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Abstract:   
 
The aim with this Master’s thesis is to examine the professional knowledge of the 
librarian. The method used is text analysis of a state public investigation, SOU 1969:37, 
that concerns librarian education. The theoretical starting point is a theory of knowledge 
that’s descended from Aristotle. Three different forms of knowledge are central 
concepts in the theory: the theoretical, the practical and the ethical.  
 
The main issue in this thesis is: In what ways did the investigators look at the librarian’s 
knowledge? Was it in a changeable period of time? In that case, what reasons could 
there be? The conclusion shows that educational political changes were affecting the 
whole educational sphere at the late 1960:s, and in the beginning of the 1970:s, 
including library education. Practical knowledge was put in focus, while theoretical 
knowledge, which means scholarship, had to decline. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
När jag skulle välja ämne för den här uppsatsen ville jag att det skulle bli något inom området 
för utbildning och kunskap. Jag tycker att det är ett stort och intressant område och med tanke 
på mitt eget utbildningsval är naturligtvis biblioteksutbildning och bibliotekariens kunskap 
relevant att välja som ämne för uppsatsen. Jag ville undersöka hur bibliotekariens 
yrkeskunskap påverkats och förändrats. För att begränsa undersökningen till omfånget av en 
magisteruppsats måste jag välja ut och koncentrera mig på en viss tidsperiod. I samråd med 
min handledare valde jag en biblioteksutbildningsutredning som material för uppsatsen, 
närmare bestämt den utredning som låg till grund för den första gemensamma 
biblioteksutbildningen i Borås, nämligen SOU 1969:37 Utbildning för bibliotek, arkiv och 
informatik, även kallad BU. Det är den största utredning om biblioteksutbildning som gjorts i 
Sverige, och den ledde fram till den hittills största reformen inom området.  
 
Varför skriva en magisteruppsats om bibliotekariens kunskap med en utbildningsutredning 
som grund för undersökningen? Jag tror att en utbildningsutredning är ett utmärkt 
analysmaterial att använda sig av - kunskap och utbildning hör ihop. Det är ett källmaterial 
fylld med information, en forskning i sig om situationen inom biblioteksområdet i slutet av 
1960-talet. Det finns många faktorer som genom åren har påverkat bibliotekariens yrkesroll 
och kunskaper och den här utredningen är en av dem. Det är nog ingen tvekan om, att det som 
blev den första biblioteksutbildningen i Borås 1972 banade en väg som vi än idag ser spår av, 
trots att mycket har hänt sedan dess inom detta fält. Det är också av intresse att notera, att 
regeringen i sin proposition på en avsevärd massa punkter valde att inte följa BU: s förslag till 
utbildningen. 
 
1.2 Syfte och problemformulering 
 
Genom att undersöka textmaterialet kan jag följa de utvecklingstendenser som skulle komma 
att påverka och förändra kunskaperna inom biblioteksområdet. Jag kan också få en 
uppfattning om hur utredarna tänkte angående bibliotekariens kunskaper och yrkesroll, när de 
planerade den nya utbildningen, och i vilken utsträckning samhällsutvecklingen påverkade 
utredningsarbetet. Det är också intressant att ställa den ”nya utbildningen” mot de tidigare. 
Kan man där se förändringar i bibliotekariens kunskapsområde, och i så fall hur kan man 
beskriva dessa? 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Hur ser kraven på bibliotekariens kunskap ut före BU? 
 
Hur ser BU:s förslag på förändringar ut, med tanke på bibliotekariens kunskap? 
 
Vilka kunskaper anser utredningen att bibliotekarien bör ha, och varför? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Jag vill tydliggöra tre avgränsningar i denna uppsats. Även om jag har läst hela utredningen 
flera gånger, så har jag i analysen endast använt mig av vissa delar av BU. Analysmaterial till 
hur utbildningen såg ut tidigare har jag hämtat ur kapitlet ”Utredningen och dess bakgrund”, 
och detsamma gäller analysen om direktiven. Övrigt material är hämtat från avsnittet ”Förslag 
till ny utbildning”. Den andra begränsningen gäller yrkesgrupper i BU, där jag valt att endast 
undersöka bibliotekariens kunskap och inte de delar som handlar om arkivarier och 
informatiker. Jag har också valt att inte ta med förbandsbibliotekarier, deltidsbibliotekarier 
och grundskolebibliotekarier i analysen, på grund av att dessa kategorier skiljer sig alltför 
mycket från de övriga, det vill säga bibliotekarier på vetenskapliga bibliotek, 
folkbibliotekarier och gymnasiebibliotekarier. Grundskolebibliotekarier nämner jag dock vid 
ett par tillfällen. 
 
1.5 Definitioner och begreppsförklaringar 
 
Under den här rubriken förklarar jag olika begrepp som förekommer i uppsatsen, och börjar 
med information (lat. informa´tio av info´rmo, utbilda, undervisa ,eg. ge form åt något)  som 
är ett centralt begrepp i delar av den text jag analyserar, och är en generell beteckning för det 
meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Begreppet information 
är svårt att definiera eftersom det är ett så omfattande begrepp med så många olika 
innebörder. Jag har inte för avsikt att skriva en heltäckande definition av 
informationsbegreppet, utan min tanke är att tydliggöra att det finns en skillnad mellan 
information och kunskap, eftersom det sistnämnda är ämnet för denna uppsats 
(Nationalencyklopedin, 2000). 
 
Det finns idag ingen enhetlig, allmänt accepterad definition av begreppet information. 
Informationsbegreppet används inom en lång rad discipliner och specialområden. Information 
och kunskap är två begrepp som ligger nära varandra och det är svårt att dra en skiljelinje 
mellan dem. Av information blir man informerad, får kännedom om något. Även om 
information är nödvändig för kunskap är den ej tillräcklig om man menar kunskap i 
betydelsen djupare insikt. Det är med andra ord viktigt att göra en markering när det gäller 
skillnaden mellan information och kunskap. Information är inte kunskap utan enbart material 
för kunskap. Kunskaper måste vi tillägna oss själva (Liedman, 2001). Man kan säga att fakta, 
upplysningar eller underrättelser är information, och då handlar det om att innehållet i 
meddelandet förs vidare. Informationen kan vara objektiv eller subjektiv beroende på de krav 
som finns, men all form av information kan påverka mottagaren på ett eller annat sätt 
(Nationalencyklopedin, 2000) 
 
Informationssamhälle är ett begrepp som under de sista årtiondena har använts mer och mer 
i de länder som är högindustrialiserade. I uppsatsen nämns uttrycket ”informationsexplosion” 
vid ett flertal tillfällen, och det är en av de utvecklingstendenser som uppmärksammades i 
SOU 1969:37 (BU). Det som kännetecknar informationssamhället är en ökad 
kunskapsproduktion, ökat beroende av tillgång till information, ny informationsteknologi i 
form av integrerade system för dator- och teleteknik och framväxten av en särskild 
informationssektor (ibid.). 
 
Informatik (eng. informatics) är ett vetenskapligt område som studerar användningen av 
informationsteknik och hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 
Informatik benämndes tidigare administrativ databehandling (ADB) och avsåg då främst teori 
och informationssystem (DIS) inom organisationer. Den första ADB-professuren inrättades 
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1965 vid Stockholms universitet, men först i mitten av 1970-talet blev ADB allmänt etablerat 
i Skandinavien som en forskningsdisciplin. Forskningens inriktning har bestämts dels av 
datorteknologins utveckling, dels av skilda teoretiska utgångspunkter. Den äldsta 
informationsteoretiska traditionen uppfattar informationsteknologin som en teknologi för 
styrning av organisationer och koncentrerar sig på metodik för analys av informationsflöden 
och informationsmängder. Informatik är ett samhällsvetenskapligt ämne, och var vid sidan av 
bibliotek och arkiv ett yrkesområde som ingick i utredningen SOU 1969:37 (BU) (ibid.).  
 
Arkiv (senlat. archi´vum, av grek. arceión, förvaringsplats för offentliga register, byggnad för 
överheten av arche, regering, överhet) samling av dokument och handlingar (arkivalier); 
termen använd även för den lokal där arkivhandlingar förvaras och för den institution som 
lagrar och vårdar dem. Ordet kan även ingå på vetenskapliga tidsskrifter (t ex Arkiv för fysik). 
Arkivinstitutioner skall ta emot, bevara, vårda och tillhanda hålla handlingar av olika slag 
(protokoll, diarier, brev, räkenskaper m.m.) lagrade på olika medier (papper, mikrofilm, 
magnetband och optiska skivor). Den nya informationsteknologin har ställt arkiven inför nya 
problem vad gäller bevarande, förvaring och vård, samtidigt som den innebär ökade 
möjligheter att tillgängliggöra och sprida arkivbeståndens innehåll. Många arkivinstitutioner 
har också kompetens att konservera och vårda äldre handlingar, ritningar och kartor liksom 
sigill m.m. Utbildning i arkivvetenskap ges vid flera universitetet och högskolor, och ämnet 
finns både på grund- och doktorandnivå (ibid.).  
 
Profession (lat. profe´ssio offentligt anmält yrke av profi´teor, öppet bekänna, offentligt 
uppge sitt yrke) i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi 
ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, 
ofta universitetsbaserad. Till de klassiska förindustriella ”statusprofessionerna” räknas 
medicin, juridik och teologi (ibid.). 
 
Diskurs (fr. discours, samtal, yttrande, tal, av lat. discu´rsus samtal, eg. kringlöpande) 
betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet 
beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t ex den moraliska, den 
vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet. Hos Michel 
Foucault är en diskurs en regelstyrd kunskapsinstitution, t ex psykiatrin eller biologin, hos 
Habermas en kritisk analys av (t ex politiska eller sociala) giltighetsanspråk. Paul Ricoeur 
menar med diskurs det i tal eller skrift använda, konkreta språket i motsats till det abstrakta 
språksystemet som användningen exemplifierar. Ur dessa mer precisa betydelser har en mer 
allmän men användbar betydelse vuxit fram. Den bygger på uppfattningen att hela vårt 
förhållande till verkligheten uttrycks genom diskurser, och att diskursen starkt styr vår 
verklighetsuppfattning att vi är fångade i den. Samtidigt finns det uppenbarligen många olika 
diskurser. Våra ord och därmed våra tankars innebörder styrs enligt detta föreställningssätt av 
i vilken diskurs vi befinner oss, och missförstånd eller oförståelse uppstår om vi i vår 
kommunikation med andra ”inte är i samma diskurs” (ibid.). 
  
Kunskapsteori, epistemologi, är en huvudgren av filosofin som studerar grundläggande 
frågor om kunskapens natur, objekt och källor. Den ställer frågor som: Vad är kunskap? Vad 
kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Vad vilar 
kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet? (ibid.)  
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1.6 Informationssökningar 
 
När jag har sökt information till uppsatsen har jag framförallt använt mig av 
bibliotekskatalogerna Voyager och Libris, samt folkbibliotekens katalog Opac. I det material 
jag funnit användbart har jag hittat referenser till annan litteratur som har varit intressant för 
uppsatsen. Jag har fått förslag till lämpliga källor av min handledare, och av andra lärare på 
Bibliotekshögskolan i Borås. Kurslitteratur från min egen biblioteksutbildning har också varit 
användbar. 
 

2 Metod och material 
 
När man skriver en uppsats kan man ha användning av litteratur på en mängd olika sätt. Det 
kan handla om tidigare forskning eller bakgrundsinformation. Litteratur kan också vara den 
primära källan för en forskning. I den här uppsatsen är den primära källan SOU 1969:37 
Utbildning för bibliotek, informatik och arkiv. Det är vad man kallar en dokument- och 
källanalys, en metod där man använder vissa texter som källor eller data för sin undersökning 
(Repstad, 1987, s. 87-90).  
 
Ett ”normativt” källmaterial är värderande, t.ex. lagar och föreskrifter som kan ge en bild av 
förhållningssätt, krav eller avsikter. Ett deskriptivt källmaterial är beskrivande, t.ex. offentlig 
statistik (Holme & Solvang, 1997). När det gäller det källmaterial som jag ska analysera, så 
anser jag att det främst är värderande, det vill säga att BU ger en bild av förhållningssätt, krav 
och avsikter, men jag tycker också att BU innehåller beskrivande delar med bland annat inslag 
av statistik, och är dessutom ett offentligt dokument. 
  
En textanalys innebär att man läser texten åtskilliga gånger och gör en så kallad ”närläsning”, 
det vill säga att man läser texten mycket noggrant för att bli så insatt i texten att man kan tolka 
den. Det jag vill, är att få en uppfattning om hur bibliotekariens kunskap beskrivs i texten. 
Den uppfattning jag får blir också min tolkning, som jag sedan eventuellt kan sammankoppla 
med vissa omständigheter och förhoppningsvis dra slutsatser utifrån. 
 
2.1 Tolkning av texter 
 
Ordet hermeneutik betyder tolkningslära. För att kunna få ut något av den text man läser 
måste man tolka den. Man tolkar texten utifrån sin förförståelse, det vill säga utifrån sina 
personliga referensramar. Hur man tolkar texten beror alltså på de erfarenheter och kunskaper 
man har, och denna förståelse för texten ska förhoppningsvis bli allt djupare ju mer man sätter 
sig in i den, vilket brukar kallas ”den hermeneutiska cirkeln”. Det handlar om att man går från 
en uppfattning om textens helhet till dess delar och sedan tillbaka till helheten, som vid en 
andra eller tredje reflektion kan se annorlunda ut (Hartman, 1993, s. 61-62). 
 
Att tolka en text är alltså en hermeneutisk process och i den ingår också att tolkarens 
kreativitet och fantasi får del i det som sker. Om den som tolkar har kunskaper i området finns 
också en större förmåga att sätta gränser i denna process. Viktigt är har jag förstått, att man är 
klar över sin förförståelse i ämnet och är tydlig när det handlar om egna värderingar. Det kan 
bli problematiskt om forskarens värderingar är mer dominerande än det som står i själva 
texten. Ett annat problem kan vara att forskaren tolkar in en helhet i materialet som inte finns, 
det är då lätt att missa konflikter och tvetydigheter som är av vikt för resultatet (Repstad, 
1987, s. 104). 
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Jag är själv medveten om att min förförståelse när det gäller området bibliotek och 
bibliotekariens kunskaper är påverkad av att jag själv studerat till bibliotekarie, och jag tolkar 
innehållet i analysen utifrån min samtid. Det faktum att jag vet hur bibliotekarieutbildningen 
har sett ut tiden från utredningen till nutid har haft betydelse när jag analyserat. För att kunna 
göra en tolkning av textmaterialet, måste jag använda mig av min förförståelse och mina 
kunskaper inom området, men hela tiden vara medveten om att detta påverkar uppsatsens 
innehåll. Utan viss förförståelse är en tolkning omöjlig, menar Gadamer, en tysk 
hermeneutiker. Han säger också att en texts betydelse hela tiden förändras eftersom 
tolkningen blir olika beroende på vem som tolkar och i vilken historisk situation tolkningen 
görs. Det går inte att återskapa precis det som författaren menat med texten, och inte heller 
hur andra uttolkare förstått texten. Det viktiga är att utifrån sina egna samtida kunskaper och 
erfarenheter tolka den text som föreligger, och därigenom ge texten en ny innebörd 
(Bergström & Boreus, 2000, s. 26). 
 
2.2 Tillvägagångssätt  
 
Den arbetsmetod som jag använder mig av är alltså textanalys genom ”närläsning”. När jag 
läste texten var det viktigt att hela tiden ha uppsatsens syfte och frågeställningar med i 
tankarna för att kunna göra associationer dem emellan. Jag ville först och främst få en 
uppfattning om skillnaden mellan de tidigare bibliotekarieutbildningarna och BU:s förslag, för 
att kunna jämföra. Jämförelsen kan ge en vägledning när det gäller förändring av 
bibliotekariens kunskap. Jag koncentrerade mig på vissa nyckelrubriker (som följer nedan) i 
de olika textavsnitten, som skulle ses i ljuset av kunskapsteorin jag valt.  
 
