragan pa bibliotekarieutbildning ha minskat nagot, 
och akademisk exam en ar inte sarskilt vanligt att man efterfragar. 

Som redan namnts i resultatkapitlet ar det dock osakert hur mycket dessa siffror betyder 
eftersom det ar svart att veta om de annonsorer som ej angivit nagot om utbildning (nagot 
som for forskningsbiblioteksgruppen varierat en hel del och pa folk-, skol- och sjukhus
bibliotekssidan blivit nagot vanligare pa senare tid) tar viss utbildning fOr given i och med 
att de utlyser en tjanst med viss benamning. 
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S prakkunskaper 

Efterfragan pa sprnkkunskaper in om de bada biblioteksgruppema har varit enligt tabell 
65-66. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Allmant 6,7 23,1 29,3 24,6 35,2 
Engelska 0,0 7,7 7,3 8,7 12,5 
Ovrigt 0,0 0,0 2,4 0,0 1,1 
Ej angivet 93,3 69,2 61,0 66,7 51,1 

Tabell65. Tjansternas fordelning vad giiller efterjrligan pli sprlikkunskaper for 
forsknings-, foretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 

Folkbi blioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Allmant 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0 
Engelska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ovrigt 0,5 0,5 0,4 0,0 1,0 
Ej angivet 99,5 99,5 98,9 98,5 99,0 

T abe ll 66. Tjanstemas fordelning vad giiller efterjragan pli spr/ikkunskaper for 
folk-, skol- och sjukhusbibliotek (procent) 

Detar alltsa sa att den stora okade efterfragan pa sprillunskaper som framkom i resultat
delen helt och hallet ligger pa forskningsbiblioteksgruppen. Folk-, skol- och sjukhusbi
blioteken uttrycker inte nagon sadan efterfragan att tala om. Orsakema till att forsknings-, 
foretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek mer och mer efterfrngar spr.3Jdrunska
per bor vara den okade anvandningen av utlandska databaser och av Internet. A ven den 
allmant okade intemationaliseringen kan vara en anledning. 

Att folkbiblioteksgruppen knappast ails visar en liknande tendens tycker jag ar lite forva
nande eftersom aven folk-, skol- och sjukhusbibliotek borde ha nytta av att ha personal 
med goda sprakkunskaper nar det galler databassokning (i den man man anvander utland
ska databaser) och Intemetanvandning (i den man man har till gang till Internet). Kanske 
efterfragan pa sprnkkunskaperkommer att oka aven for denna biblioteksgrupp, i takt med 
inforandet av Internet o s v, men det annu inte slagit igenom. En annan mojlighet ar att 
man resonerar som sa att gymnasieengelska racker for dessa biblioteks behov och att det 
ar nagot som de fiesta har i dag och alltsa inte sarskilt behover efterfragas i annonserna. 
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Sarskilda amneskunskaper 

Sarskilda arnneskunskaper har eftetfragats enligt tabell67-68. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Pedag, psyk, ovr bet vetensk 6,7 3,8 4,9 0,0 2,3 
Humaniora, kulturvetensk 0,0 3,8 4,9 7,2 3,4 
Naturvetenskap, medicin 0,0 7,7 12,2 2,9 6,8 
Teknik, data 0,0 3,8 7,3 0,0 2,3 
Samhallsvetenskap 6,7 0,0 7,3 0,0 3,4 
Juridik 0,0 0,0 2,4 1,4 1,1 
Ekonomi 0,0 0,0 0,0 1,4 3,4 
Ovrigt 0,0 0,0 2,4 1,4 2,3 
Ej angivet 86,7 80,8 58,5 85,5 75,0 

Tabel/67. Tjiinsternos fordelning vad giiller efterjragan pa siirskilda timneskun-
skaper for forsknings-, jOretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek 
(procent) 

Folkbi blioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Pedag, psyk, ovr bet vetensk 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 
Humaniora, kulturvetensk 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
Naturvetenskap, medicin 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
Teknik, data 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Samhallsvetenskap 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
Juridik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ekonomi 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
6vrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ej angivet 99,8 100,0 99,8 99,4 98,0 

Tabel/68. Tjiinsternos fordelning vad giiller ejterjragan pd siirskilda timneskun
skaper for folk-, skol- och sjukhusbibliotek (procent) 

Sarskilda amneskunskaper eftetfragas ocksa framfor alit av forskningsbiblioteksgruppen 
och inte i nagon stOrre man av folkbiblioteksgruppen, nagot som var ett mera vantat 
resultat. Att ga in pa de enskilda amnena och uttala sig ger inte m1got eftersom siffroma ar 
sa sma, utan det ar hur mycket sarskilda arnneskunskaper eftetfragats over huvud taget 
som kan uttydas. Som synes har eftetfragan fOr forskningsbiblioteksgruppen gatt lite i 
vagor. For 1995, som ar det ar da flest annonser forekommit for den gruppen, ar siffran 
25 %. Det ar en okning jamfort med 1985 och 1990 (dock inte jamfort med 1 fTl5 och 
1980) men kan val inte anses vara nagon sarskilt hog siffra. 

For f olkbiblioteksgruppen vaxlar andelen tjanster f.or vilka sarskilda amneskunskaper ef
terfragas mellan 0,0% (1980) och 2,0% (1995). Okningen ar dock sa liten att det ar 
svart att saga om siffroma tyder pa en mindre trend av okad efterfragan eller de bara ar ett 
verk av slumpen. 
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Datorkunskaper 

Tabell69-70 visar i hur stor utstrackning datorkunskaper efterfragats inom forsknings
respektive folkbiblioteksgruppen. 