När jag först fick textmaterialet, det vill säga BU i min hand, läste jag igenom texten åtskilliga 
gånger innan jag bestämde mig för vilka delar som skulle väljas ut för att analyseras. De 
utvalda delarna är alla utom en tagna ur kapitlet ”Förslag till ny utbildning”. Jag bestämde 
mig för att studera fem olika avsnitt, som jag bedömde skulle ge mig möjlighet att svara på 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 
I det första avsnittet, som handlar om hur de olika bibliotekariekategoriernas utbildning såg ut 
precis före BU:s start, är information tagen ur kapitlet ”Utredningen och dess bakgrund”. Hur 
bibliotekarieutbildningen såg ut tidigare var ett självklart avsnitt att välja ut, för att kunna göra 
vissa jämförelser med det förslag BU lagt fram – vilka förändringar av utbildningen och 
därmed också av bibliotekariens kunskaper som skulle komma till stånd. 
 
Det andra avsnittet handlar om BU:s direktiv, vilket jag tyckte var viktigt i sammanhanget. 
Vad skulle utredarna sträva efter att uppnå, vilka riktlinjer måste de följa? Hur påverkar 
direktiven bibliotekariens kunskap? 
 
Det tredje utvalda avsnittet blev ”Utvecklingstendenser och dess påverkan på biblioteket”. En 
viktig text om vilka kunskaper som kan komma att krävas inför framtiden, och som till viss 
del redan vid tiden för BU visat sig vara nödvändiga. Exempel på utvecklingstendenser är det 
ständigt ökande informationsflödet av vetenskapliga texter, ADB-teknikens alltmer påtagliga 
användning och det ökade behovet av samarbete bibliotekskategorier emellan. 
 
Bibliotekariens arbetsuppgifter handlar det om i det fjärde avsnittet i analysen. Här har jag 
tänkt att det är av värde att ta med de faktiska och konkreta arbetsuppgifter som BU har 
kommit fram till att bibliotekarien utför – och därmed också få en riktlinje för de kunskaper 
som det förväntas att en bibliotekarie ska ha. 
Det femte och sista utvalda avsnittet i analysen heter ”Kunskap och innehåll i den nya 
utbildningen”, och handlar om krav på förkunskaper samt studieplan för den planerade 
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utbildningen, en högst relevant del om man vill undersöka BU:s syn på bibliotekariens 
kunskap. Hur diskuterade BU till exempel när det gäller bibliotekariens personliga 
egenskaper? Är de efterfrågade egenskaperna en form av kunskap, och kan de läras in? 
 
Ur avsnitten valde jag sen ut, för uppsatsens syfte, representativa citat som jag i vissa fall 
kommenterar med synpunkter. Många av dessa synpunkter kommenterar jag ytterligare när 
jag tar upp dem i uppsatsens diskussionsdel. 
 
2.3 SOU 1969:37 Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik 
 
Jag vill här göra en presentation av den utredning som låg till grund för bildandet av den 
första gemensamma utbildningen för bibliotekarier i Sverige, alltså SOU 1969:37 Utbildning 
för bibliotek, arkiv och informatik, även kallad BU. Flera utredningar och förslag hade 
tidigare föregått utredningen om reformerad bibliotekarieutbildning, både från statliga och 
fackliga organ, men dessa hade inte hade lett till något beslut. Det fanns olika orsaker som 
föranledde utredningen, bland annat fanns ett missnöje över den splittring som fanns på 
utbildningsområdet, och bristen på adekvata utbildningsvägar inom flera sektorer av 
biblioteksväsendet. Ytterligare en orsak var den expansion som förväntades komma till 
bibliotekssektorn och kräva mer personal och resurser. 
 
Riksdagsledamoten Bo Martinsson valdes till utredningens ordförande, och Jonas Åkerstedt, 
föreståndare för Dag Hammarsköldsbiblioteket, valdes till sekreterare. Deras och 
medarbetarnas uppgifter skulle bli att undersöka och kartlägga det nuvarande och det framtida 
behovet av personal inom yrkesområdet. De skulle också göra en bedömning av personalens 
arbetsuppgifter, samt bibliotekens olika servicefunktioner. Bedömningen skulle sedan ligga 
till grund för hur utbildningarna skulle utformas, den utveckling som förväntades ske inom 
biblioteksområdet skulle komma att få konsekvenser för personalens uppgifter. Utredarna 
skulle också ta ställning till hur vida de olika yrkesgrupperna inom området skulle samordnas 
och placeras tillsammans på ett enda institut. Utredningen sammanförde arbetsuppgifterna 
under sex huvudrubriker: 
 

- urval, anskaffning och vård av media 
- systematisering av mediabeståndet 
- informationsverksamhet 
- låneverksamhet 
- allmänkulturell verksamhet 
- administration. 

 
Utredarna börjar med att beskriva de aktuella utvecklingstendenserna inom området i sitt 
förslag till ny utbildning. Man förutspår först och främst en allmän expansion inom hela 
området. På grund av en ökad tillströmning av studenter till högre utbildning tror man att 
forskningsbiblioteken får en ökad belastning och därigenom en fortsatt expansion. Både folk – 
och forskningsbibliotek kommer att påverkas av ”informationsexplosionen”. Faktorer som 
särskilt anses kan komma att påverka folkbiblioteken är ökade satsningar på vuxenutbildning, 
människors rikligare fritid och bibliotekens kontaktarbete. Man menar också att bibliotekens 
verksamhet kommer att påverkas av nya tekniker som ADB och nya medier, vilket kommer 
att resultera i speciella kunskapskrav. 
 
När det gällde den nya utbildningens förkunskapskrav enades utredningen om att de 
studerande skulle ha förvärvat minst 80 poäng akademiska studier. Man ansåg att ytterligare 
ämnesstudier vara en fördel för vissa bibliotekarier, men att den sammanlagda studietiden då 
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skulle bli alltför lång i jämförelse med andra yrkeskategorier. Själva bibliotekarieutbildningen 
beräknades bli tvåårig, så sammanlagt blir den eftergymnasiala tiden fyra år. Dessutom skulle 
det finnas en fri kvot för t.ex. sökande med lång praktisk erfarenhet. 
 
Utredarna rekommenderar en organisatorisk sammanhållen utbildningsenhet som man 
föreslår ska ligga i Solna i den dåvarande statliga biblioteksskolans lokaler. Man föreslår att 
alla andra biblioteksutbildningar ska upphöra efter en övergångstid. Placeringen i 
Stockholmsområdet skulle innebära en del fördelar, bland annat närheten till flera folk-, fack-, 
och forskningsbibliotek som man skulle kunna samarbeta med. Utbildningen skulle bedrivas i 
form av en fristående högskola direkt underställd Kungl. Maj:t. Detta motiverar man med 
studiernas preciserade yrkesinriktning, det starka praktisk-tekniska inslaget och behovet av 
lärare med erfarenhet från praktiskt biblioteksarbete (SOU 1969:37). 
 

3 Kunskapsteori  
 
Vad är kunskap egentligen? Hur kan man definiera den? Gustavsson skriver i sin bok 
Kunskapsfilosofi (2000) att man kan se på kunskap ur olika synvinklar, som något som är skilt 
från oss, men som vi kan skaffa oss genom inlärning, t.ex. ”fakta”. Kunskap kan också ses som 
en ständigt pågående personlig process, en aktivitet vi engagerar oss i och som då blir en 
personlig och social företeelse i ett mänskligt, socialt och kulturellt sammanhang. Ordet 
kunskap är sammansatt av ”att kunna” och ”att skapa”. Vi använder vårt medvetande och våra 
inre förmågor att kreativt skapa kunskap. 
 
Man kan få kunskap genom utbildning, men också i det dagliga livet, i möten med människor. 
Vi behöver alla kunskaper för att klara oss, och det uppstår ständigt nya behov av kunskaper i 
och med att samhället hela tiden förändras. Det säregna för människan är att hon kan lagra 
kunskap, menar Gustavsson. Detta ger oss möjligheter att se tillbaka i historien och lättare 
förstå samtidens kunskap, hur den utvecklats. I den västerländska kulturen finns en 
kunskapstradition från den grekiska antiken, i vilken våra nutida föreställningar om kunskap 
har sin grund (ibid., s.14-21). Gustavsson skriver: 
 
 En form av kunskap behövs för att förstå hur världen är uppbyggd och fungerar. Det 

är den vetenskapliga kunskapens uppgift. En annan behöver vi för att kunna 
tillverka, skapa och producera, kallad produktiv kunskap. En tredje använder vi för 
att kunna utveckla ett gott omdöme och verka som etiska människor och 
demokratiska medborgare. De grekiska beteckningar som används för dessa former 
av kunskap är episteme, techne och fronesis. (Gustavsson, 2000, s.15) 

 
 
Jag kommer att utgå ifrån Bernt Gustavssons bok Kunskapsfilosofi (2000), när jag beskriver 
det teoretiska ramverket i min uppsats. De tre kunskapsformerna episteme, techne och fronesis 
går på olika sätt att avläsa i samtida diskussioner om kunskap och kunskapssamhälle, skriver 
Gustavsson. Detta har jag tagit fasta på när jag valde vilken teori jag skulle använda i 
uppsatsen. Det faktum att kunskapsteorin härstammar från Aristoteles tid, gör den ännu mer 
intressant tycker jag. Det betyder att den är djupt förankrad i vår historia, och har följt med 
tiden fram till våra dagar. 
 
De tre kunskapsformerna är inte klart avgränsade utan har kopplingar till varandra, trots det är 
det ändå tre olika sätt att kategorisera kunskap, vilket är nödvändigt om man vill diskutera 
ämnet i en uppsats. En annan orsak till mitt val är att Mats Sjölin i sin magisteruppsats har 
använt samma kunskapsteori och då finns också möjligheten att diskutera resultat och 
slutsatser, eftersom vi båda skriver om bibliotekariens kunskap. Jag har förutom de tre 
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kunskapsformerna episteme, techne och fronesis även tagit med pragmatismen, som är en gren 
från den praktiska kunskapen techne. Anledningen är att pragmatismen, framförallt genom dess 
förespråkare John Dewey, har satt en prägel på vårt utbildningssystem.  
 
3.1 Episteme 
 
Episteme representerar den vetenskapliga kunskapen – ett fälts eller en disciplins teoretiska 
kunskap, och under lång tid har denna kunskap uppfattats som den enda som räknas. Det är 
forskning som ger oss den vetenskapliga kunskapen, då man undersöker tillvaron på olika sätt, 
ny kunskap byggs på den gamla och ändrar kanske vår synvinkel. Episteme är en 
kunskapsform som diskuteras mest inom de olika vetenskaperna och inom vetenskapsteorin. 
 
Teoretisk-vetenskaplig kunskap – episteme är alltså kunskap som framställts genom forskning 
och jag kommer nedan att skriva kort om forskningens traditioner. Olika ämnesområden har 
olika uppfattningar om vad som är vetenskaplig kunskap. Samhälls – och humanvetenskaperna 
har ett synsätt, naturvetenskap och teknik har ett annat. En allmän åsikt har ändå varit att 
forskning är viktig för samhällets utveckling. 
Vetenskaplig kunskap har traditionellt tre kännetecken: 
 

- erfarenhet, iakttagelse, tradition 
- metod (hur vi går tillväga)    
- teori (anlägga ett perspektiv som ger svar på frågor) 

 
Vetenskaplig kunskap utifrån de tre kännetecknen ovan, har sin början på 1600-talet med 
ämnet naturvetenskap. Från denna tid växte två traditioner för vetenskapligt tänkande fram, 
den ena är den empiriska, som menar att kunskap har sin grund i erfarenhet. Den andra är den 
rationalistiska, som ser till tanke, förnuft och den teoretiska kunskapen (ibid., s. 35-39). 
 
3.2 Techne 
 
Techne eller praktisk-produktiv kunskap, som denna form också kallas, är knuten till 
tillverkning, skapande och framställning av materiella och andliga produkter. Ordet ”teknik” 
har vi fått från begreppet ”techne”, men det står inte endast för ”teknisk kunskap” som man 
kanske skulle kunna tro, ”teknisk” står mer för kunskap som medel eller instrument.  
 
Techne är en kunskapsform som hör samman med våra handlingar. Pragmatism är en 
kunskapssyn som utgår från techne, d.v.s. praktisk-produktiv kunskap. Ordet pragma betyder 
handling, och pragmatism betyder följaktligen ett tänkande om kunskap som utgår från 
handling. Det är alltså i pragmatismens kunskapstradition som den handlingsbaserade 
kunskapssynen har sin grund. Det har tagit lång tid att uppmärksamma den praktiska formen av 
kunskap. Först vid 1980-talet fick framställningen om praktisk kunskap betydelse för 
samhällsutvecklingen, man menar att detta beror på den teoretiska kunskapens dominans, och 
det har i sin tur berott på att den platonska filosofin har haft stor inverkan på västerländs kultur. 
 
 Den teoretisktvetenskapliga kunskapen, som har betraktats som ”den rena vetenskapen” eller 
det ”rena tänkandet” har tydligt satt spår i uppbyggnaden av utbildningssystem i världen. 
Teoretisk kunskap har setts som överordnad den praktiska, men idag tänker vi mer att praktisk 
kunskap är något som innebär både handlande och tänkande på samma gång. Att en 
verksamhet är praktisk behöver inte betyda att kunskapsformerna episteme och fronesis inte 
kan användas, vilket man kan förledas att tro i och med formernas uppdelning (Gustavsson, 
2000, s.31, s.102-103). 
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Ytterligare ett begrepp som har kunskapsformen techne som utgångspunkt är ”tyst kunskap”. 
Det finns saker som vi kan, utan att vi behöver kunna beskriva och förklara kunskapen med ord 
– därför kallas den ”tyst kunskap”. Om vi kan diskutera och uttrycka verbalt vad vi gör eller 
har gjort, så är kunskapen inte längre tyst. Att kunskapen är tyst behöver inte innebära att den 
inte går att formulera i ord. Begreppet tyst kunskap har inneburit att praktiska yrkeskunskaper 
som betraktats som tysta har uppmärksammats och diskuterats, vilket är av stor betydelse i vårt 
kunskapssamhälle, där det finns ett behov av att beskriva vilka kunskaper man har för att 
kunna vidareutveckla dessa (ibid., s.103). 
 
Ett annat kunskapsbegrepp är ”reflekterande praktik”. Gustavsson tar i detta sammanhang upp 
Donald D Schöns bok Den reflekterande praktikern: Hur professionella tänker i handling 
(1983). Schön menar att synen på vad kunskap är har varit alldeles för ensidig, kunskap har 
underförstått handlat om den teoretiska, vetenskapliga kunskapen. Schön anser därför att det 
finns ett behov av vad han kallar ”praktikens egen kunskapsteori”. 
 

Den vetenskapliga kunskapen utmärks, enligt Schön, av att vara specialiserad, 
standardiserad och bunden. Den har använts i syfte att direkt bidra till att lösa de 
problem man står inför i de praktiska uppgifterna. Kunskap har genom vetenskapens 
dominans i den tekniska rationalitetens syfte kommit att bli betraktad som något för 
sig, som är skilt från själva användningen av den. Det praktiska handlandet har 
därför blivit något som inte ens kan benämnas som kunskap. (Gustavsson, 2000, 
s.107)  
 

3.3 Fronesis  
 
Kunskap som praktisk klokhet – fronesis, är den tredje kunskapsformen. Detta är alltså en 
praktisk kunskap precis som techne, men skillnaden är att fronesis har sin grund i etiska och 
politiska frågor – hur man handlar etiskt och politiskt för att människor ska må bra. Det goda 
handlandet är här självt ett ändamål. Fronesis vill ge perspektiv på meningen, syftet och 
ändamålet med olika verksamheter. Den vill ge svar på frågor som: Hur använder vi kunskap 
och vilka är målen? Är kunskap ett värde i sig? Hur kan vi använda vår kunskap på ett vettigt 
sätt för att utforma ett samhälle för människans bästa? (Gustavsson 2000, s.160-161) 
 

Praktisk klokhet, fronesis, består alltså i förmågan att möta konkreta situationer med 
lyhördhet och fantasi. Den kunskapen innefattar en god uppfattning om de konkreta 
och komplexa detaljer som ingår i situationen. För att göra en klok bedömning krävs 
ett slag av rådighet också i att välja de handlingar som är de bästa i förhållande till 
den konkreta situation vi befinner oss i. Det blir de praktiska omständigheterna och 
situationen som blir avgörande för vilka val som ska träffas och vilka beslut som ska 
fattas. (Gustavsson, 2002, s.189-190) 

 
Aristoteles skiljde mellan två olika slag av handlingar. Den första, ”tillverkande 
verksamheter”, har sitt syfte och ändamål utanför handlingen, och det kallade han ”poiésis”. 
Den andra typen av handling har sitt syfte och ändamål som en central del i handlingen, och 
det kallade han ”praxis”. I vår tid har diskussionen om dessa det bildat två strömningar, varav 
den ena är den ”nyaristoteliska” vars tradition är etik, politik och estetik. Den andra är den 
”hermeneutiska”, som har tolkning och förståelse som tradition (Gustavsson, 2000, s. 159-
161).  
 
Hur vinner man kunskap som fronesis? I den aristoteliska traditionen sägs det ofta att praktisk 
klokhet vinner man genom egen långvarig, praktisk livserfarenhet. Fronesis är alltså något 
varje människa kan förvärva, men den kunskapen lär man sig huvudsakligen inte genom 
undervisning och utbildning. Gustavsson tar upp frågan om fronesis som kunskapsform skulle 
kunna ha sin plats i utbildning. Ett förslag har Martha Nussbaum, amerikansk filosof, professor 
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i lag och etik och verksam på University of Chicagos juridiska fakultet, och det är att införa 
läsning av skönlitteratur i vissa utbildningar. Detta skulle ge träning i en förmåga som hon 
kallar ”narrativ fantasi”. Hon menar att genom läsning av skönlitteratur tränar vi denna 
förmåga, vilket ökar vår inlevelseförmåga, det vill säga att sätta sig in i hur en annan människa 
har det. Kan vi försöka förstå hur andra människor upplever situationer, så främjas också denna 
etiska kunskap fronesis (ibid., s.192-193). 
 
Jag kommer alltså att använda mig av denna kunskapsteori när jag gör min analys. Det vill 
säga, undersöka på vilket sätt de tre kunskapsformerna episteme, techne och fronesis finns 
representerade i textanalysen. 
 
3.4 Pragmatismen 
 
Jag har tidigare i det här kapitlet nämnt begreppet ”pragmatism” och tänkte här fördjupa dessa 
tankar något, eftersom den med all säkerhet påverkat vår syn på kunskap och därmed också 
utbildningspolitiken och våra utbildningar. Pragmatism är alltså detsamma som 
handlingsbaserad kunskap, vilket betyder att kunskapen tar sin utgångspunkt i våra handlingar. 
Pragmatismen uppstod i USA på 1870-talet och har där en bred förankring, men har även 
spridits runt om i världen. Det är framför allt amerikanen John Dewey som vi förknippar med 
pragmatismens kunskapssyn. Han påverkade starkt vårt synsätt när det gäller skola och 
kunskap, bland annat genom sina böcker Hur vi tänker (1910) och Demokrati och utbildning 
(1916). Det är den sistnämnda av dessa böcker som har haft störst betydelse för skolväsendet. 
Ett uttryck som kommer från honom är ”learning by doing” – vi lär oss genom att göra 
(Gustavsson, 2000, s. 137). 
 
 John Dewey ville förändra synen på kunskap och utbildning genom demokratisering, vilket 
bland annat innebar att ”kunskapen skulle bli en tillgång för alla och utbildningen tjäna 
utvecklingen mot ett demokratiskt samhälle” (ibid. s. 142). Skolan skulle inte vara isolerad 
utan en del av samhället, teoretiska och praktiska utbildningar skulle jämställas, ansåg Dewey. 
Han var också emot utbildning som var till för en elit och som enbart var tillbakablickande och 
historisk. Historien och kunskapen ska tjäna samhällsutvecklingen, både när det gäller 
produktion och demokrati, menade han. De här tankegångarna är ett pragmatiskt sätt att se på 
kunskap. 
 
Pragmatismens centrala tanke är att vi handlar som vi brukar, på rutin, tills det inte längre 
fungerar, då måste vi finna vägar till nya kunskaper som löser problemet. Vi reflekterar och 
funderar över hur vi ska kunna gå vidare. Tankeprocessen ser då ut så här: praktik 1 – 
reflektion – teori – praktik 2. Jag tolkar processen så här: Man utför en handling, reflekterar 
över handlingen, tänker om och tar till sig ny kunskap, och provar sen med en ny handling. 
Kunskapens värde ligger i dess förmåga att lösa problem. Utbildning måste utgå från 
individens faktiska vanor och naturliga tendenser, och det finns en naturlig tendens till 
kunskapssökande hos alla i anlag och förutsättningar. Här börjar kunskapsprocessen, men för 
att kunna gå vidare och utveckla kunskapen krävs distans till vanorna genom reflektion och ny 
kunskap – det blir utbildningens uppgift (Gustavsson, 2002, s.94-97). 
  
Dewey menade att människan genom aktivitet involverar sig i världen, och i världen handlar 
hon. Det är i själva handlingen i relation till miljön, som kunskap uppstår. Detta resonemang 
står då i kontrast till den så kallade ”kunskapsdualismen”, där människan ses som separerad 
från den värld hon lever i och har kunskap om (Gustavsson, 2000, s. 143). 
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4 Litteraturstudier och tidigare forskning  
 
4.1 Biblioteksutbildningens historia 
 
Magnus Torstensson har skrivit om bibliotekarieyrkets historia i texten Folkbibliotekarieyrket: 
framväxt, utbildning, forskning. Exemplet USA och några svenska jämförelser (1991). Han 
jämför där utvecklingen i USA med svenska förhållanden. Folkbibliotekarieyrket i Sverige på 
mitten av 1800-talet var knappt avlönat, och när lön senare utbetalades var den för liten att 
försörja sig på. Yrket blev ett typiskt kvinnoyrke med låg lön och låg status (s.103). En ny syn 
på folkbibliotekarier växte fram i början av 1900-talet och med Valfrid Palmgrens inspiration 
från USA. År 1930 bestämdes det att bibliotekarier skulle ha godkänd utbildning, och detta 
innebar att lön utgick om biblioteket skulle få statsbidrag utöver 2000 kr. per år. Den nya 
biblioteksförfattningen 1930 fick bland annat till följd att allt fler centralbibliotek började 
anställa akademiskt utbildade bibliotekarier på heltid. 
 
Valfrid Palmgren tog alltså med sig idéer från USA om välutrustade folkbibliotek för alla 
samhällsklasser, och vikten av en organiserad bibliotekarieutbildning blev allt större. Hon 
började anordna tvåveckorskurser för bibliotekarier vid läroverksbiblioteken och 
sexveckorskurser för blivande folkbibliotekarier. Inträdeskraven vid de sistnämnda ansågs vara 
minst folkskollärarexamen. De folkbildningssakkunniga tyckte att bibliotekarieutbildningen 
inte endast borde vara praktisk, utan även innehålla teoretiska ämnen som litteraturkännedom, 
bok – och bibliotekshistoria, samt katalogisering – och klassificering (ibid., s.106-107). 
 
Skolöverstyrelsen startade en biblioteksskola 1926, som hade en fyramånader lång utbildning. 
De 35 antagna hade alla bibliotekspraktik, och som skolunderbyggnad var filosofie 
kandidatexamen, studentexamen och högre lärarinneseminarium vanligast. Trots att akademisk 
examen inte var ett absolut krav, så hade 85 procent av de 1035 som utexaminerades vid 
skolöverstyrelsens biblioteksskola akademisk examen. Skolöverstyrelsen beslutade 1943 att 
akademisk examen skulle vara ett inträdeskrav. 
 
För eller emot akademisk examen för folkbibliotekarier har sedan debatterats genom åren, och 
varit en av de stora frågorna inom fältet. Där fanns de som menade att yrket som 
folkbibliotekarie krävde de kunskaper som en akademisk examen kunde ge, medan andra ansåg 
att en sådan utbildning inte var nödvändig och att individer utan akademisk examen, men med 
personliga förutsättningar för folkbibliotekarieyrket, borde få tillträde till utbildningen. 
 
En utbildningskommitté tillsattes av SAB 1955, som ville att bibliotekskunskap skulle bli ett 
nytt vetenskapligt ämne vid universiteten, där det skulle ingå i en filosofie kandidatexamen. 
Tanken på att göra bibliotekskunskap till ett universitetsämne mottogs till största delen 
negativt. Ämnet ansågs som ovetenskapligt, och den föreslagna biblioteksutbildningen med sin 
”klart icke-vetenskapliga karaktär”, passade inte vid universiteten, menade universitetskanslern 
och Göteborgs universitet (ibid., s.108-111). 
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Det som hände sen var att SOU 1969:37 Utredning för bibliotek, arkiv och informatik kom till 
stånd. Torstensson skriver: 
 

Utredningen diskuterade för- och nackdelar med en fullständig integrering av 
bibliotekarieutbildningen i utbildningen vid ett eller flera universitet. Den fann att en 
integrering skulle kunna vara stimulerande för lärarna genom att de genom en sådan 
skulle kunna få större möjlighet till kontakt med berört forskningsområde. 
Utredningen fann dock att skälen för en integrering i universiteten ej var bärande 
och rekommenderade en självständig tvåårig bibliotekshögskola, med två års tidigare 
högskolestudier som grund. Forskningsfrågan skulle i stället lösas genom att den 
biträdande utbildningsledaren bl.a. skulle ha till uppgift att hålla kontakt med 
pågående forskning inom högskolans ämnesområden. (Torstensson, 1991, s. 111) 

 
Det fanns dock de, ledamoten Hans Åke Karlström, universitetkanslerämbetet och Kjell 
Samuelsson, institutionen för informationsbehandling vid KTH, som reserverade sig mot 
upprättandet av en självständig bibliotekshögskola, och ville istället ha en 
universitetsanknytning. Deras motivering var att möjligheterna att påverka och förändra 
utbildningen alltefter de behov som utvecklingen i samhället skulle ge upphov till, skulle öka 
vid en universitetsintegrering. Det skulle också skapas en nära kontakt med forskningen på 
universiteten och därmed en anpassning av utbildningen till vetenskapliga framsteg. Dessutom 
skulle en integrering förhindra att utbildningen blev alltför snävt yrkesinriktad (ibid., s.112). 
 
I utredningen SOU 1969:37, alltså BU, kommer man fram till att de sökande till 
bibliotekshögskolan ska ha en eftergymnasial utbildning för att få tillträde, men att man kunde 
göra vissa undantag då den sökande hade lång praktisk erfarenhet från biblioteksarbete eller 
liknande. När utbildningen sen startade, så reserverades vid första antagningen 15 % för 
sökande som inte uppfyllde kraven på två års högskolestudier eller liknande, men som istället 
hade två års praktik inom biblioteksområdet.  
 
Vidare skriver Torstensson i sin artikel, att den dåvarande utbildningsministern Ingvar 
Carlsson ”ej fann skälen att lägga upp utbildningen så att den för alla studerande inleds med en 
teoretisk utbildning av viss omfattning och avslutas med den egentliga 
bibliotekarieutbildningen vara tillräckligt starka”. Carlsson ansåg också att man skulle ha en 
stor flexibilitet när det gäller antagningen till biblioteksutbildningen, och det var fördelaktigt 
om de yrkesverksamma bibliotekarierna hade olika slags studie– och yrkesbakgrund. Han 
ansåg ytterligare att någon teoretisk övermeritering inte skulle få förekomma, för att gynna 
sökande med lägre utbildning.  
 
Utbildningsministern menade att större hänsyn ska tas till de praktiska erfarenheterna, och han 
förutspådde att denna utveckling skulle påverka många utbildningar. Han såg det som en 
positiv möjlighet att släppa på regeln om akademiska meriter som antagningskrav till 
bibliotekshögskolan. Eftersom direktiven till BU hade en annan riktning, fick Carlsson frågan 
om dessa inte borde ha varit annorlunda. Svaret blev att det under utredningens gång skett 
förändringar som starkt talade för större hänsynstagande till praktiska erfarenheter. Radikala 
utbildningspolitiska strömningar var orsak till förändringarna, skriver Torstensson, och menar 
att de nya antagningskraven sannolikt försvårade utvecklingen att professionalisera 
bibliotekarieyrket. Bibliotekarieutbildningen fick därmed också problem att bli sedd som en 
fyraårig högskoleutbildning.  
 
BU avvisade tanken på att bibliotekshögskolan skulle kopplas till universitet och forskning, 
och i samma riktning pekar rekryteringen av lärare till utbildningen, dessa skulle ha en nära 
anknytning till praktiskt biblioteksarbete. Torstensson menar att BU borde ha påpekat det 
olämpliga i direktiven angående biblioteksforskning, och föreslagit bättre möjligheter för 
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utbildningens lärare att bedriva forsknings och utvecklingsarbete. Förslaget att biträdande 
utbildningsledaren på bibliotekshögskolan skulle ha till uppgift att bevaka och ha kontakt med 
pågående forskning inom biblioteksutbildningens ämnesområden, tycker Torstensson ger ett 
närmast komiskt intryck. Ny kunskap genom forskning är nödvändig för att utveckla 
biblioteksväsendet, och därför är det förvånande att BU inte behandlade den frågan. 
 
Bibliotekariernas intresse för biblioteksforskning har varit bristfällig, skriver Torstensson, och 
detta har kritiserats åtskilliga gånger. Han citerar vad en man vid namn Wirde sa 1950 i 
Uppsala: ”Det är inte något fel på de svenska folkbibliotekariernas humanistiska 
allmänbildning, inte heller på deras bibliotekstekniska träning, vad vi saknar är 
biblioteksvetenskaplig skolning.” Konsekvenserna av detta blir att vissa kunskaper hos 
bibliotekarier är fulländade, som t ex att katalogisera, medan få har den kunskap som krävs för 
att skriva en uppsats om katalogiserings- och klassifikationssystem. 
 
Det bristfälliga intresset för biblioteksforskning ändrade sig under 50- och 60-talet, och 1969 
gav Lars Furuland, professor i litteratursociologi, ut En bok om biblioteksforskning. Ytterligare 
en bok i ämnet gavs ut samma år, Biblioteksforskning, av Eva Person, i vilken hon jämförde de 
nordiska ländernas biblioteksforskning med en del andra länder, bland annat USA och 
Storbritannien. Hon talade för en organisatorisk väletablerad och ekonomiskt väl tillgodosedd 
nordisk biblioteksforskning, för att få behålla den ställning internationellt som tidigare 
erhållits. Även SAB insåg vid den här tiden betydelsen av biblioteksforskning, och lämnade en 
skrivelse till BU för att utformningen av biblioteksutbildningen skulle ge möjligheter till en 
utveckling av biblioteksforskning. På grund av regeringens direktiv till BU, att inte behandla 
frågan om vetenskaplig verksamhet i samband med utbildningen, gick detta inte att fullfölja. 
 
Nya idéer inom biblioteksområdet har haft svårt att slå igenom i Sverige, anser Torstensson, 
och gör en jämförelse med USA när det gäller biblioteksforskning. Vid GLS i Chicago 1928, 
togs de första studenterna in, och jämför man med det år som Sverige fick en professur i 
biblioteks- och informationsvetenskap 1990, så skiljer det 62 år. Det var först 1970 som 
Sverige var redo för biblioteksforskning, men statsmakten gick emot. Det blev 
biblioteksforskningens 20 förlorade år, enligt Lars Furuland. 
 
I slutet av sin artikel tar Torstensson upp ytterligare några synpunkter, där han framhåller 
vikten av att ha en kontinuerlig kontakt med olika vetenskapsdicipliner, och att 
biblioteksforskare rekryteras från många ämnen och inte bara från bibliotekarier. Han menar 
också att en ny syn på biblioteksarbete hos politiker och ledande tjänstemän är nödvändig, samt 
insatser inom bibliotekarieutbildning och biblioteksforskning, för att bibliotekariernas arbete 
ska ses som ett självständigt professionellt arbete grundat på vetenskapliga kunskaper 
(Torstensson, 1991, s.115-118). 
 