Forskningsbiblioteksgruppen 

Efterfragas 
Ej angivet 

1975 1980 1985 1990 1995 

13,3 0,0 22,0 26,1 37,5 
86,7 100,0 78,0 73,9 62,5 

Tabe/169. Tjansternas fordelning vad ga1ler efterfragan pd datorkunskaper for 
forsknings-, foretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 

Folkbiblioteksgruppen 

Efterfragas 
Ej angivet 

1975 1980 1985 1990 1995 

0,0 0,2 1,3 3,1 32,0 
100,0 99,8 98,7 96,9 68,0 

Tabel/70. Tjtinsternas jOrdelning vad gtiller efterjragan pd datorkunskaper for 
folk-, skol- och sjukhusbibliotek (procent) 

Det framgar att den okade efterfrngan pa kunskaper om datorer gallerfOr bade forsk
ningsbiblioteks- och folkbiblioteksgruppen. Forskningsbiblioteken m fl har sedan 1980 
en alit stOrre efterfragan medan folkbiblioteksgruppen egentligen forst mellan 1990 och 
1995 komrnit med nag on rejal okning. Detar mycket intressant att se att man i den grup
pen efterfragade datorkunskaper endast i 3,1 % av annonserna 1990 och att an de len 1995 
uppgar till hela 32,0 %. Att en okning skett fOr bada grupperna var dock inte ett ovantat 
resultat med tanke pa hur inforrnationstekniken slagit igenom de senaste aren, i sarnhallet 
som helhet. 

Erfarenhet 

Efterfragan pa nagon typ av erfarenhet frarnkommer i tabell 71-72. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

Biblioteksarbete 33,3 57,7 46,3 40,6 39,8 
Viss uppgift 20,0 15,4 4,9 24,6 27,3 
Forskning (och biblioteksarb) 0,0 3,8 9,8 1,4 5,7 
Ej angivet 46,7 23,1 39,0 33,3 27,3 

Tabell 71. Tjansternas fordelning vad giiller efterjragan pd erfarenhet for forsk-
nings-, foretags-, fiJrvaltnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 

Folkbi blioteksgruppen 
1995 1975 1980 1985 1990 

Bibli oteksarbete 16,0 28,5 38,7 38,3 50,0 
Viss uppgift 3,7 9,0 4,9 12,9 16,0 
Forskning (och biblioteksarb) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

80,3 62,5 56,4 48,8 34,0 

Tabel/72. Tjansternas fordelning vad gliller efterfragan p& er/arenhet jlir folk-, 
skol- och sjukhusbibliotek (procent) 
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Ocksa efterfrnaan pa erfarenhet av nagot slag okar som tabell71 och 72 visar for bada 
grupperna. Fo; folkbiblioteksgruppen har okningen skett i jamn ~kt, fran _19,~ OJi: 1975 
till 66,0% 1995, medan forskning, fOretags-, fOrvaltnings och ovnga spectalbt bltotek 
har en nagot ojamnare "kurva" (me~ ett avsteg 1?80). Helhetsbilden blir dock tydli_g aven 
fOr denna grupp- erfarenhet efterfragades 1975t53,3% av annonserna och 1995t 
72,7 %. En anledning till att erfarenhet efterfragas alltmer tror jag helt enkelt ~an vara att 
det de senaste aren inte varit sa gott om bibliotekarietjanster och att det finns tlllgang pa 
sokande med erfarenhet eftersom det fOr en nyutexaminerad bibliotekarie ofta ar vikariat 
som galler till att oorja med. Specialarbetet F iirdig bibliotekarie 1987 visar pa att 67,1 % 
av de som utexaminerades 1987 i apri11988 var, eller hade varit, anstiillda som vikarier 
efter att de avslutat sina studier (Bjarnhal11988, s 17). Nagra siffror pa hur stor andel av 
de tjanster som utannonserades i DIK-forum 1987 och 1988 som var vikariat har jag inte 
men siffran for 1986 och 1987 tillsammans var enligt Bibliotekarie sokes - en arbets
marknadsstudie33,1% (Lindstrom 1988, s 13). Mina egna siffrorfOr 1990 och 1995 
var 37,2 % respektive 26,6 %. Dessa siffror ger visserligen in get svar pa hur stor andel 
avde som utexaminerats de senaste aren som oorjat som vikariermen de indikerar i alia 
fall att det ror sig om ett ganska stort antal och att det darmed finns viss till gang pa arbets
sokande med erfarenhet. Utaver detta har ju ocksa en del studenter vid BHS erfarenhet av 
biblioteksarbete redan innan de paborjar sina bibliotekariestudier och dessutom kanju 
naturligtvis bibliotekarier som redan har tillsvidareanstiillning soka andra tjanster av olika 
skal. 

Korkort, bil 

Korkort (och bil) har efterfragats enligt tabell73-74. 

Forskningsbiblioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

KorkortB 
Korkort och bil 
Korkort C!D 
Ej angivet 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
100,0 100,0 100,0 

0,0 1,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
100,0 98,9 

T?bell 7~. Tjiinsternas fi.irdelning vad giiller efterfrligan pli kiirkort, biZ for forsk
nzngs-, jdretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek (procent) 

Folkbi blioteksgruppen 
1975 1980 1985 1990 1995 

KorkortB 0,5 3,1 4,9 6,7 9,0 
Korkort och bil 0,7 3,2 7,0 10,4 8,0 
Korkort C!D 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 
Ej angivet 98,8 93,7 87,6 82,2 83,0 

Tabell 74. Tjiinsternas jordelning vad giiller efterfrligan pli kiirkort, bil for folk-, 
skol- och sjukhusbibliotek (procent) 

Korkort ( och bil) ar saledes nagot som sa gott som en bart efterfragas av folkbiblioteks
gruppen. Efterfragan okade fram till 1990 varefter den tycks ha stannat av, nagot som 
kanske beror pa f~tor~r som nedl~ggningar av filialer och en alit tunnare uppsokande 
verk~amhet:. Nedlaggnmgar av fihal~r och bokbussar tillhor ju, som redan tagits upp, de 
vanhgaste satten att spara pengar pa mom kulturomradet (Deurell1995). 
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Analys - avslotande kommentar 

Den del av undersokningen som gar under benamningen "efterfragade kvalifikationer" 
fOrtjanar ytterligare lite uppmarksamhet eftersom det som kanske tydligast visat sig ar att 
kraven pa bibliotekariema okat. 