4.2 Forskning om biblioteksutbildning   
 
Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra utbildningarna i 
biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige, heter Jesper Ducanders magisteruppsats från 
1999. Hans syfte är att presentera och beskriva biblioteksutbildningarna i Borås, Lund, Umeå 
samt Uppsala, och undersöka vilka generella drag som är gemensamma för de olika 
utbildningarna, samt vilka specifika skillnader det finns. Han har också undersökt hur man kan 
beskriva bibliotekarierollen och bibliotekariens yrkesidentitet (ibid., s.10). 
 
Forskning om bibliotekariens yrkesroll och yrkesidentitet är liksom forskning om 
biblioteksutbildning dåligt representerade inom svensk biblioteksforskning, menar Ducander 
och refererar till Svensk biblioteksforskning (Klasson, 1991). Det har dock kommit till en del 
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bidrag sedan den här forskningen gjordes 1991. Ducander tar upp ett bidrag i debatten om 
bibliotekarierollen, som han tycker är intressant, och det är Anders Øroms artikel i 
Biblioteksbladet nr.8, 1993. Han är lektor vid Danmarks Biblioteksskole i Aalborg och skriver 
om hur bibliotekarieidentiteten har förändrats genom tiderna. På 60-talet fanns 
bibliotekarierollerna ”kulturförmedlaridentiteten” och ”ämnesreferensidentiteten”, vilka Ørom 
karakteriserar som folkbildare, och där det intellektuella och kommunikativa i arbetet 
betonades. Sedan kom ”dokumentalistidentiteten”, som innebar mer specialiserade uppgifter, 
såsom klassifikation och katalogisering. Under 70-talet fick vi ”socialarbetaridentiteten”, när 
man skulle arbeta uppsökande och fastställa olika användares behov, i ett försök att uppfylla 
sociala behov i samhället.  
 
I takt med samhällets enorma informationsflöde, har en annan bibliotekarieroll skapats, 
”informationsorganisatörsidentiteten”, där uppgifterna att organisera information och analysera 
informationsbehov tar stor plats. Slutligen kommer vi fram till vår samtid och 
”informationsförmedlaridentiteten” som har uppgiften att göra information tillgänglig – en 
förskjutning från en innehållsmässig orientering till en teknologisk. Fokus har alltså flyttats 
från kunskap, kultur och kommunikation till elektroniska informationsförmedlingssystem 
(Ørom, 1993, se Ducander, 1999, s. 14-15). 
 
Ducander tar också upp synen på bibliotekarierollen i professionsdebatten, där den beskrivits 
som en semiprofession (halvprofession). Orsaken är att det saknas en kunskapsbas som grund 
för yrket, samt att den kunskap som finns inte är monopoliserad, dvs. kunskap bibliotekarierna 
är ensamma om. Man brukar definiera en profession med tre kriterier: 
 

1) teori; de som arbetar inom yrket behärskar en viss teori som utgör en grund när de 
utövar yrket.  

2) etiska normer; som är gemensamma och vilka man rättar sig efter; dessa normer rör 
umgänget med kunder, kollegor etc.  

3) kåranda; inom professionen finns en kåranda, som fastställs genom utbildningen 
(Abrahamson, 1986, se Ducander, 1999, s.15-16, 19f.). 

 
För att strukturera bibliotekariens kunskaper gör Ducander en uppställning som han kallar 
bibliotekarieutbildningens fyra pelare. De är: 
 

- Biblioteket som institution 
- Biblioteket som informationssystem 
- Bibliotekets organisation 
- Uppsats/Examensarbete 

 
Sammanfattningsvis menar Ducander att på grund av bibliotekarierollens generalistiska 
karaktär, så kommer troligen alla ovan nämna bibliotekarieidentiteter att finnas i framtiden, 
kanske bredvid varandra inom samma bibliotek (Ducander, 1999, s.116-117). 
 
 
4.3 Forskning om bibliotekariens kunskap  
 
En magisteruppsats som betytt mycket som inspirationskälla för mitt eget arbete, är Mats 
Sjölins uppsats Bibliotekarien kunskap: en diskursanalys (2001). Syftet med hans uppsats är att 
analysera diskursen i två texter, och därigenom undersöka hur bibliotekariens kunskap 
konstitueras i diskursen. Sjölin ställer frågorna: Vilka delkunskaper anses bibliotekariens 
kunskap bestå av, exakt vad är det bibliotekarien bör kunna? Talar man om en enhetlig bas, 
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eller anser man att bibliotekariens kunskaper bör variera allt efter deras olika arbetsuppgifter 
och arbetsplatser? 
 
Metoden Sjölin använder sig av har han hämtat från Laclau & Mouffe (1985), som har 
utvecklat grunderna för en diskursanalys, där de bland annat visar hur man kan tillmäta 
begrepp betydelse.  
 
Jag citerar från uppsatsen: 
 

Med diskurs menar Laclau inte ”text” i en snävare mening. En diskurs är den helhet 
av fenomen i och genom vilka den samhällsmässiga meningsproduktionen äger rum. 
Det diskursiva är ingen nivå eller dimension av samhället, snarare har det samma 
utsträckning som samhället självt. (Sjölin, 2002, s.7) 
 

Materialet för textanalysen är två texter där det framförs synpunkter på 
bibliotekarieutbildningen. Den första texten är en skrivelse från SAB: Specialgruppen för 
regionala biblioteksfrågor (Bättre utbildning för framtidens folkbibliotek, 1989) till regeringen. 
I den framförs kritik mot bibliotekarieutbildningen och UHÄ, (universitet- och 
högskoleämbetet), som får i uppgift att göra en översyn av utbildningen. Den andra texten är en 
slutrapport som följde efter den översyn som UHÄ gjort (Bibliotekarieutbildningen i 
framtiden: slutrapport från gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen, 1991). Sjölin 
menar att texterna speglar viktiga delar av debatten inom fältet vad det gäller kunskapens 
innehåll och form. 
 
Sjölin hämtar teorin till sin uppsats från ett epistemologiskt verk av John M. Budd (2001): 
Knowledge and Knowing in Library and Information Science: A Philosophical Framework. 
Budd ställer här upp de tre former av kunskap som även jag använder i min uppsats, det vill 
säga, episteme, techne och fronesis. Utifrån dessa tre kategorier av kunskap vill Sjölin göra en 
jämförelse mellan diskursen i de texter han valt ut för sin analys (Sjölin, 2002 s.11-13). 
 
I textanalysen skiljer Sjölin på kunskapens natur, om den är exempelvis akademisk, och på 
kunskapens innehåll, som till exempel kultur eller språk. Kunskapens innehåll och natur består 
av olika tema som konstitueras som bibliotekariens kunskap, som sedan relateras positivt eller 
negativt till varandra i texterna. Författaren visar i resultatet att de två texterna står i ett 
antagonistiskt förhållande till varandra. Slutligen visar han också hur de teman, det vill säga 
bibliotekariens kunskap, betraktas i förhållandet till kunskapsformerna episteme, techne och 
fronesis. Förekomsten av begrepp i de två undersökta dokumenten, som syftar till någon av de 
tre kunskaperna i texternas teman visar följande resultat: Kultur omtalades i dokumenten som 
både som episteme och techne, liksom att litteratur och språk sågs som episteme. Information 
och kunskapsorganisation däremot ansågs höra till kunskapsformen techne. Kunskapsformen 
fronesis kunde inte föras samman med hur bibliotekariens kunskap omtalas i diskursen, enligt 
Sjölin (ibid., s.55-56). 
 
4.3.1 Ståndpunkter i bibliotekariens kunskap och utbildning  
 
Lars Seldén har tillsammans med Mats Sjölin skrivit en artikel som heter ”Kunskap, 
kompetens och utbildning – ett bibliotekariedilemma under 100 år” (2003). Den första delen av 
artikeln är grundad på Mats Sjölins magisteruppsats Bibliotekariens kunskap – en 
diskursanalys (2002), som jag skrivit om tidigare i detta kapitel. Den andra delen om 
bibliotekariens kunskap och utbildning är skriven ur ett historiskt perspektiv, där Seldén tar 
upp olika ståndpunkter. Det har under åren funnits en rad motsättningar när det gäller 
bibliotekariernas utbildning. En av dessa motsättningar är om utbildningen ska vara gemensam 
för alla bibliotekskategorier eller separat.  
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Redan i början av 1900-talet fanns synpunkter på bibliotekariens kompetens och utbildning, 
där gemensam eller separat utbildning ställdes mot varandra. Det är de olika 
bibliotekskategoriernas historiska ursprung som är orsaken till uppdelningen inom området. 
Man hävdade å ena sidan att bibliotekskategorierna är så olika att en samordning av 
utbildningen inte kan ge den kunskap som behövs i respektive kategori. Å andra sidan talade 
man om vikten av att samla de splittrade bibliotekskategorierna till en enhetlig organisation för 
svenskt biblioteksväsende.  
 
Efter många års turer med debatter, utredningar och avstyrkta förslag, så tillsattes 1965 en 
utredning som ledde fram till den första gemensamma bibliotekarieutbildning i Sverige, SOU 
1969:37 Utredning för bibliotek, arkiv och informatik, som också är textmaterialet till den här 
uppsatsen. Personerna som satt i utredningen var huvudsakligen administratörer på höga poster 
inom universitet, akademi, och högskolevärlden. Där fanns vetenskaplig kompetens, men 
endast en person som var undervisningsmässigt och vetenskapligt verksam, skriver Seldén.  
 
BU rekommenderade som bekant ett års gemensamma för studier de olika 
bibliotekariekategorierna, men när regeringens proposition (Kungl. Maj:ts prop. ang. 
bibliotekspersonal m.m., 1971) sen kom så var endast den sista terminen specialiserad efter 
bibliotekstyp. ”Politiskt betingade förändringar företogs”, skriver Seldén. Man ansåg att 
undervisningen borde vara mindre specialiserad. De kommande reformerna mellan 1972 och 
1989, avlägsnade sig alltmer från den dåvarande utbildningsministern Ingvar Karlssons 
intensioner, det vill säga en gemensam bibliotekarieutbildning.  
 
En annan ståndpunkt som har varit föremål för synpunkter och motsättningar är frågan om 
”akademi och vetenskaplighet”. Seldén tar i artikeln upp några siffror om akademiskt utbildade 
bibliotekarier; av 1035 elever vid Skolöverstyrelsens biblioteksskola 1926-1966 var 882 
akademiker, och ytterligare 43 personer hade akademiska betyg utöver sin studentexamen. 
Mellan år 1926-1947 hade 394 gått igenom biblioteksskolan, och av dem hade 301 avlagt 
akademisk examen. Vid folkbiblioteksutredningen 1949 föreslogs att akademikerkravet för 
bibliotekarier skulle slopas, anledningen var troligen att man ville utbilda ca. 500 bibliotekarier 
under de kommande 10 åren. Reaktionen blev protester, särskilt från fackligt håll. Ska 
bibliotekarieutbildningen vara en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning – eller både 
ock?  
 
Den så kallade översynsgruppen hävdade 1977 vikten av forskningsanknytning om 
bibliotekshögskolan ska kunna utvecklas. Det betyder att man måste anställa lärare på skolan 
med egen erfarenhet av forskning. Situationen 1985 var den att 15 % av eleverna inte hade 
några akademiska studier förutom biblioteksutbildningen, och 10 % hade mindre än 60 poäng i 
sitt huvudämne. Detta faktum, menar Seldén, kunde till viss del bero på den så kallade 
”slumpkvot” som påverkade 25 % av antagningen, där de sökande hamnade som inte kommit 
in via någon av de andra kvoterna. Detta betydde att kunskapsnivån hos eleverna på 
utbildningen kunde bli tämligen ojämn. 
 
Bibliotekariens språkkunskaper har också varit en omdiskuterad ståndpunkt. Ska det räcka med 
studentexamen och godkänt i engelska, tyska, franska och latin, vilket de 
folkbibliotekssakkunniga föreslog 1949? I ett förslag till folkbibliotekarieutbildning 1956 
ställdes högre krav, nämligen kunskap i ett modernt språk, motsvarande fodringarna för 
betyget AB i filosofie kandidatexamen, skriver Seldén. 
 
De sista två ståndpunkterna i Seldéns historiska perspektiv är ”kunskapsorganisation” (KO) 
och ”ideologi och personliga egenskaper”. Att kunna söka material och lära ut söktekniker är 
något som funnits med i bibliotekariens utbildning från ett tidigt stadium, och är en viktig 
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grundkunskap i bibliotekarieyrket. När det gäller ”ideologi och personliga egenskaper”, så vill 
jag nämna några av Valfrid Palmgrens synpunkter 1911, på vilka egenskaper hon tycker att en 
bibliotekarie bör ha: 
 
– litteraturkännedom 
– allmänna kunskaper 
– energi och ordningssinne 
– böjelse för sitt kall 
– känsla och intresse för allmänheten 
– vara taktfull, värdig och bra i sitt uppträdande 
 
Här räknas det upp både kunskaper och personliga egenskaper, det senare man kan säga att de 
fyra sista punkterna är. Böjelse för sitt kall tycker jag kan man översätta till ett gediget intresse 
för sitt arbete. Jag tycker alla Valfrid Palmgrens synpunkter står sig än idag, men för dagens 
bibliotekarier kan man lägga till ytterligare önskvärda kunskaper, som t.ex. 
informationssökning och pedagogik. 
 
Seldén tar vidare i artikeln upp olika positioner som påverkat bibliotekariernas utbildning och 
kunskap genom åren. De tre positionerna är den politiska, den professionella och den 
akademiska. Han börjar med att skilja ut de politiska positionerna som har haft betydelse, och 
jag räknar här upp dessa. 
 
Politiska positioner: 
 

- 1910: Kungl.bibl. fixering av kompetenskrav för bibliotekarier vid vetenskapliga 
bibliotek 

 
- 1926: politiskt beslut om den första längre bibliotekskursen 
 
- 1946: folkbibliotekssakkunniga får politiskt uppdrag att granska 

bibliotekarieutbildningen, inga beslut tas 
 
- 1956: politiskt beslut att inhämta synpunkter genom remiss, ingen åtgärd 
 
- 1966: utredning tillsätts för att undersöka möjligheterna för en sammanhållen 

utbildning för bibliotekarier, arkivarier och informatiker 
 

- 1971: regeringens proposition visar att politiska angelägenheter, såsom vidgat tillträde 
till högre utbildning, påverkar hur intagningskraven ska se ut. Kraven skiljer sig från 
BU:s rekommendationer 

 
- 1977: Högskolereform 

 
- 1989: Politiskt uppdrag till UHÄ, utredning för översyn av biblioteksutbildning 

 
- 1993: Utbildningsreform, styrelser och rektorers beslutfattande ökade i betydelse och 

professionernas makt att styra avskaffades 
 
Det är positionerna till och med utredningen 1966 (SOU 1967:37) som är tidsmässigt aktuell 
för den här uppsatsen, men de övriga står med för att ge en helhetsbild. 
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Professionella positioner: 
 
- Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) 1916 
 
- Bibliotekskonsulenterna inom skolöverstyrelsen 1912 
 
- Biblioteksbladet 
 
- Folkbibliotekariernas fackförening 1942 

 
- Tidskrift för dokumentation 1945 från Tekniska litteratursällskapet 

 
- Yrkespositioner som kan påverka bibliotekarieyrket: stadsbibliotekarien, 

länsbibliotekarien, landsbibliotekarien, riksbibliotekarien samt högskolans och 
universitetens överbibliotekarie 

 
- Biblioteksskolan 1926-1972 

 
- Linjenämden för kultur- och informationsyrken och studenter vid högskolan i Borås 

1977-92 
 
Akademiska positioner: 

 
När det gäller de akademiska positionerna som påverkat bibliotekariens utbildning, så tar 
Seldén upp tre punkter: 
 
- Åsikten att bibliotekskunskap inte är ett akademiskt ämne 
 
- Synpunkten att bibliotekskunskap skulle kunna integreras inom ämnet idé- och 

lärdomshistoria 
 
- Positiv inställning till bibliotekarieutbildningen som en ”akademisk yrkesutbildning” 

 
 

Det kom också till stånd en akademisk yrkesutbildning 1972 i och med Bibliotekshögskolans 
grundande, men Seldén tvekar att tala om en akademisk position i detta fall (ibid. s. 57-58). 

 
De politiska, professionella och akademiska positionerna här ovan har alltså tillsammans bildat 
förutsättningar för ämnet bibliotekskunskap, numera biblioteks- och informationsvetenskap. 
Positionerna har lagt grunden till ämnet och därmed också påverkat de kunskaper som ingår i 
biblioteksutbildningen. 
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4.4 Litteratur och forskning om utbildningspolitik i Sverige 
 
Sven-Eric Liedman ställer sig frågan: När upphörde man att tala om ”fria fakulteter” i boken 
Ideologi och Institution (1988). Någon gång emellan 1963 års universitet- och 
högskolekommiténs betänkande, som publicerades 1965 (SOU 1965:11) och UKAS-
utredningen Utbildningslinjer vid filosofisk fakultet tre år senare, upphörde begreppet att 
användas. ”En fri fakultet var en fakultet där envar kunde börja studera, förutsatt att han eller 
hon kvalificerat sig genom studentexamen eller motsvarande”, skriver Liedman. Författaren 
undersöker vad som ligger till grund för att man inte längre talar om fria fakulteter, och finner 
att dessa inte passar in i de nya normer som utbildningspolitiken lägger fram. Två av 
normerna lyder: ”låt alla komma till universiteten”, och ”anpassa universiteten till 
arbetsmarknaden”. Liedman menar att de här normerna talar mot varandra, att det är en 
motsägelse och att man omöjligt kan följa båda.  
 
Liedman är mycket kritisk till hur statsmakterna med olika medel försöker styra 
universitetsväsendet, alltefter samhällets ekonomiska läge. ”Den växande kakan” kallar han 
tiden fram till 1960-talets mitt, då expansion och utbyggnad av universitet och högskolor 
krävde rationalisering och effektivisering, vilket resulterade i stora förändringar. Men tiderna 
förändrades och efter mitten av 1960-talet minskade resurserna. De utbildningar som inte 
ansågs önskvärda ur arbetsmarknadssynpunkt måste stoppas – människor måste för sitt eget 
bästa styras åt ”rätt” håll. Den norm som inte kunde upprätthållas var ”låt alla komma till 
universiteten”. 
 
I denna uppsats diskussions- och slutsatsdel återkommer jag till Liedmans artikel, eftersom 
jag söker samband mellan utbildningspolitiken och den utredning (BU) som jag analyserar.  
 
Året var 1968 (1996) heter Sven-Olof Josefssons avhandling om universiteteskris och 
studentrevolt i Stockholm och Lund. Boken undersöker 1968 års händelseutveckling ur både 
ett utbildningshistoriskt och internationellt perspektiv. Syftet med avhandlingen är att förstå 
omständigheterna omkring universitetskrisens uppkomst, och den vänsterpolitik som bildades 
i detta sammanhang. 
 
Mitt intresse av boken riktar sig framförallt mot kapitlet om den svenska utbildningspolitiken 
– grundorsaken till de svenska studentoroligheterna 1968.  
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5 Textanalys 
 
5.1 Bibliotekarieutbildningen före BU – fyra bibliotekariekategorier 
 
Hur såg bibliotekarieutbildningen ut före starten av den nya utbildningen? Då avser jag 
framförallt tiden vid utredningens tillkomst. För att få ett bredare perspektiv på bibliotekariens 
kunskap i denna uppsats, anser jag att man bör veta en del om de kunskapskrav som ställdes 
innan den nya utbildningen startade 1972. 
  
BU skriver: ”Utbildningskraven för bibliotekarier och annan kvalificerad personal vid de 
offentliga biblioteken – folkbibliotek och vetenskapliga bibliotek – varierar f.n. avsevärt 
beroende på verksamhetens inriktning”(SOU 1969:37, s.9). (Observera att alla 
sidhänvisningar i textanalysen är från BU, om inget annat anges). För att utbilda sig till 
folkbibliotekarie innan den nya utbildningen startade 1972, fick man gå på statens 
biblioteksskola i Stockholm som anordnades av skolöverstyrelsen. Inträdeskraven till skolan 
var en akademisk examen, i regel en filosofie kandidatexamen, samt sex månaders 
elevtjänstgöring med korrespondensundervisning vid ett elevutbildningsbibliotek (FKI). 
Det fanns också möjlighet att utbilda sig på Stockholms stadsbibliotek, men det gav inte 
kompetens till tjänster på andra bibliotek (s. 22-23).  
 
Jag har här valt att endast undersöka innehållet i utbildningen vid statens biblioteksskola, som 
anordnades av skolöverstyrelsen, anledningen är att jag anser den vara mer representativ för 
bibliotekarieutbildningen än den som Stockholms stadsbibliotek anordnade, på grund av den 
begränsade möjligheten att arbeta vid andra bibliotek än Stockholms stadsbibliotek. Vid den 
senaste avslutade bibliotekskursen 1968/69 som skolöverstyrelsen anordnade, fanns det sju 
examensämnen, och fyra olika undervisningsformer.  
 
Utbildningen omfattade sju månader, och timplanen på 450 timmar fördelades på 
litteraturkännedom, biblioteksförvaltning, barn– och ungdomsbiblioteksarbete, referens och 
kontaktarbete, bibliografier, bok– och biblioteksväsen, samt FKI-undervisning 
(Folkbibliotekens korrespondensinstitut). De olika undervisningsformerna var föreläsningar, 
preparationer, seminarieövningar, samt övningar. 
 
För att vid denna tid få anställning som bibliotekarie vid ett vetenskapligt bibliotek, krävdes 
minst licentiatexamen. Dessutom fordrades tre månaders provtjänstgöring, och oftast även 
särskilda färdigheter i dokumentationsteknik. BU skriver: 
 

För de vetenskapliga biblioteken saknas en enhetlig, systematiskt uppbyggd 
utbildning av kvalificerad personal. […] Frågan om utbildningen av bibliotekarier 
har under senare år diskuterats i skilda sammanhang. Åtskillig kritik har riktats mot 
de existerande utbildningsformerna. Bristen på adekvata utbildningsvägar inom flera 
sektorer av biblioteksväsendet har även påtalats. (SOU 1969:37 s. 9) 

 
Det man kan konstatera är att det då fanns en markant skillnad mellan folkbibliotekariers 
kunskapskrav, och de krav som ställdes på bibliotekarier vid vetenskapliga bibliotek. De senare 
hade en högre och helt och hållet akademisk utbildning, filosofie licentiat, medan 
folkbibliotekarierna jämförelsevis hade en lägre akademisk utbildning, filosofie kandidat, samt 
en yrkesutbildning. 
 
Hur såg då kunskapskraven ut för bibliotekarier vid skolbibliotek? Det förfaller som om 
skolbibliotekarier för det mesta hade en lärarutbildning i grunden, och att det fanns 
skolbibliotekariekurser som påbyggnad 
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 Som illustration kan återges några rubriker i ett standardprogram från 1968: ”Varför 
skall vi ha tryckta läromedel?”; användning av tryckta läromedel; bokurval; 
bibliografiska hjälpmedel; skolans boksamlingar; skolans bokuppställning; lokaler 
och inredning; skolbibliotekscentralens pedagogiska funktion; det dagliga arbetet; 
studiebesök; klassifikation och katalogisering; orientering om andra läromedel. 
(SOU 1969:37 s. 30) 

 
Utbildning och kunskapskrav när det gäller bibliotekarier på vetenskapliga specialbibliotek 
varierar före 1947, en del blev rekryterade till de större vetenskapliga biblioteken från Kungl. 
Biblioteket och universitetsbibliotek. Det fanns också möjlighet att efter avslutade 
ämnesstudier utbildas internt inom biblioteket genom praktik. Det fanns önskemål om att 
denna personalgrupp skulle bli föremål för utredning, och resultatet blev att en utbildning för 
bibliotekarier startade vid Kungl. Biblioteket.  
 
Även för företagsbibliotek startades det kurser, framförallt för fortbildning av redan 
verksamma bibliotekarier. Ämnesrubriker som regelmässigt återkom på programmet var: 
  
 De viktigaste internationella och nationella dokumentationsenheterna; bibliotek och 

dokumentationsenheter i Sverige; ett företagsbibliotek organisation och interna 
serviceuppgifter; katalogisering och indexering; klassifikation, allmän och UDK; 
anskaffning: böcker, periodica, rapporter, patent etc; cirkulation, lån ur egna 
samlingar, lån från andra bibliotek; referatverksamhet; referensarbete, 
informationstjänst; bibliografi; avfattande av tekniska rapporter, citering, 
translittering; fotografisk och annan reproduktionstjänst. (ibid.,s. 53) 

 
När jag jämför de olika bibliotekariekategorierna tycker jag att det skiljer en hel del i deras 
utbildningar. Det som återkommer är det vi idag kallar kunskapsorganisation (KO), d.v.s. 
klassificering, katalogisering, indexering m.m. När det gäller bibliotekarier på vetenskapliga 
bibliotek, så blev dessa upplärda på biblioteket i kunskapsorganisation, någon yrkesinriktad 
utbildning för denna bibliotekariekategori fanns ju inte. 
 
Om man sammanfattar hur de tidigare utbildningarna såg ut, så har skillnaden mellan 
bibliotekarier på vetenskapligt bibliotek och folkbibliotekarie varit mycket stor, den 
förstnämnda kategorin som har en filosofie licentiatexamen och internutbildning på 
vetenskapligt bibliotek, den sistnämnda med en filosofie kandidatexamen och en utbildning 
speciellt inriktad på folkbibliotek. Det förefaller som att de teoretiska kunskaperna dominerar i 
jämförelse med de praktiska i de tidigare utbildningarna när det gäller akademiska studier, och 
det gäller framförallt bibliotekarier på vetenskapliga bibliotek, men även folkbibliotekarier som 
också de har en akademisk examen som ett antagningskrav. 
  
5.2 Utredningens direktiv 
 
När jag analyserade kapitlet om BU:s direktiv, valde jag precis som i de andra kapitlen ut citat 
som skulle ge en större förståelse och en tydligare bild av utredningstexten. Jag har begränsat 
citaten med tanke på att  texten är omfattande, och tagit med det mest centrala, t.ex. direktivet 
om en samordnad biblioteksutbildning. 
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SOU 1969:37, Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik hade föregåtts av flera tidigare 
utredningar och förslag från både statliga fackliga organ om reformerad biblioteksutbildning, 
men dessa hade inte lett fram till något beslut. 

 
Den 30 december 1965 tillsatte regeringen genom Ragnar Edenman (1914-1998) 
ecklesiastikminister mellan 1957 och 1967, en utredning rörande utbildning av 
bibliotekarier m.m. med Bo Martinsson (1922-1999) som ordförande. Av direktiven 
framgår att regeringen önskar veta vilken samordning som kan ske av utbildning av 
bibliotek av olika typer, dokumentation och arkiv och om denna utbildning skulle 
kunna förläggas till ett gemensamt institut. (Seldén & Sjödin, 2003, s. 41-42) 

 
Direktiven handlade alltså först och främst om samordning mellan olika utbildningar. Med 
tanke på vilka skilda förkunskapskrav det var för tjänster till olika bibliotekskategorier, kan 
uppdraget inte betecknas som enkelt. Sen är ju frågan hur mycket det togs hänsyn till dessa 
skillnader i förslaget till ny utbildning? Det fanns flera orsaker till BU:s tillkomst, bland annat 
ett missnöje med utbildningssituationen för bibliotekarier, vilkas utbildning ansågs splittrad 
och otillräcklig. 
 

Frågan om utbildningen av bibliotekarier har under senare år diskuterats i skilda 
sammanhang. Åtskillig kritik har riktats mot de existerande utbildningsformerna. 
Bristen på adekvata utbildningsvägar inom flera sektorer av biblioteksväsendet har 
även påtalats. (SOU 1969:37, s. 9) 
 

En annan orsak var det allt större behovet av personal inom biblioteksområdet, och även inom 
arkiv och informatik. Behovet berodde i sin tur på de utvecklingstendenser man anade och som 
också blir beskriva i BU:s prognos. Ett exempel är utvecklingen inom skolan. 
 

Bibliotekspersonal har hittills behövts vid folkbibliotek, vetenskapliga bibliotek, och 
specialbibliotek vid bl.a. industrier. Behovet på dessa håll kommer förmodligen att 
öka. Nya behov kommer att i framtiden att uppstå bl.a. genom den pågående 
utvecklingen inom skolväsendet. […] Vid såväl gymnasier som fackskolor kommer 
säkerligen i framtiden att finnas bibliotekspersonal. En motsvarande utveckling kan 
bli aktuell för andra delar av skolväsendet. (SOU 1969:37, s. 11) 
 

Skolan kommer alltså att behöva bibliotekspersonal i större utsträckning än tidigare. Det 
framgår också av utredningstexten att uppgifterna vid skolbibliotek kan fullgöras av annan 
personal än lärare, detta enligt prop. 1962:171 angående reformering av de gymnasiala 
skolorna m.m. 
 
Sammanfattningsvis, skulle alltså BU alltså göra en bedömning av det framtida behovet av 
utbildade inom bl.a. bibliotek, och redovisa en ny prognos, gällande de aktuella 
personalområdena, vilket visade på ett utökat behov av personal. I direktiven ingick också att 
kartlägga bibliotekariers arbetsuppgifter och funktioner, med tanke på den planerade 
utbildningens innehåll, t.ex. hur mycket som ska vara teori respektive praktik. Det skulle också 
prövas om speciella krav på ämneskombinationer skulle komma ifråga för blivande 
bibliotekarier. BU:s direktiv var att samordna biblioteksutbildningen som ansågs vara 
inadekvat och splittrad. Utredarna talade också för en integrering av olika bibliotekskategorier, 
vilket innebär ett ökat samarbete mellan biblioteken.  
 
Konsekvensen av samordning och integrering blir, anser jag, att utredarna vill minska de 
specifika kunskaper som de olika bibliotekariekategorierna har och öka de generella. Man kan 
spekulera i vad det skulle kunna innebära om bibliotekariens kunskap blir mindre specifik och 
mer generell. Skulle det kunna innebära en sämre service för användarna? Skulle det kunna 
underlätta samarbetet mellan bibliotekskategorierna, då man har en gemensam 
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utbildningsgrund och därmed kanske större förståelse för varandras arbetsområden? Eventuellt 
kan det vara lättare att byta arbete från en bibliotekskategori till en annan. 
 
Det fanns också direktiv på det som inte skulle undersökas eller prövas. 
 

Den i olika sammanhang aktualiserade frågan om vetenskaplig verksamhet inom de 
områden som här behandlats bör inte tas upp av de sakkunniga. 
Inte heller frågorna om en dokumentationscentral och om bibliotekens 
dokumentationstjänst bör prövas i detta sammanhang. (SOU 1969:37, s. 13) 
 

Vad kunde det finnas skäl till att regeringen gav detta direktiv till utredningen? Orsakerna var 
troligen flera; man ville att bibliotekarieutbildningen skulle ha en prägel av yrkesutbildning, 
där den praktiska prägeln på utbildningen skulle poängteras. Man ansåg inte att den skulle 
integreras vid högskolorna, skälen för integrering var inte tillräckligt starka, menade 
utredningen. Det förväntades också en kommande personalbrist inom biblioteksområdet och 
man ville ta emot ett stort antal elever, kanske skulle detta bli svårare med krav på vetenskaplig 
verksamhet. I huvudsak anser jag att det låg utbildningspolitiska och ideologiska skäl bakom 
det här direktivet. 
 
5.3 Utvecklingstendenser och dess påverkan på biblioteken 
 
BU har funnit ett antal utvecklingstendenser inom biblioteksområdet, som med säkerhet 
kommer att få betydelse för bibliotekariernas kunskaper och arbetsuppgifter. Kan man i den 
planerade utbildningen se om, och i så fall hur hänsyn har tagits till utvecklingstendenserna? 
 