I undersokningen Bibliotekarien, det vetenskapliga biblioteket ochforskaren fran 1993 
(somju visserligen behandlar en bart forskningsbibliotek) har foljande fraga stallts i en 
enkat till bibliotekariema vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek: "Hur bedomer du 
din egen kompetens fOr att klara av biblioteksarbetet som du tror att det kommer att se ut 
om ca 5 ar?" (Frank 1993, s 51). Svaren visar pa fOljande (ibid, s 77): 

70 % av bibliotekarierna uppskattar sin egen kompetens for att mota framtiden som hOg eller 
mycket hOg. Man pekar dock pa att foljande omclden ar angeH:i.gna att utveckla. 

• Datorisering/informationsteknologi 
• Undervisninglpedagogiklkundkontakter 
• Spnik/internationalisering 
• Amneskunskaper (ej biblioteksspecifika) 

Detta stammer pa det hela taget val overens med den bild av okad efterfragan pa olika om
raden som min undersokning visar pa. Den okade efterfragan pa sprillunskaper, sar
skilda amneskunskaper, datorkunskaper och e:rfarenhet sag visserligen i resultatdelen 
del vis mera dramatisk ut an vad den i analyskapitlet visade sig vara, detta eftersom det vid 
uppdelningen ide bada biblioteksgruppemaframkom att kraven till stordel gallerforsk
ningsbiblioteksgruppen somju 1990 och 1995 star for en storre andel av tjanstema anti
digare. Det var dock i analyskapitlet fortfarende v1ildigt tydligt att det var fraga om okade 
krav. Datorkunskaper och erfarenhet efterfragas alltmer av bada biblioteksgruppema 
medan efterfragan pa sprakkunskaper och sarskilda amneskunskaper visade sig galla sa 
gott som enbart gruppen innehallande forsknings-, fOretags-, forvaltnings- och ovriga 
specialbibliotek. 

Med tanke pa att nya fOrutsattningar/situationer/verktyg hela tiden uppstar ar det inte svart 
att forsta att det finns ett verkligt behov av okad kompetens pa olika omraden. Det maste 
vara en naturlig sak att omvarldsfOrandringar av olika slag skapar behov av nya kunska
per. 
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Arbetsmarknad i forandring 

I och med att samhallet hela tiden forandras sker givetvis en omvandling ocksa av ar
betsmarknaden. Inte minst den tekniska utvecklingen ger avspeglingar i form av nya ar
betsuppgifter, yrkesgrupper o s v. Det ror sig om en standig forandring, men kanske den 
framstar som sarskilt tydlig pa senare tid i och med att tempot i samhallet skruvats upp 
alltmer. Eftersom min undersokning ar fokuserad pa utvecklingen gallande bibliotekarier
nas arbetsmarknad, vad som har hant mellan aren 1975 och 1995, kan det vara av in
tresse att se om de resultat jag kommer fram till pa migot satt stammer overens med vad 
som skrivits om de forandringar som sker pa arbetsmarknaden i stort. 

Jag har inte intresserat mig fOr rena prognoser typ berakningar av framtida arbetskrafts
behov och liknande utan sokt texter som resonerar kring dagens och morgondagens ar
betsmarknad i relation till omvandlingen av samhallet som helhet. Det skiljer en del mel
Ian den litteratur som tar upp fragor av detta slag- en del ar ganska konkret m~.dan andra 
forfattare mruat upp mera abstrakta bilder av framtiden och arbetsmarknaden. Overgangen 
fran industri- till informationssamhalle och den alit storre roll tekniken spelar i manni
skors liv ar aterkommande ramar for det som skrivs. 

Jag har valt ut ett par ganska olika backer till att ge mig en bild av arbetsmarknadens och 
arbetslivets forandring. Till att botja med har jag last Jobbrevolutionen av Maggie Miller 
som i grunden ar dels ekolog med licentiatexamen i biokemi och dels doktor i medicin. 
Detar en lattillganglig bok med undertiteln En idebok om morgondagens arbetsliv och 
den central a fragan ar: varfinns de nyajobben? En helhetsbild av den svenska arbets
marknadens omdaning ges. 

Den andra texten jag anvant mig av ar Samhiillsomvandling och arbetsliv av Gunnar 
Aronsson och Alicia Sjogren vid Arbetsmiljoinstitutet. Den tar upp en brett spektrum av 
fragor, bl a framtida krav pa kompetens som ar av intresse for mig. 

Backema innehaller ocksa mycket kring dagens och morgondagens arbetsliv som inte di
rekt ar av intresse for denna uppsats och eftersom syftet med att ga igenom dessa texter ar 
att jamfora det som tas upp i dem med resultaten fran min undersakning har jag vid las
ningen koncentrerat mig huvudsakligen pa sadant som jag uppfattat som relevant for bi
bliotekariemas arbetsmarknad. Sarskilt har jag noterat vad som star om de punkter under
sokningen innehruler, d v s tjanstema som sadana (t ex typ av arbetsgivare, omfattning 
och varaktighet, arbetsuppgifter) och vilka kvalifikationer som efterfragas (utbildning, 
sprakkunskaper, datorkunskaper, erfarenhet m m). 