Utvecklingstendenserna är: 
 

- ökad integration mellan olika bibliotekskategorier 
- informationsexplosionen 
- ökat utnyttjande av bibliotekets tjänster och förbättrade servicemöjligheter 
- bibliotekens kontaktarbete  
- ADB-tekniken 
- folkbibliotekens allmänkulturella verksamhet 
 

Den första utvecklingstendensen utredningen tar upp är den ökande integrationen mellan olika 
bibliotekskategorier, som är ett alltmer framträdande drag inom biblioteksområdet. Olika 
bibliotekskategorier har tidigare arbetat med vitt skilda mål och metoder, var och en för sig 
utan samverkan dem emellan. Deras historiska bakgrund har också varit olika. Utredarna har 
iakttagit en tydlig utveckling mot ett närmande mellan olika bibliotekskategorier.  
 

Gränserna mellan forskningsbibliotek, folkbibliotek och andra 
dokumentationsförmedlande institutioner har således kommit att bli alltmer flytande. 
Vid sidan av den specialisering som en långt driven arbetsfördelning inom 
biblioteksväsendet inneburit har en ökad integration lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt, liksom mellan olika utbildnings-, forsknings- och utvecklingsgrenar, 
gjort sig gällande. Arbetsformer och rutiner lånas från ett område till ett annat. Nya 
initiativ måste för att ge resultat fullföljas i långtgående samverkan. (SOU 1969:37, 
s. 82) 

 
Texten ovan talar för en samordning, vilket är ett direktiv för BU. Frågan är om samarbete 
mellan bibliotek, automatiskt ger skäl till samordning för biblioteksutbildning? 
 
Informationsexplosionen verkar vara den mest påfallande utvecklingstendensen som för med 
sig stora förändringar och som påverkar alla bibliotekskategorier mer eller mindre. BU skriver 
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att talet om en informationsexplosion inte är någon överdrift, men att det är svårt att generellt 
fastställa hur stor ökningen av materialflödet varit. Det är framförallt den vetenskapligt 
inriktade litteraturen som tilltagit, särskilt den tekniska och den naturvetenskapliga. I samband 
med det ökande informationsflödet dyker det upp ett språkproblem, det vill säga, litteraturen 
på för oss svårtillgängliga språk, såsom ryska, japanska och kinesiska, blir allt större. Ett 
annat fenomen som kommer att påverka bibliotekens arbete är den stegrade produktionen av 
annat informationsmaterial än tryckta publikationer. Denna produktion kan innehålla t ex 
mikrofilm, ljudband, bilder av skilda slag, grammofonskivor och vanlig film, och biblioteken 
har mer och mer börjat köpa in sådant material. 
 
BU har kommit fram till att bibliotekets tjänster utnyttjas i allt högre utsträckning, och tar upp 
olika faktorer som anses vara orsaken. Den högre allmänna bildningsnivån är en faktor, 
människors rikligare fritid en annan, och en tredje är bibliotekets förbättrade 
servicemöjligheter. Skolväsendet är under kraftig utveckling, vilket påverkar utnyttjandet av 
bibliotekets tjänster mer och mer. 
 
Bibliotekens kontaktarbete är en bidragande orsak till att fler använder bibliotekens tjänster. 
Kontaktarbetet kan delas upp i två typer av arbete, dels det som sker innanför bibliotekets 
väggar, såsom olika utställningar, visning av biblioteket för både grupper och enskilda. Den 
andra typen av kontaktarbete är det som försiggår utanför biblioteket, det vill säga 
uppsökande verksamhet. Så här skriver BU om kontaktarbetets syfte: 
 

Syftet är att upplysa allmänheten om bibliotekens möjligheter att ge service i olika 
avseenden. Till de arbetsmetoder som då används hör den uppsökande 
verksamheten, vilken innebär att genom spridning av folders, affischering, 
annonsering, tidnings- och tidskriftsartiklar, inslag i radio och TV, presentationer av 
biblioteket i skolor och organisationer, hembesök etc söka kontakt med allmänheten 
utanför bibliotekets väggar. Andra metoder är utställningar, visning av biblioteket för 
besökande grupper och även mer utförlig vägledning av enskilda besökare. (ibid., 
s.83) 

 
ADB-tekniken (automatisk databehandling) får allt större betydelse för bibliotekens arbete. 
Dessa metoder är framförallt viktiga för att framställa bibliografiska hjälpmedel, vilka är 
värdefulla redskap för bibliotekarien, men ställer också krav på speciella kunskaper. Den 
tekniska utvecklingen skapar också stora förändringar för bibliotekets inre arbete, vilket gäller 
alla bibliotekskategorier. Det här innebär att datakunskap blir en självklar del i utbildningen. 
 

Även de tekniska förutsättningarna för det inre biblioteksarbetet är föremål för 
genomgripande förändring. Synnerligen betydelsefull är i detta avseende ADB-
teknikens användning, där i vårt land forskningsbiblioteken ligger främst och i flera 
avseenden nått tillämpningsstadiet. Också inom folkbiblioteken arbetar man för att 
finna vägar att dra fördel av de möjligheter som ADB i bibliotek erbjuder. (ibid., s. 
83) 

 
Den sista av utvecklingstendenserna är folkbibliotekens allmänkulturella verksamhet, vilken 
är specifik för just folkbiblioteken. Den kulturella delen är alltså ett viktigt inslag i en 
folkbibliotekaries arbetsuppgifter. Jag ställer mig frågan: Hur får man kulturella kunskaper? 
Genom att studera ämnen sammankopplade med kultur, t.ex. litteraturvetenskap, eller handlar 
det mer om att ha ett grundläggande intresse för just kultur? Det här borde ju också vara 
frågor som BU ställer sig. Visar det sig i innehållet i den planerade utbildningen? Vad denna 
allmänkulturella verksamhet kan innehålla visar följande citat. 
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Folkbibliotekens s.k. allmänkulturella verksamhet innebär att biblioteket på sitt 
reguljära program tar med kulturaktiviteter som utställningar av skiftande slag, 
författaraftnar och diskussioner, konserter, filmvisning och även 
teaterföreställningar. Förhållandet att dessa och liknande aktiviteter kommit att spela 
en alltmer framträdande roll har karaktäriserats med orden ”biblioteket som 
kulturcentrum”. (ibid., s. 84) 

 

5.4 Bibliotekariens arbetsuppgifter 
 
I det här avsnittet följer en analys av bibliotekariens arbetsuppgifter utifrån utredningens 
beskrivning. Hur ser uppgifterna ut, och vilka kunskaper krävs?  
 
Utredarna har gjort en sammanställning av bibliotekariens arbetsuppgifter under sex 
huvudrubriker 

- urval, anskaffning och vård av media 
- systematisering av mediabeståndet 
- informationsverksamhet 
- låneverksamhet 
- allmänkulturell verksamhet 
- administration 

 
5.4.1 Urval, anskaffning och vård av media  
 
Vad innebär uppgifterna? 
 
Mediaurval innebär att utöka eller komplettera bibliotekets mediabestånd, så det svarar mot 
behov och resurser. Anskaffning av media, innebär rekvisition och mottagande av böcker och 
annat material, från bokhandel eller annan leverantör, kontroll av leveranser, samt 
ankomstregistrering. Vård av media betyder att se till att materialet bibehålls i gott skick, samt 
att utrangera material som ska utgå. 
 
Vilka kunskaper efterfrågas? 
 
För att utföra dessa arbetsuppgifter anser BU att det för krävs kunskaper om media, en kritisk 
och kvantitativ bedömning för inköp av aktuella media och deras användbarhet. Det krävs 
också kunskaper i litteraturorientering, en förtrogenhet med krav från forskning och 
utbildningsväsen, samt kännedom om beståndet i andra bibliotek och deras förvärvspolitik. Här 
skiljer sig bib liotekskategorierna åt, forskningsbiblioteken ställer större krav på kunskaper om 
vetenskapligt material. Arbetet på folkbibliotek kräver ett mediaurval med en bredare 
litteraturorientering, en förtrogenhet med litteraturkritik och samhällsdebatt, samt kännedom 
om intressevariationer inom det område där biblioteket har sina besökare. Skolbiblioteken 
ställer krav på kunskaper om skolans utbildningsmål, läroplaner och arbetsmetoder (s.95-96). 
 
Kommer den planerade utbildningen här att ta hänsyn till de olika kunskapskrav som finns 
inom bibliotekskategorierna? Vad händer om bibliotekariens kunskaper blir mindre specifika 
och mer generella? Kommer t.ex. forskningsbibliotekarier ha större kunskap om vetenskapligt 
material än folkbibliotekarier efter examen på den nya utbildningen?  
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5.4.2 Systematisering av mediabeståndet 
 
Vad innebär systematisering av media? 
 
Systematisering innebär klassificering, ämnesindexering eller annan form av innehållsanalys, 
samt katalogisering. Här handlar det om att organisera kunskap, en traditionell och central 
arbetsuppgift för bibliotekarier, och av en del anses vara bibliotekariens kunskapskärna, men 
där finns det delade uppfattningar. 
 
Vilka kunskaper anser BU att man behöver för dessa uppgifter? 
 
 Klassificering kräver goda ämnesinsikter för att annat än en mycket summarisk 

analys ska kunna presteras. Särskilt ämnesindexeringen ställer mycket höga krav på 
sakkunskap. Goda språkkunskaper är nödvändiga, främst i de vanligaste 
huvudspråken. Vid forskningsbibliotek och företagsbibliotek krävs i stigande 
omfattning kännedom om också mindre vanliga språk. (SOU 1969:37, s. 96) 

 
Förutom att kunna hur systemen för klassificering, indexering och katalogisering är 
uppbyggda, behövs också kunskap om olika ämnen och dessutom goda språkkunskaper. Hur 
får de studerande ”goda ämnesinsikter”? Är det något de bör ha med sig till utbildningen? 
Finns det ämnen som är mer önskvärda att ha än andra? Och hur är det med språkdelen – vilka 
förkunskapskrav finns när det gäller språk? (s.96)  
 
5.4.3 Informationsverksamhet 
 
Vad handlar informationsverksamhet om? 
 
Det är en verksamhet som genom information och handledning ger användare hjälp att utnyttja 
bibliotekets service. Arbetsuppgiften innebär: bibliografiska kontroller, referensarbete och 
litteratursökning, spridning av information, samt i vissa fall referatarbete. 
Informationsverksamheten är, med tanke på den så kallade informationsexplosionen, ett 
område där utvecklingen går framåt i snabb takt, detta har BU särskilt poängterat i avsnittet 
”Utvecklingstendenser inom biblioteksområdet”. Utvecklingen gäller framför allt ADB 
(automatisk databehandling), som börjar användas i allt större utsträckning i biblioteken. 
 
Vilka kunskaper bör finnas? 
 
För att arbeta med bibliografiska kontroller krävs det enligt utredarna, bibliografiska insikter, 
språkorientering och allmän kringsyn. För mig känns det inte helt självklart vad ”allmän 
kringsyn” är. Jag kan tänka mig att det är ungefär detsamma som ”allmänbildning”. 
 
Referenstjänst och litteratursökning kräver ämneskunskaper, bibliografisk orientering och 
förtrogenhet med viktigare uppslagsböcker. Ytterligare kunskaper som är viktiga när det gäller 
litteratursökning är intervjuteknik, kundpsykologi, samt personliga egenskaper som 
kontaktförmåga och serviceinriktning. Man bör också i de fall ADB finns tillgängligt, ha 
kännedom om systemets indexering, vokabulär och logik. 
 
Arbetsuppgiften att sprida information kan vara av olika slag, och kan göras på olika sätt. Det 
kan t ex handla om rådgivning vid boklån, eller mer ha karaktären av referensarbete, men 
gemensamt för uppgiften är att man behöver mediakunskap och orientering i den litteratur det 
gäller.  
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Angående referattjänster skriver BU: 
 

I referattjänsten ingår i vissa fall en bedömning av materialet i form av kritisk 
granskning av sakinnehållet och ett värderande omdöme. Uppgiften är vanlig inom 
specialbibliotek och företagsbibliotek men möter också inom folkbibliotek och 
skolbibliotek. Den kräver litteraturorientering, språkkunskaper och en viss stilistisk 
förmåga. Den kritiska granskningen kräver goda ämneskunskaper. (SOU 1969:37, s. 
97) 
 

5.4.4 Låneverksamhet 
 
Låneverksamheten är förstås en central del i biblioteket, och därmed en central arbetsuppgift 
för bibliotekspersonalen. Både bibliotekarier och biblioteksassistenter arbetar med 
låneverksamheten, som innebär registrering av utlånade och återlämnade media. Verksamheten 
innebär även lån till och från andra bibliotek och institutioner, utskrift av kravbrev, 
reservationer, samt tidskriftcirkulation. De kunskaper som utredningen frågar efter här är 
bibliografiska kunskaper och språkkunskaper. För folkbibliotekets uppsökande låneverksamhet 
är dessutom litteraturkännedom extra viktig (s. 97-98). 
 
5.4.5 Allmänkulturell verksamhet 
 
Denna verksamhet innebär att olika kulturaktiviteter utanför biblioteksverksamheten 
presenteras på biblioteket. Det kan bland annat vara utställningar, teater eller filmvisning, och 
det är framförallt på folkbiblioteken den här verksamheten finns och utvecklas. Den 
allmänkulturella verksamheten ställer krav på nya kunskaper hos bibliotekspersonalen. 
Utredarna anser att viss kunskap om audiovisuell apparatur, kännedom om utställningsteknik, 
samt allmän samhällsorientering kan behövas (s. 98). 
 
5.4.6 Administration 
 
Bibliotekens administration varierar efter bibliotekets typ och storlek. Uppgifterna innefattar 
planerings- och rationaliseringsarbeten, budgetarbete, arbetsledning och personalärenden, vård 
av lokaler och material, samt marknadsföring. När det gäller administrativa arbetsuppgifter, så 
görs dessa av olika personalkategorier, bland annat kontorspersonal, biblioteksassistenter, 
bibliotekarier och bibliotekschefer. Kunskaper som krävs här är samhällsorientering, 
grundläggande företagsekonomi, arbetsledning och arbetspsykologi, samt marknadsföringens 
grunder (s. 98). De här kunskaperna är inga specifika bibliotekariekunskaper, enligt min 
mening, utan mer administrativa. 
 
5.4.7 Allmän ämnesutbildning 
 
Utöver de direkt biblioteksinriktade kunskaperna fodras en grundläggande allmän 
ämnesutbildning. Ökade servicekrav kräver mer kvalificerad vägledning av bibliotekarier, 
anser utredarna. Särskilt gäller detta utbildningsområdena, där materialet blir allt rikligare och 
svåröverskådligare. När det gäller fodringarna på det personliga beteendet hos personalen, så 
är det främst förmågan till god socialkontakt och ett brett intresseregister som gäller. 
Utredarna hoppas att dessa krav i någon mån tillgodoses i den urvalsprocess som föregår 
antagningen till yrkesutbildningen (s. 98-99).  
 
När det gäller allmän ämnesutbildning, verkar det inte finnas några specifika ämnen som BU 
tycker är viktigare än andra. Det förvånar mig att språkkunskaper i engelska (på högskolenivå) 
inte är ett sådant ämne, med tanke på att det i BU framhållits att just kunskaper i språk är en 
viktig kompetens. 
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5.5 Kunskap och innehåll i den nya utbildningen 
 
I det här kapitlet undersöker jag vad BU planerar att utbildningen rent konkret ska innehålla, 
men även vilka förkunskaper de sökande bör ha. Jag börjar med vilka förkunskaper som krävs 
och går sen vidare till hur  studieplanen ser ut det första gemensamma året. Vilka ämnen som 
ingår och vad dessa innehåller. Efter det första året delas utbildningen upp på folk- och 
gymnasiebibliotekarie, vilka separeras ytterligare den fjärde och sista terminen. 
Forskningsbibliotekarierna är avskilda redan från termin tre, och grundskolebibliotekarierna 
går i en helt separat grupp. Jag har med ett diagram på sidan 26, visat fördelningen mellan 
ämnen och antal studietimmar – ett förtydligande av texten. 
 