Dagens och morgondagens arbetsmarknad 

I ett samhallet som ar uppkallat efter hur stor roll information spelar ar det inte helt ovan
tat att det ar i informationssektom man menar att en stor del av de nya arbetstillfallena 
kommer att skapas (Miller 1994, s 66). Den informationstekniska utvecklingen medfor 
forandringar pa de fiesta hall i arbetslivet i och med att datorer och annan utrustning an
vands i alit storre utstrackning av de mest skilda yrkesgrupper. lnformationstekniken ger 
ocksa nya mojligheter betraffande var arbetet kan utforas. Att arbeta pa distans vantas bli 
alit vanligare, atminstone bland vissa grupper (Aronsson 1994, s 27). 

Vad galler sjalva tjanstema sa tycks en stor forandring vara pa gang betraffande varaktig
het/anstallningsform. Fran det att fast anstallning varit det radande kommer alit fler tjan
ster att vara vad man kallar Just-in-time-anstallningar (ibid, s 36). Ett nytt system vaxer 
darmed fram. I ett sadant system finns en kama av personer med tillsvidareanstallning 
och dessa har goda karriarmojligheter, bra IOn o s v. Till denna kama kommer ytterligare 
personal som anstalls mera tillfalligt Gust-in-time). 
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Det kan rora sig om praktikarbeten, projektanstiillningar, vikariat, anstiillda for arbetsan
hopning m m. Pa sa slitt uppnas en alit storre flexibilitet. Detar den har formen av tjanster 
manga far rakna med att borja sin bana med (ibid, s 36). 

Ett annat satt den nya stravan efter flexibilitet yttrar sig pa ar att foretagen kommer att 
kopa, byta och hyra tjanster i hogre grad an tidigare. Alit fler foretag som arbetar just med 
uthyming av personal vaxer fram (ibid, s 37). 

Det framfors ocksa att alit fler kommer att vara sin egen arbetsgivare. Manniskor i samma 
eller olika branscher s~m har nytta av varandra kan knyta kontakter och hilda natverk 
(Miller 1994, s 102). Over huvud taget ar en okning av sma och medelstora foretag att 
vanta och det ar framfor alit dar de nya arbetstillfallena skapas (ibid, s 86). 

For att ga in pa vilka kvalifikationer man menar efterfragas alltmer sa blir datorkunskaper 
naturligtvis alit viktigare. Kunskaper om informationsteknologisk utrustning blirmera 
nodvandig for yrkesgrupper inom de mest skilda omraden (Aronsson 1994, s 128). 

Ocksa goda sprakkunskaper varderas alit hogre. Den okade intemationaliseringen Ieder 
till att kunskaper i frammande spriik efterfragas alltmer, och det galler bade engelska och 
andra sprak (ibid, s 128). 

Det kravs over huvud taget mer utbildning an tidigare, bade fore intradet pa arbetsmark
naden och genom arbetslivets gang (Miller 1994, s 88). Man poangterar att en alit snab
bare samhallsomvandling Ieder till fler och snabbare forandringar pa arbetsmarknads-/ 
arbetslivsomradet och att detta resulterar i ett okat behov av fort-/vidareutbildning. En 
manniska som trader in pa arbetsmarknaden i dag far rakna med att konfronteras med nya 
arbetsuppgifter manga ganger under sitt yrkesverksamma liv vilket innebar nya kompe
tenskrav (Aronsson 1994, s 70). 

Man talar f o om tre huvudgrupper av kvalifikationer (ibid, s 66): 

• Uppgiftsrelaterade kvalifikationer, som arden typ av kvalifikationer som ar starkt 
forknippade med det arbete som utfors. Det kan vara manuella fardigheter, kognitiva 
kvalifikationer eller social a kvalifikationer. 

• ldeologiskt normativa kvalifikationer, t ex attityder, varderingar, motivation och per
sonliga egenskaper. 

• Utvecklingsinriktade kvalifikationer- formaga att se till malen forverksamheten och 
arbeta for verksamhetsutveckling. 

Sociala kvalifikationer, t ex kommunikationsfOrmaga, tror man kommer att varderas alit 
hogre (ibid, s 128). 

Man menar att de ideologiskt normativa kvalifikationema kan komma att spela en alit 
storre roll, att vid tillsattning av en tjanst det ar viktigt att den sokande har "ratt" person
lighetsrelaterade egenskaper, "ratt" varderingar och attityder (ibid, s 66). 

Ocksa de utvecklingsinriktade kvalifikationema vantas efterfragas alltmer, inte bara for 
personer i ledande stallning, som kanske tidigare varit fallet, utan aven vid rekrytering av 
anstallda pa lagre niva (ibid, s 66). 

Om marknadens onskemal sags ocksa att man soker personer som (Miller 1994, s 103): 

• har bred kompetens. 

• ar forandringsbenagna. 

• har arbetat pa tre elier flera stall en under de senaste fern aren. 
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Om det sistnamnda sags att vad som tidigare lite nedlatande har kallats "hoppjerka" blir 
nagot eftertraktat. Erfarenhet av olika slag uppvarderas alltsa. 

Gar det da att dra nagra paralleller mellan den bild av utvecklingen pa arbetsmarknaden 
som har har atergetts och de resultat min undersokning av platsannonser gett? Den be
skrivning av arbetsmarknaden som ges i detta kapitel ar ju inriktad pa dagens och mor
gondagens arbetsmarknad medan min undersokning behandlar tiden 1975- 1995 men 
fOrandringar sker ju inte over en natt och det bor darfor inte vara nagra problem att se om 
utvecklingen pekar at det hail som har beskrivits. Huruvida saar fallet ska klargoras i 
nasta kapitel. 

59 



Bibliotekariernas arbetsmarknad i fdriindring 

Hur fOrhaJ.ler sig da resultaten fran undersokningen av bibliotekariemas arbetsmarknad 
till de forandringar av arbetsmarknaden i stort som beskrevs i foregaende kapitel? Jag ska 
hiir gora den utlovade jamforelsen och se om bildema stammer overens. 