5.5.1 Förkunskaper 
 
Jag har tidigare beskrivit bibliotekariens arbetsuppgifter och vilka kunskaper som krävs sett ur 
BU:s synvinkel. Man får då förmoda att de kunskaper som anses viktiga, men som inte lärs ut 
under bibliotekarieutbildningens två år, är sådana som de sökande bör ha fått genom tidigare 
utbildningar och/eller erfarenheter. Hur ser då kraven på förkunskaper ut? 
 
BU skriver:  
 
 BU:s förslag innebär för de blivande bibliotekarierna dels krav på vissa 

förkunskaper, dels en i princip sammanhållen utbildning. Vad förkunskaperna angår 
bör endast sökande med någon form av eftergymnasial utbildning kunna vinna 
tillträde till yrkesutbildningen. En bibliotekaries arbetsmaterial kan i princip ha vilket 
ämnesinnehåll som helst, och behovet av ämneskunskaper är därför beroende av det 
bibliotek där han tjänstgör, av anskaffningsverksamhetens inriktning och intensitet 
vid en given tidpunkt, den aktuella efterfrågan från biblioteksutnyttjarna etc. Med 
hänsyn till sådana faktorer kan någon generell ämnesinriktning inte rekommenderas. 
(SOU 1969:37 s. 104) 

 
Citatet ovan tycker jag är intressant av olika skäl, formuleringen ”någon form av 
eftergymnasial utbildning”, behöver alltså inte vara en högskole- eller universitetsutbildning. 
Även annan studiebakgrund än högskola kan vara önskvärd, menar utredningen. Detta ska ses i 
förhållande till de krav på högskolestudier som ställts på bibliotekariers utbildning före 
utredningen. Det finns heller inte några synpunkter på ämnen som skulle vara speciellt viktiga 
med tanke på bibliotekarieyrket.  
 
Här kommer ytterligare ett citat gällande förkunskapskrav: 

 
Av sökande från andra fakulteter än den filosofiska måste fodras fullständig 
grundexamen med normalstudietid av minst två år, då inte fullföljda studier för en 
sådan examen sällan kan ge en helhetssyn på det aktuella området. För sökande med 
annan förutbildning måste krävas att denna tidsmässigt och innehållsmässigt är 
jämförbar med de akademiska studierna. (SOU 1969:37 s. 104-105) 
 

Man ska alltså göra en jämförelse mellan akademiska och icke-akademiska studier, vilket 
måste vara svårt eftersom det ändå finns en skillnad. Studierna kan också vara akademiska, 
men sakna samband med filosofiska ämnen, exempelvis en teknisk utbildning. Är en teknisk 
högskoleutbildning en bra grund för studier på bibliotekarieutbildningen? 
  
Utbildningen till grundskolebibliotekarie skiljer sig från de andra bibliotekariekategorierna 
såtillvida att de sökande är utbildade grundskolelärare när de påbörjar utbildningen, och går 
inte gemensamt med de andra bibliotekariestuderande, utan i en särskild grupp. 
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5.5.2 Personliga egenskaper 
 
Utredarna är överens om att det personliga beteendet har stor betydelse när det gäller arbetet 
som bibliotekarie. Det är framför allt två egenskaper som efterfrågas, och det är förmågan till 
god social kontakt, samt ett brett intresseområde. De här egenskaperna kan vara problematiska 
att bedöma vid en antagning, vilket betyder att man måste finna ett sätt att göra en bedömning. 
Genom att göra intervjuer, eller lämplighetstest?  
 

I resonemangen om arbetsuppgifterna har berörts vissa önskvärda karakteristika 
beträffande det personliga beteendet. Man bör vid tillträdet till yrkesutbildningen 
söka identifiera och avvisa i detta avseende klart olämpliga aspiranter. De 
personlighetsmässiga förutsättningarna är alltså en av de faktorer på vilka urvalet ska 
grundas. (SOU 1969:37 s. 105) 
 

I detta sammanhang diskuterar utredarna möjligheten att använda lämplighetstest, för att kunna 
göra ett urval, men avstår till slut av tre skäl. Dessa är:  
 

- osäkerhet om testet är tillräckligt underlag för att göra en säker 
personlighetsbedömning, det finns risk för att personer utesluts felaktigt 

- olika befattningar ställer olika krav 
- utredning om psykologiska test av det slag som avses här och deras tillförlitlighet 

pågår, och har inte slutförts 
 

Det finns alltså en risk med att använda lämplighetstest, och i stället inför man en intervju av 
den sökande som ingår i urvalsproceduren. Man grundar antagningen på tre faktorer: 
 

- sökandes betyg från gymnasiet (motsvarande) 
- sökandes betyg från universitet (motsvarande) 
- sökandes lämplighet i övrigt 

 
Det är alltså i den sistnämnda av dessa faktorer man gör en intervju som enligt BU är avsedd 
att klarlägga den sökandes personliga lämplighet, och få fram om personen har en realistisk 
uppfattning om arbetskraven, och därigenom komma fram till vederbörandes yrkesmotivation 
och kontaktförmåga.  
 
5.5.3 Praktik 
 
Jag tycker att det är ganska tydligt att utredningen avser att ge utbildningen en yrkespraktisk 
prägel, och därmed blir praktikdelen självskriven.  
 

Vid sitt ställningstagande har BU även tagit hänsyn till studiernas preciserade 
yrkesinriktning och det starka inslag av praktiskt-tekniska färdighetsövningar som 
föranlett utredningen att förslå, att utbildning i huvudsak skall omhänderhas av lärare 
med erfarenheter från praktiskt biblioteksarbete. (SOU 1969:37 s. 108)  

 
Utbildningen ska alltså innehålla två praktikperioder, åtta veckor under den första terminen, 
och fyra veckor under den tredje. Den första perioden ska göras både på folk- och 
gymnasiebibliotek, samt forskningsbibliotek. Den andra perioden ska göras vid den 
bibliotekskategori som den studerande valt att inrikta sig på. 
 
Praktiken betraktas alltså som en viktig del i utbildningen och för detta behövs bibliotek att 
praktisera på. Ett övningsbibliotek i anslutning till skolan skulle ha sina fördelar, resonerar 
utredarna, men eftersom utbildningen kommer att ha olika inriktningar det sista studieåret 
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anser de ändå att den lösningen är orealistisk. Detta trots att utredningen vid åtskilliga tillfällen 
påtalat likheten mellan bibliotekskategorierna, och därför också talat för samordnad utbildning. 
BU kommer dock fram till att ett studiebibliotek bör finnas tillgängligt på skolan, i övrigt 
kommer praktikanterna att spridas ut på många olika bibliotek. 
 
5.5.4 Studieplan 
 
Utredarna har alltså i sitt förslag kommit fram till att hela det första utbildningsåret ska vara 
gemensamt, bortsett från grundskolebibliotekarierna, som går i en helt egen grupp. Efter det 
följs folk- och gymnasiebibliotekarierna åt ytterligare en termin, medan 
forskningsbibliotekarierna blir en egen grupp efter första året. Under det gemensamma året 
läser alla följande ämnen: 
 

- samhällsorientering 
- allmänbibliotekskunskap 
- mediakunskap 
- litteraturorientering 
- databehandling och tekniska hjälpmedel 
 

5.5.5 Diagram över den planerade utbildningens ämnen och studietimmar 
 
Gemensamt för alla bibliotekskategorier 
 Termin 1 Termin 2 
Samhällsorientering 20 tim. -- 
Allmän bibliotekskunskap 35 tim.  45 tim. 
Mediakunskap 90 tim. 90 tim. 
Litteraturorientering 50 tim. 135 tim. 
Databeh. och Tekn.hjälpm. -- 75 tim. 
 
 
 Termin 3 Folkbibl. Termin 3 Forskn.bibl. Termin 3 Gymn.bibl. 
Samhällsorientering 10 20 20 
Litteraturorientering 50 40 40 
Spec. bibl.kunskap 140 140 140 
 
 
Termin 4 Folkbibl. Termin 4 Forskn.bibl. Termin 4 Gymn.bibl. 
Fördjupn.kurser, 1 eller 2 
ämnen 

Fördjupn.kurser, 1 eller 2 
ämnen 

Spec.bibl.kunskap, 1 praktisk 
del och 1 teoretisk del 

 
Utöver ämnena praktiserar eleverna åtta veckor på olika typer av bibliotek den första terminen. 
För att man ska få en uppfattning om vad ämnena innehåller, så redovisar jag innehållet ämne 
för ämne.  
 
Samhällsorientering finns med den första terminen och återkommer den tredje. Innehållet är 
bland annat dagens samhälle, stat och kommun, moderna organisationsformer, 
utbildningspolitik, utbildningsväsendets organisation och allmän kulturpolitik. Ämnet omfattar 
20 timmar den första terminen. Mycket av det här ingår i dagens A-kurs i samhällskunskap på 
gymnasiet. Samhällsorientering den tredje terminen skiljer sig mellan fo lk- och 
gymnasiebibliotekarie och forskningsbibliotekarie. Den förstnämnda gruppen studerar 
kulturproduktion, kulturkonsumtion, samverkan mellan olika media och samhällets kulturstöd, 
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och antalet studietimmar är tio. Forskningsbibliotekarierna läser om forskningens organisation, 
industriell organisation, statsförvaltningens arbetsformer beträffande utbildning, forskning 
m.m., och där är antalet studietimmar tjugo.  
 
Allmän bibliotekskunskap förekommer under de första två terminerna, och antalet 
studietimmar är 35 resp. 45. Innehållet den första terminen är: Bibliotekens, arkivens samt I & 
D-områdets (information och dokumentation) struktur, organisation och arbetsmetoder, 
nationella och internationella institutioner, samt serviceföretag. Den andra terminen allmän 
bibliotekskunskap består av: Bibliotekets konsumenter, olika bibliotekstyper, samt 
bibliotekshistoria. 
 
Mediakunskap består den första terminen av 90 studietimmar. De handlar om bibliotekets 
media, förvärv av dessa, och översikt över bokhandels- och förlagsväsendet, samt översikt över 
olika klassifikations- och indexeringssystem. Den andra terminen består också av 90 timmar 
mediakunskap, och här handlar det om principerna för urval av media, klassifikation och 
indexering, bokvård m.m., låneverksamhet, löpande nyhetsbevakning, samt redigeringsteknik. 
 
Litteraturorientering består den första terminen av 50 studietimmar, och man läser allmän 
orientering rörande bibliografiska hjälpmedel, uppslagsböcker m.m. Den andra terminens 
litteraturorientering har 135 timmar till förfogande och har en ämnesinriktad orientering inom 
ett antal mindre huvudgrupper. Tyngdpunkten i undervisningen läggs vid användning och 
utnyttjande av olika hjälpmedel och media. Ämnet återkommer även den tredje terminen både 
för folk- och gymnasiebibliotekarier och för forskningsbibliotekarier. De förstnämnda läser 50 
timmar fördjupad orientering om skönlitteratur och litteratur för barn och ungdom, samt 
fördjupad orientering inom skolans litteratur och övriga läromedel. För forskningsbibliotekarie, 
som har 40 timmar litteraturorientering, är tyngdpunkten lagd vid utnyttjandet av datorbaserade 
dokumentationssystem för retrospektiva sökningar samt för SDI inom olika ämnesområden. 
 
Databehandling och tekniska hjälpmedel är ett ämne som endast förekommer den andra 
terminen, och har en studietid på 75 timmar. Det man vill lära ut är en allmän kännedom om 
olika för bibliotek lämpliga tekniska hjälpmedel och deras utnyttjande, t ex reprotekniska och 
kontorstekniska hjälpmedel, samt databehandling oavsett tillämpningsområde (s.125-126). 
 
Speciell bibliotekskunskap förekommer tredje terminen för alla tre kategorierna, samt för 
gymnasiebibliotekarierna även den fjärde och sista terminen. För folk- och 
forskningsbibliotekarier i tredje terminen är ämnet uppdelat på allmän administration, 
folkbibliotekets och skolbibliotekets funktioner. Sammanlagd studietid för ämnet i termin tre är 
140 timmar. Gymnasiebibliotekarierna har alltså ämnet även den fjärde terminen, och där har 
man lagt tyngdpunkten på de delar av biblioteksväsendet som är av särskild betydelse för 
skolan. 
 
Den åttonde och sista terminen går de olika bibliotekariekategorierna i separata grupper. Folk- 
och forskningsbibliotekarier har båda fördjupningskurser, där de kan välja ett eller två ämnen 
av de kurser som anordnas. Gymnasiebibliotekarierna har den åttonde terminen delad på en 
praktisk del och en teoretisk. Den praktiska delen innebär auskultation på gymnasieskolans 
linjer och bibliotek, samt på AV-central eller läromedelscentral. Den teoretiska delen består av 
ämnena: psykologi, pedagogik, ämnesmetodik, gymnasiet, undervisningens utformning, 
speciell bibliotekskunskap, samt läromedelsorientering över litteraturen på gymnasiet (s.126-
128). 
 
Grundskolebibliotekarierna har, som jag tidigare nämnt, en lärarutbildning när de söker till 
utbildningen. Utbildningen till grundskolebibliotekarie kan delas upp på två år, och då förläggs 
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den teoretiska delen på deltid under sommarhalvåret, eller så kan studierna bedrivas på heltid 
under en termin.  Utbildningen har både en praktisk del och en teoretisk. I den praktiska delen 
ingår auskultation och övningar i grundskolebibliotek, gymnasiebibliotek, samt 
skolbibliotekscentral. Den teoretiska delen består av: inlärningspsykologi och läsundervisning, 
bibliotekskunskap, mediakunskap, läromedelsorientering, samhällsorientering, tekniska 
hjälpmedel och databehandling, litteratur- och språkorientering (s.132-134).  
 
 

6 Diskussion och slutsats 
 
6.1 Utbildningspolitiken på 1960 och 70-talet 
 
Politiska idéer och strömningar påverkar vad som händer i vårt samhälle, och följaktligen 
påverkade utbildningspolitiken vid den här tiden även BU och hur biblioteksutbildningen 
skulle komma att se ut. Där fanns regeringens direktiv som styrde och sen propositionen, 
regeringens svar på utredningen. Intressant för denna uppsats är frågan på vilket sätt 
utbildningspolitiken kom att ge avtryck i BU, vilket sen påverkade bibliotekarieutbildningen 
och därmed bibliotekarieyrkets kunskaper. Jag tycker nog att utbildningspolitiken vid den här 
tiden avspeglas mindre i BU än vad jag hade förväntat mig, men man får ha i åtanke att i 
regeringens proposition (SOU 1971:52), som följde efter utredningen, var det en rad punkter 
där man inte hade anammat utredningens resultat, och där man tydligare kunde märka 
resultatet av regeringens utbildningspolitik.  
 
Sven Erik Liedmans artikel, ”De fria fakulteternas långsamma död”, som ingår i boken 
Ideologi och institution – om forskning och högre utbildning 1880-2000 (Liedman & 
Olausson, 1988). Artikeln ger en inblick i de tankegångar gällande universitet, högskolor och 
politik som fanns 1969 vid den tiden BU skrevs, och när den första biblioteksutbildningen 
startade i Borås 1972. Han skriver att i 1963 års universitet- och högskolekommiténs 
betänkande som pub licerades 1965 (SOU 1965:11) så fanns begreppet ”fria fakulteter” med, 
men att i den så kallade UKAS-utredningen (Utbildningslinjer vid filosofisk fakultet), som 
kom tre år senare (1968) nämndes aldrig detta begrepp, och han ställer sig frågan varför. En 
fri fakultet var en fakultet där envar kunde börja studera, förutsatt att han eller hon kvalificerat 
sig genom studentexamen eller motsvarande, man var dessutom fri att studera i den takt man 
vill. 
 