Jamforelsen ar kanske inte helt problemfri. De texter jag valt att jamfora mina resultat med 
beskriver arbetsmarknaden som helhet och beror bara i vissa avsnitt situationen for yrken 
in om olika sarskilda sektorer. Darfor ar det mojligt att jag i nagot fall t ex forsoker dra pa
ralleller mellan tva saker som kanske inte riktigt ar jamforbara. Jag tror anda att jamforel
sen kan vara av intresse sa lange en medvetenhet om begransningama finns. 

For att oorja med det faktum att alit fler manniskor arbetar i informationsyrken sa skulle 
det mojligen kunna jamforas med de undersokta tjanstemas fordelning pa olika huvud
sakliga arbetsuppgifter. De tre altemativ som kan sagas vara mest inriktade pa informa
tion ar "fOrvarv, mediahantering, referensarbete, fjarrlan, utlan, anvandarutbildning" , 
"klassificering, katalogisering, indexering, databassokning, amnesbevakning" och "da
torarbete". Siffroma fOr dessa alternativ tillsammans for forsknings- respektive folkbi
blioteksgruppen ger dock inte nagon klar bild av att an del en tjanster som iir inriktade pa 
information i dag skulle vara starre an tidigare. Detkanju innebara att sainte arfallet men 
det finns ett problem med att titta pa de siffror som min undersokning gett for att se hu
ruvida informationsuppgifter blivit mera vanliga, namligen att det val inte ar helt ovanligt 
att bibliotekarier byter arbetsuppgifter sa smamngom. Det kan mao vara sa att alit fler 
arbetar med information men att det inte tydligt avspeglar sig i beskrivningarna av just de 
tjanster som annonseras ut. En rattvis bild av hur stor andel av bibliotekariema som arbe
tar rned utpraglade informationsuppgifter kan inte ges av den undersokning av platsan
nonser som jag har gjort. 

Vad galler tjansternas varaktighet/anstallningsform sa framholls ju att en betydande fOr
andring ar pa gang. Man menade att det blir ovanligare med fasta anstallningar och att i 
stallet ett system med s k Just-in-time-anstallningar, d v s mera tillHilliga anstallningar av 
olika slag, vaxer fram. Finns det da nagra sadana ten denser i resultaten av min under
sokning? For det forsta iir det val sa att andelen vikariat pa bibliotekariemas arbetsmark
nad hela tiden varit fOrhallandevis stor . Min undersokning visade hur som heist att ande
len tillsvidaretjanster 1995 ar storre an 1990, och det galler bade forskningsbiblioteks
gruppen och folkbiblioteksgruppen. Andel en vikariat har alltsa minskat, men daremot har 
projektanstallningar blivit vanligare, sarskilt pa forskningsbibliotekssidan dar andelen 
anstallningar av den typen 1995 utgjorde hela 13,6 %. Sa aven om andelen tillsvidare
tjanster inte minskat, och den bild som getts av utvecklingen pa arbetsmarknaden i stort 
pa sa satt inte stammer med bilden av bibliotekariemas arbetsmarknad, sa kanske anda 
den okade an del en projektanstallningar har nagot att gora med de tankar om flexibilitet 
som framfors i sam band med Just-in-time-systemet. 

Huruvida det blivit vanligare med "frilansande" bibliotekarier kanjag sjalvklart inte saga 
nagot om eftersom det ar just annonser om traditionella bibliotekarietjanster som varit fO
rema.I for min undersokning. 

Utbildning har sagts bli alit viktigare i det nya samhallet. Med det menar man inte minst 
att det kommer att vara en noovandighet aven for sadant arbete som tidigare inte kravt na
gon sarskild utbildning. Med tanke pa att det har ar en undersokning av en speciell yrkes
grupp for vilken en sarskild utbildning lange har funnits saar mina resultat betraffande 
hur stor an del av bibliotekarietjanstema som kraver utbildning vid BHS eller motsvarande 
ingenting som gar att anvanda vid en jamforelse med bilden av arbetsmarknaden i stort. 

Vad galler de okade kraven pa olika typer av kvalifikationer for ovrigt sa finns klara ge
mensamma drag hos bilden av arbetsmarknaden som helhet och mina resultat. 
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For det forsta poangterades att det blir alltmer noovandigt med kunskaper. om dator~
vandning och att informa~onstekniken kommer att fa alit st~rre utry~IlJ!le t.de ~est ~kilda 
yrkesgruppers arbetsliv. A ':'en om. det inte kan ~ag.~s vara nagon sarskilt ~~ld gtssmng 
utan snarare en mer eller mmdre SJalvklar sak sa stammer det mycket bra overens med 
vad som kommit fram i min undersokning. Datorkunskaper har ju efterfragats alltmer 
inom bade forskningsbiblioteksgruppen och folkbiblioteksgruppen. 

Ocksa vad galler efterfragan pa sprakkunskaper, som i beskrivningen av arbets~ar~a
den i stort pekades pa kdmmer att bli allt viktigare i och med den okade intemat10nahse..; 
ring en, sa stammer bildema overens. Det har av min undersokning vi sat sig att efterfra..; 
gan pa sprakkunskaper fOrekommer allt oftare i annonser som ror forsknings-, foretags-, 
forvaltnings- och ovriga specialbibliotek. Folkbiblioteksgruppen har dock inte uttalat 
samma onskema.I. 

Att personer med sarskilt bred kompetens efterfragas, som framfordes betriiffande ar
betsmarknaden som helhet, ar inte nagot som gar att utlasa av annonsema om biblioteka
rietjanster. Om man med bred kompetens menar amneskunskaper av olika slag saar det 
tvartom sa att sarskilda amneskunskaper efterfragas ganska lite. En viss okning har dook 
pa forskningsbibliotekssidan visat sig 1995 jamfort med 1990. 

Betraffande efterfragan pa erfarenhet stammer daremot bildema valdigt bra overens... lnte 
for att det uttryckligen statt i nagon enda: annons att den arbetssokande ska ha arbetat pa 
tre eller flera stall en under de fern senaste are:rf(som det beskrevs i en av textema) men 
onskem:U om att den arbetssokande ska ha erfaie@et av olika slag har helt klart okat. 
1995 efterfragades nagon typ av erfarenhet fbr72,7 % av tjanstema pa forskningsbiblio
tekssidan och for 66,0% av tjanstema vid folk.::,.skol- och sjukhusbibliotek. 

For ovrigt tryc.kte man i beskrivningen av arbetsmarknadens utveckling pa att olika per
sonliga egenskaper kan komma att bli alit viktigare. Jag val de ju att inte tamed det i min 
undersokning (nagot som jag sa har i efterhand tycker var ett mindre bra beslut) men jag 
kan anda namna att jag inte kunnat undga att se att onskemal om att den sokande ska ha 
vissa personliga egenskaper fOrekommit mer i de senaste undersakta arens annonser an 
tidigare. Jag har dock inte noterat om det ar nagra sarskilda personliga egenskaper som 
det fragats siirskilt mycket efter. 

Sammanfattningsvis kan alltsa sagas att det, framfor alit betrliffande den okade efterfd.
gan pa olika kvalifikationer, finns en samstammighet mellan hurforandringama pa ar
betsmarknaden i stort beskrivs i de bada skrifter jag studerat och de resultat som fram
kommit i min undersakning av bibliotekariemas arbetsmarknad. 

Till sist 

Som avsl~tni~g ka~j~g n~a att aven om det ide bada textemajag last inte sags nagot 
om huruvtda JUSt btbhotekariemas arbetsmarknad framover OOf bli god eller ej sa sags i 
alia fall ett och annat som ger positiva tankegangar. Jag rundar av med ett citat: 

"Man soker generalister. personer som utbildats till att ffua ut kunskap och gora den be
griplig for vanligt folk och som vill skapa overblick och sammanhang i en varld av langt 
driven specialisering[ ... ]."(Miller 1994, s 103) 
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Sammanfattning 

Detta kapitel bestar av en k~rt sammanfattning av uppsatsen som belbet men med tyngd
punkten lagd pa resultatet. Amnet fOr uppsatsen ar bibliotekariemas arbetsmarknad 
1975 - 1995. En undersokning bar genomforts pa sa slitt att samtliga platsannonser om 
lediga bibliotekarietjlinster (i Sverige) i Bibliofack/DIK-forum under aren 1975, 1980, 
1985, 1990 ocb 1995 bar gatts igenom. Olika uppgifter ur annonsema bar registrerats 
ocb sa smaningom bar statistik over dessa uppgifter vlixt fram. 

Efter att i inledningskapitlet ba gett en forsta presentation av limnet, redogjort for under
sokningens syfte ocb pekat pa vilka fragor som skulle fokuseras pa, bar jag i kapitlet 
"Bibliotekariemas arbetsmarknad" redogjortfor tidigare undersokningar pa omradet. 
Kapitl et "Material fOr undersokningen" bebandlar de tidskrifter jag blimtat annonsema ur 
ocb liven en del kring sjlilva annonsema tas upp. Det darpa fOljande metodkapitlet inne
bruler en utforlig beskrivning av bur jag bar arbetat med materialet inklusive bur olika 
uppgifter tolkats ocb bur sedan bearbetningen bar skett. Efter detta foljer kapitlen 
"Undersokningens resultat" och "Analys av resultat". Undersokningen av platsannonser 
fran 1975, 1980, 1985, 1990 ocb 1995 bar gett fOljande resultat: 

Bibliotekstyp 

Fordelningen pa olika bibliotekstyper bar forlindrats mycket over de ar som un
dersokningen innefattar. 1975 stod forsknings-, foretags-, fOrvaltnings- ocb ov
riga specialbibliotek for 3,6% av utannonserade tjlinster ocb folk-, skol- ocb 
sjukhusbibliotek fOr 96,3 %. 1995 var motsvarande siffror 46,8% for forsk
ningsbiblioteksgruppen ocb 53,2% for folkbiblioteksgruppen. 

Kommunstorlek 

Forforsknings-, fOretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek gliller att 
,58,0 % av tjlinstema 1995 fanns i kommuner med mer lin 200 000 invanare vilket 
ar en okningjlimfort med 1985 och 1990 (men mindre an 1975 och 1980). 

Bara 1,0% av tjlinstema vid folk-, skol- ocb sjukhusbibliotek kom 1995fran 
dessa kommuner. Detar en rejal minskning. Andel en for kommuner med 
100 000 - 200 000 invanare var 0,0 %. I stlillet okar kommuner med ett inva
narantal pa 5 000- 15 000 sin andel en bel del- den uppgar 1995 ti1130,0 %. 

60,2% av tjanstema vid forsknings-, foretags-, fOrvaltnings- och ovriga special
bibliotekfanns 1995 i Stockholms Ian. Detar en bogre siffra lin 1985 ocb 1990. 
Malmobus llins andel av tjlinstema vid dessa bibliotek var 1995 6,8% ocb 
Goteborgs- och Bobus llins 0,0 %! · 

Av folk-, skol- ocb sjukhusbibliotekstjlinstema var 199513,0% belligna i 
Stockholms Ian, 7,0 % i Goteborgs- ocb Bobus Ian ocb 1 ,0 % i Malmo bus Ian. 
24,0 % av tjlinstema glillde norrlandsllinen. 

Antal timmar 

Heltidstjlinster lir vanligare nar det gliller annonser fran forsknings-, foretags-, 
forvaltnings- ocb ovriga specialbibliotek lin vid folk-, skol- ocb sjukhusbibliotek. 
Siffroma bar varierat genom aren men var 1995 85,2 % for forskningsbiblioteks
gruppen ocb 61,0% fOr folkbiblioteksgruppen. 
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Varaktighet 

Detar samtliga undersokta ar iD;te fullt lika v~ligt m~d til~sv~dareansta~l~ng vid 
forsknings-, foretags-, fOrvaltmngs- och ovnga spectal btbhotek so~ v1d,~ol~-, 
skol- och sjukhusbibliotek. 1995 var 59,1% av tjanstema vid forsknmgsbtbho
teksgruppen tillsvidaretjanster och 71 ,0% av folkbiblioteksgruppen~ tjan~te~. 
Projektanstallning har blivit allt vanligare, i alla fall vad gallerforsknmgsbtbho-
teksgruppen fOr vilken siffran var 13,6 % 1995. 

Benamning 

Benamningen "bibliotekarie" har for forsknings-, foretags-, forvaltnings- och ov
riga specialbibliotek blivit alit vanligare och 85,2% av tjanstema vid dessa biblio
tek benamndes 1995 just sa. Samtidigt har andelen tjanster som fatt placeras pa 
altemativet "ovrigt" (ej biblioteksassistenter, bibliotekarier eller bibliotekschefer) 

minskat (6,8% 1995). 

Pa folk-, skol- och sjukhusbibliotekssidan har det i stiillet blivit lite ovanligare an 
tidigare med tjansterbenamnda "bibliotekarie". Siffranf0r1995 ar anda82,0 %. 
Tjanster som registrerats som "ovrigt" var for den har gruppen 8,0% 1995. 

Arbetsuppgifter 

Till foljd av den okade andelen tjanster vid forsknings-, foretags-, forvaltnings
och ovriga specialbibliotek har tjanster med "klassificering, katalogisering, index
ering, databassokning och amnesbevakning" som huvudsakliga arbetsuppgifter 
okat. Vid folk- skol och sjukhusbiblioteken har dock bara som lagst 0,3 % ( 1990) 
och som hogst 1 ,7 % ( 1980) varit tjanster av det slaget. 

For folk-, skol- och sjukhusbiblioteksgruppen har andelen tjanster med "uppso
kande verksamhet, social verksamhet och kulturellt arbete" minskat och ar 1995 
8,0 %. 

Efterfragad utbildning 

Forforsknings-, foretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek har det blivit 
allt vanligare att fraga efter bibliotekarieutbildning (89,8% 1995). Siffran for 
folk-, skol- och sjukhusbiblioteken samma ar ar 93,0% vilket dock ar nagot min-
dre an pa attiotalet. 

Efterfragan pa sprillunskaper 

Efterfragan pa sprillunskaper har okat kraftigt vid forskning-, foretags-, fOr
valtnings- och ovriga specialbibliotek, fran 6,7% 1975 till48,8% 1995. For 
folk-, s~ol- ~h sjukhusbilioteke~ har ipte ~agon }iknande okning visat sig. 
Efterfragan for den gruppen bar mte nagot arvant hogre an 1,5 %. 

Efterfragan pa sarskilda amneskunskaper 

Ock.sa s~kilda amneskunskaper efterfragas alltmer vid forsknings-, foretags-, 
forvaltmngs- och ovriga specialbibliotek. Siffran var 197513 3% och 1995 
uppgick den till 25,0 %. Folk-, skol- och sjukhusbibliotek eft;rfragar sarskilda 
amneskunskaper som hogst i 2,0% av utannonserade tjanster (1995). 
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Efterfragan pa datorkunskaper 

En okad efterfragan pa datorkunskaper ar tydlig vid bade forsknings-, foretags-, 
fOrvaltnings- och ovriga specialbibliotek och pa folk-, skol- och sjukhusbiblio
tekssidan. Efterfragan lag 1995 pa 37,5% for forskningsbiblioteksgruppen och 
pa 32,0 %for folkbiblioteksgruppen. 

Efterfragan pa erfarenhet 

Erfarenhet (av viss uppgift, biblioteksarbete och/ellerforskning) efterfragas allt
mer. Forsknings-, foretags-, forvaltnings- och ovriga specialbibliotek efterfragade 
1995 erfarenhet i 72,7 % av utannonserade tjanster vilket ar att jamfora med 
53,3% 1975. For folk-, skol- och sjukhusbiblioteken var motsvarande siffror 
66,0% 1995 och 19,7% 1975. 

Efterfragan pa korkort, bil 

Korkort (och bil) efterfragas nastan uteslutande av folk-, skol- och sjukhusbiblio
teksgruppen. Efterfragan okade under attiotalet men var 1990 och 1995 ungefar 
lika stor (7,8% 1990 och 7,0% 1995). 

I kapitlet "Arbetsmarknad i forandring" har olika forandringar som hailer pa att ske pa ar
betsmarknaden som helhet, sasom de beskrivs i ett par olika skrifter, redogjorts for. Den 
bilden har sedan, i kapitlet "Bibliotekariemas arbetsmarknad i forandring" ,jamforts med 
de resultat som kommit fram av min undersok.ning. Det har visat sig att atminstone vissa 
delar av det som undersok.ningen vi sat pa stammer val in i det monster som mruats upp 
betraffande arbetsmarknaden i stort. Sarskilt tydligt ar detta betraffande den okade efter
fragan pa olika typer av kvalifikationer. 
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Bilaga 1 Exakta uppgifter(antal och procent) for 1975 vad galler antal timmar, 
varaktighet och benamning 

Bar· Element· 

1 40 

2 31 - 39 

3 30 

4 21 - 29 

5 20 

6 11 - 19 

7 10 

8 - 9 

9 Ej angivet 

Bar· Element· 

1 Tillsvidare 

2 Vikariat 

3 Projekt 

Bar· Element· 

1 Bibl ass 

2 Bibliotekarie 

3 Bib! chef 

4 Ovr 

X1: Timmar 

Count· 

286 

0 

7 

2 

113 

2 

0 

0 

12 

Xz: Varaktighet 

Count· 

315 

107 

0 

X 3: Benamning 

Count· 

1 

375 

38 

8 

Percent· 

67,8% -Mode 

0% 

1,7% 

,5% 

26,8% 

,5% 

0% 

0% 

2,8% 

Percent· 

74,6% -Mode 

25,4% 

0% 

Percent· 

,2% 

88,9% -Mode 

9% 

1,9% 



Bilaga 2 

Bar: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Bar: 

2 

3 

Bar: 

2 

3 

4 

Exakta uppgifter (antal och procent) fOr 1980 vad galler an tal tim mar, 
varaktighet och benamning 

x,: Timmar 

Element: Count: Percent: 

40 369 54,3% -Mode 

31 - 39 5 ,7% 

30 45 6,6% 

21 - 29 25 3,7% 

20 222 32,7% 

11 - 19 4 ,6% 

10 '1% 

- 9 0 0% 

Ej angivet 8 1.2% 

xz: Varaktighet 

Element: Gaunt: Percent: 

Tillsvidare 411 60,5% -Mode 

Vikariat 247 36,4% 

Projekt 21 3,1% 

X3: Benamning 

Element: Count: Percent: 

Bibl ass 3 ,4% -Mode 

Bibliotekarie 590 86,9% 

Bibl chef 67 9,9% 

Ovr 19 2 8% 



Bilaga 3 Exakta uppgifter (antal och procent) fOr 1985 vad galler antal timmar, 
varaktighet och benamning 

Bar· Element· 

1 40 

2 31 - 39 

3 30 

4 21 - 29 

5 20 

6 11 - 19 

7 10 

8 - 9 

9 Ej angivet 

Bar· Element· 

1 Tillsvidare 

2 Vikariat 

3 Projekt 

Bar· Element· 

1 Bibl ass 

2 Bibliotekarie 

3 Bibl chef 

4 Ovr 

X1: Timmar 

Count· 

247 

11 

57 

21 

134 

8 

0 

0 

8 

X2: Varaktighet 

Count· 

323 

155 

8 

X3: Benamning 

Count· 

7 

429 

42 

8 

Percent· 

50,8% -Mode 

2,3% 

11,7% 

4,3% 

27,6% 

1,6% 

0% 

0% 

1,6% 

Percent· 

66,5% -Mode 

31,9% 

1,6% 

Percent· 

1,4% 

88,3% -Mode 

8,6% 

1,6% 



Bilaga 4 Exakta uppgifter (antal och procent) for 1990 vad galler antal timmar, 
varaktighet och benamning 

X 1: Tim mar 

Bar· Element· Count· Percent· 

1 40 256 64,8% -Mode 

2 31 - 39 9 2,3% 

3 30 41 10,4% 

4 21 - 29 27 6,8% 

5 20 61 15,4% 

6 11 - 19 0 0% 

7 10 1 ,3% 

8 - 9 0 0% 

9 Ej angivet 0 0% 

Xz: Varaktighet 

Bar· Element· Count· Percent : 

1 Tillsvidare 239 60,5% -Mode 

2 Vikariat 147 37,2% 

3 Projekt 9 2,3% 

X 3: Benamning 

Bar· Element· Count· Pe t rcen : 

1 Bibl ass 10 2,5% 

2 Bibliotekarie 331 83,8% -Mode 

3 Bibl chef 35 8,9% 

4 Ovr 19 4,8% 



Bilaga 5 Exakta uppgifter ( antal och procent) for 1995 vad galler antal tim mar, 
varaktighet och benamning 

Bar· Element· 

1 40 

2 31 - 39 

3 30 

4 21 - 29 

5 20 

6 11 - 19 

7 10 

8 - 9 

9 Ej angivet 

Bar· Element· 

1 Tillsvidare 

2 Vikariat 

3 Projekt 

Bar· Element· 

1 Bibl ass 

2 Bibliotekarie 

3 Bibl chef 

4 Ovr 

X1: Timmar 

Count· 

136 

3 

18 

3 

25 

1 

0 

0 

2 

X2: Varaktighet 

Count· 

123 

so 
15 

X 3: Benamning 

Count· 

2 

157 

15 

14 

Percent· 

72,3% -Mode 

1,6% 

9,6% 

1,6% 

13,3% 

,5% 

0% 

0% 

1 '1% 

Percent· 

65,4% -Mode 

26,6% 

8% 

Percent· 

1 '1% 

83,5% -Mode 

8% 

7,4% 



----------

Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras iir en nationell hogskola. Studenter kern
mer fran he! a landet fOr att stud era hiir. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inorn 
omradena bibliotek och infonnation, textil, teknik, pedago
gik sarnt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i central a Bonis. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna bar sitt ursprung annu Hingre tillbaka i den stat
Iiga Tekniska Viifskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbcte ar en expanderande del 
.:tv hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar hiir rned 
foretag, statliga rnyndigheter och kommuner i Sju
hiiradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Bonis sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras Iandets enda 

specialhOgskola fOr biblictekarier, men genom universite
tens1 och hogskoiornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en rnagisterexamen 
som omfattar samrnanlagt 160poiing (rnotsvarar atta tenni
ue:,·), varav minst 80 poling inom amnet biblioteks- och 
infonnationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infonnationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

I m;titutionen.bibliotekshogskolan 
-···--. . ... __ .. H.P~k9.lan i Boras 

Hogskolan i Boras {:~~As 
Biblioteket -16 40 oo 

111111111 ~ IIIII 
lmqvist@hb.se , 

16000000056734 

. ___ _. ____ ~ 
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