Vi ser fortfarande spåren av 60-talets universitetsutredningar och de strider de gav upphov till, 
skriver Liedman. Universiteten skulle anpassas efter arbetsmarknaden – en huvudnorm i 60-
talets utbildningspolitik. Man diskuterade att sätta spärrar på vissa utbildningar, så inte fler än 
de som kunde få arbete utbildades, men det infördes istället något som kallades ”fasta 
studiegångar”. En annan norm vid denna tid var att låta alla komma till universiteten, det vill 
säga vidga tillträdet så att de som ville fick möjlighet att studera. De här två normerna kunde 
omöjligt förenas, menar Liedman.  
 
Början av 60-talet kännetecknar expansion och växande, så även inom skolväsendet. Det låg i 
tiden att satsa på yrkesutbildning, det vill säga utbildning som styr mot ett visst yrke. 
Politikerna ville som jag nämnt ovan styra arbetsmarknaden med hjälp av 
utbildningspolitiken, och normen ”alla ska ha rätt till universitetsutbildning” fick ge vika. 
Somliga menade att universitetens standard var i fara, och det fria tillträdet var orsaken. 
  
Liedman är mycket kritisk till detta resonemang och skriver: ”Ämnen vars främsta 
samhällsuppgift är att skapa sammanhang och kritisk distans kan inte bindas av 
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arbetsmarknaden. Det är en skadlig illusion att arbetslöshet kan botas med 
utbildningspolitiska åtgärder.” Han menar också att kravet på ”normalstudietid”, det vill säga 
att alla måste ha samma studietid till förfogande oavsett ämnets innehåll, är ett orimligt krav 
(ibid. s. 174-195). 
Jag tycker man kan se avtryck av utbildningspolitiken i SOU 1969:37. Tanken på att ”samla” 
utbildningen, rikta den mot ett specifikt yrke, och ge den en praktisk yrkesprägel är ett 
exempel på det. Liedman skriver att universitetens och högskolornas kurser och utbildningar 
skulle anpassas efter arbetsmarknaden, vilket även påverkade biblioteksutbildningen i Borås. 
Bara det faktum att utbildningen hamnade i Borås hade förmodligen en 
arbetsmarknadspolitisk orsak. Framförallt ville man utbilda ett större antal bibliotekarier på 
grund av utbildningsexplosionens krav på fler bibliotek och därmed fler bibliotekarietjänster.  
 
I Sven-Olof Josefssons avhandling Året var 1968 (1996) speglas utbildningspolitiken vid den 
här tiden mycket tydligt. Utbildningsutredningen 1968 (U 68), präglades av en slags 
enhetstanke. Den dåvarande utbildningsministern, Olof Palme, ville att skillnaden mellan den 
akademiska och den icke-akademiska utbildningen helt skulle försvinna, och gav direktiv till 
utredningen U 68 därefter. Dessutom skulle all högre utbildning i första hand vara 
yrkesinriktad och specialiserad, och man planerade att separera grundutbildning och 
forskning. Den här planerade förändringen mottogs med kraftig kritik från universitetet och 
högskolor, där lärare och studerande protesterade högljutt (ibid. s. 81). 
 
Det snabbt ökande antalet studerande framför allt inom de fria fakulteterna gjorde att det 
krävdes åtgärder för att bygga ut och effektivisera utbildningssystemet. Många av studenterna 
studerade utan mål eller yrkesinriktning, och tidigare hade arbetsmarknaden kunnat förse dem 
med arbete efter studierna, men nu hotade ett överskott på humanister. Tre grundläggande 
förslag till förändringar var kvalitetsbetyg, kortare studietider och fasta studiegångar. Det 
sistnämnda skulle UKAS, (Universitetsämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar) utreda 
och verkställa (ibid. s. 71). 
 
Josefsson skriver att man kunde se en kamp mellan två universitetsideal. Det ena var det 
autonoma universitetet som var självständigt och inte beroende av statsmakter, utan där lärare 
och studerade hade rätt till att bestämma och påverka. Det andra idealet var det integrerade 
universitetet, där samhället är integrerat i utbildningssystemet. I det senare fallet kan politiker 
och andra engagera sig och använda universitetet som ett instrument för att påverka 
utvecklingen. Anhängarna av det autonoma universitetet var oroliga för att standarden på 
utbildningarna skulle sänkas och att den kulturella nivån i samhället skulle bli lägre om det 
integrerade universitetet skulle ta plats (ibid. s. 86). 
 
Josefsson skriver om det autonoma och det integrerade universitetet, och när det gäller 
Bibliotekshögskolan i Borås, så tycker jag att man också där vill anpassa utbildningen efter 
samhällets utvecklingstendenser, det vill säga en integrering.  
  
6.1.1 Pragmatismen och dess påverkan 
 
Det finns enligt min åsikt samband mellan 1960- och 70-talets utbildningspolitik i Sverige och 
de idéer som pragmatismen, den handlingsbaserade kunskapssynen stod för. Det vore 
märkligt om pragmatismen med John Dewey som central gestalt, inte skulle ha påverkat vårt 
skolväsen, då den satt sin prägel på utbildning runt om i världen. Att lära sig av att göra – 
”learning by doing”, är en idé som jag tror fanns med i planeringen av den nya 
bibliotekshögskolan med tanke på skolans praktiska yrkeskaraktär. Utbildningens 
anpassningen till arbetsmarknaden är också en pragmatisk idé – skolan ska inte vara en 
isolerad enhet utan vara samhällsanpassad. En annan koppling är demokratiseringen av 
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utbildning – alla skulle få tillgång till studier och intagningskraven förändrades, vilket tydligt 
märktes med tanke på de olika kvoter som styrde intagningen till den nya bibliotekshögskolan 
1972. 

 
6.2 Den gamla utbildningen mot den nya 
 
Vad är skillnaden mellan de tidigare bibliotekarieutbildningarna och utredningens förslag? 
  
Folkbibliotekarier hade tidigare en filosofie kandidatexamen, 7 månaders 
biblioteksutbildning, 6 månaders praktik samt en korrespondenskurs. 
Forskningsbibliotekarierna hade en filosofie licentiatexamen, 3 månaders provtjänstgöring, 
samt kunskaper i dokumentationsteknik. En skillnad värd att notera är förkunskapskraven. En 
filosofie kandidatexamen är 120 högskolepoäng, varav 60 poäng i ett ämne där en uppsats på 
10 poäng ingår – om BU:s förslag på 80 högskolepoäng som inträdeskrav hade varit 
orubbligt, d.v.s. att inga andra vägar såsom enbart arbetslivserfarenhet eller annan typ av 
utbildning skulle godtas, skulle det ha bidragit till att behålla en akademisk utbildningsnivå. 
Detta var dock inte fallet, vilket beskrivs i denna uppsats. När det gäller 
forskningsbibliotekarier så innebar BU:s förslag definitivt en lägre akademisk 
utbildningsnivå, vilket också borde ha påverkat arbetet på de vetenskapliga biblioteken. Sen 
kan man förstås diskutera huruvida en filosofie licentiatexamen är ett rimligt inträdeskrav. 
 
Det blåste nya utbildningspolitiska vindar, och det skulle komma att påverka BU bland annat 
genom regeringens direktiv. 
 
Direktivet att BU inte skulle behandla frågan om vetenskaplig verksamhet inom 
bibliotekshögskolan tror jag bidrog till att förändra synen på bibliotekarieyrket, från en 
teoretisk prägel till en mer praktisk, och gav den istället formen av en yrkesutbildning. 
Teoretiska kunskaper fick backa för de praktiska, och forskningen inom biblioteksområdet i 
Sverige kom av sig för lång tid framåt. 
 
Den vetenskapliga kunskapen hos utbildade bibliotekarier gynnades inte av att det upprättades 
en självständig tvåårig bibliotekshögskola, istället för en integrering vid universiteten. Som jag 
förut nämnt i kapitlet ”Tidigare forskning” (s.10), så tillsatte SAB (Svenska allmänna 
biblioteksföreningen) 1955 en utbildningskommitté som ville att bibliotekskunskap skulle ingå 
i filosofie kandidatexamen som ett akademiskt ämne, men förslaget fick ett kallt mottagande – 
ämnet ansågs ovetenskapligt. Utvecklingen mot att betrakta bibliotekskunskap som ett 
vetenskapligt ämne blev därigenom fördröjd.  
 
Hur ville biblioteksutredningen förändra bibliotekariernas kunskap? Den frågan hör nära ihop 
med de utvecklingstendenser som beskrivs i BU. Utvecklingen kräver förändring och 
anpassning till nya omständigheter. En samordning av utbildningen gör att alla 
biblioteksstuderande får samma grundutbildning och de olika inriktningarna får mindre 
utrymme, vilket ger kunskap som är mer generell än specifik, när det gäller arbetet i de olika 
bibliotekskategorierna. Detta kan, enligt min åsikt, ge bibliotekets användare sämre service i 
vissa fall. BU anser dock att vikten av gemensamma mål och metoder är stor, och att nya 
initiativ endast ger resultat i en samverkan. Man kan tänka sig att samarbetet mellan bibliotek 
blir enklare, samt att det blir lättare för bibliotekarier att byta tjänst mellan olika 
bibliotekskategorier. 
 
Informationsexplosionen ställer stora krav på bibliotekariens kunskaper. Utredningen tar själva 
upp problemet med det stora flödet av vetenskaplig litteratur på olika språk. När det gäller 
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språkkunskaper på högre nivå som förkunskapskrav till nya biblioteksutbildningen, kan jag 
förvånat konstatera att sådana krav finns inte. Engelska på högskolenivå vore ett rimligt krav, 
anser jag. Däremot kan man förstå att språkkunskaper i mindre vanliga språk, som det enligt 
BU också finns behov av, är betydligt svårare att tillgodose. 
 
Informationsexplosionen kräver fler verksamma bibliotekarier, och ett av utredningens mål är 
att genom den nya utbildningens utformning ska kunna tillgodose det behovet. Jag kan tänka 
mig att ett sätt är att förändra antagningskraven. Beträffande informationsexplosionen och 
BU:s studieplan så är en utveckling av mediakunskap, databehandling och tekniska hjälpmedel, 
en viktig del för att mäta det växande informationsbehovet. 
 
Funktionen av nya medier av olika slag finns troligen representerade i de 90 timmar 
mediakunskap som ingår i både första och andra terminen. ADB-tekniken finns med i ämnet 
databehandling och tekniska hjälpmedel under 75 timmar andra terminen.  
 
En annan utvecklingstendens är bibliotekets kontaktarbete, vars kunskaper jag räknar med 
ingår i både i ämnet allmän bibliotekskunskap och i samhällsorientering. Detsamma gäller ett 
ökat utnyttjande av bibliotekets tjänster och förbättrade servicemöjligheter. Det sistnämnda 
fick en stor betydelse med tanke på den utbyggnad av utbildningssystemet som biblioteken var 
en viktig del av. De studerande behövde bibliotekens service och tjänster. 
 
När det gäller folkbibliotekens allmänkulturella verksamhet, så har jag i textanalysen ställt mig 
frågan: Hur får man kulturella kunskaper? Den tredje terminen läser de som ska bli 
folkbibliotekarier kulturproduktion, kulturkonsumtion, samverkan mellan olika medier och 
samhällets kulturstöd, som ingår i ämnet samhällsorientering (10 studietim.). Det här är 
naturligtvis ett sätt att få kulturella kunskaper, även om det inte behöver betyda att den 
studerande har ett intresse för kultur.  
 
6.3 Hur ser BU på bibliotekariens kunskap? 
 
6.3.1 Episteme och techne 
 
Hur BU ser på bibliotekariens kunskap är en mycket svår fråga att besvara eftersom den är för 
omfattande, vilket jag inte insåg förrän jag hade börjat skriva den här uppsatsen, men jag 
försöker ändå till viss del svara på den. Jag kommer här att summera analysen genom att tolka 
de ”kunskapsriktningar” som jag tycker mig kunna se i utredningen, med hjälp av den 
kunskapsteori jag tidigare har presenterat, men även med stöd av den utbildningspolitik som 
var aktuell i samband med BU. I sin bok Ett oändligt äventyr (2001), skriver Sven-Eric 
Liedman om kunskap, och skriver att det finns en gränslinje mellan teori och praktik, men att 
denna gräns inte är helt oproblematisk. Han menar att alla sysselsättningar i grunden är 
praktiska, och att inget arbete är i sig teoretiskt; vi arbetar alla med kroppen, hjärnan 
inbegripen (ibid., s. 41). 
  
Oavsett om man delar hans uppfattning eller inte, så är denna gränsdragning mellan olika typer 
av kunskap svår. Mats Sjölin, vars uppsats jag tidigare skrivit om i avsnittet ”Forskning om 
bibliotekariens kunskap”, har också använt sig av kunskapsformerna episteme, techne och 
fronesis i sin magisteruppsats. Han har i sin diskursanalys uppmärksammat på vilket sätt man i 
dokumenten talat om kunskapen. Förknippas kunskapen med någon form av handling, så 
betraktas den som techne. Omtalas den som teoretisk, t.ex. språkkunskaper – att känna till hur 
ett språk är grammatiskt uppbyggt, så hör den till episteme. Kunskapsformen fronesis kunde 
inte Sjölin identifiera i dokumentens diskurs.  
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Jag tycker alltså att det är mycket svårt att dra en självklar gräns mellan de ämnen som räknas 
till episteme, och de som tillhör techne, precis som Sven-Erik Liedman också påpekar i stycket 
ovan. När man utför en arbetsuppgift praktiskt, så är det ju detsamma som en handling, d.v.s. 
kunskapsformen techne, men många arbetsuppgifter utförs med en kunskap som grundas i 
teoretiska studier, d.v.s. episteme. Skulle man precisera definitionen av episteme, så är det den 
kunskap i ett ämne som är vetenskapligt godkänd. 
 
Den praktiska kunskapsformen techne ges utrymme i den planerade utbildningen, och då 
tänker jag på utbildningens yrkesmässiga prägel. Det framhävs i utredningen vikten av att 
lärarna har en yrkesmässig erfarenhet och en förankring i det praktiska bib lioteksarbetet. Det är 
alltså inte lärare som är aktiva forskare eller har erfarenhet av forskningsarbete som man söker 
efter, och det läggs ingen större vikt vid forskning och en vetenskaplig kontakt. Episteme är, 
som tidigare nämnts, ett ämnes teoretiska grund och representeras av den vetenskapliga 
kunskapen, som framför allt hör hemma på universitet och högskolor. I och med att 
biblioteksskolan inte blev integrerad i universitet eller högskola, utan blev en egen institution, 
blev följaktligen kontakten med den vetenskapliga kunskapen sämre. Det blev en post-
akademisk utbildning, som Lars Seldén utrycker det i kapitlet om tidigare forskning.  
 
Vad är det då för faktorer som bidragit till att kunskapsformen techne fått en så framskjutande 
plats i utredningen? Framförallt regeringens direktiv, som grundades i den tidens 
utbildningspolitiska strömningar. Utredningens sammansättning, det vill säga de utredare som 
blivit utvalda, deras egna utbildningar, kunskaper och erfarenheter, samt inställning till 
bibliotekarieyrket, forskning m.m., har säkerligen också inverkat på BU:s resultat. 
 
6.3.2 Finns kunskapsformen fronesis representerad i BU? 
 
Fronesis, som jag tidigare nämnt i uppsatsens teoridel, är en praktisk kunskap precis som 
techne, men fronesis har sin grund i etiska och politiska frågor. Jag har också tidigare citerat 
Gustavsson (2000) som skriver att praktisk klokhet består i förmågan att möta konkreta 
situationer med lyhördhet och fantasi. Det verkar vara svårt att lära ut fronesis, en kunskap som 
man får bland annat genom livserfarenhet. 
 
Mats Sjölin (2002) diskuterar fronesis i sin uppsats, och menar att fronesis inte går att lära ut 
eftersom kunskapen är subjektiv, men att man genom utbildning kan få människor att förstå 
konsekvenserna av sitt handlande. Han tar också i detta sammanhang upp 
informationssamhället och demokratin, vikten av att människor har tillgång till information 
som en demokratisk rättighet. Det för tanken till bibliotekets betydelse och bibliotekariens roll 
och agerande när det gäller förmedling av information, Sjölin för därmed in ett etiskt 
perspektiv på folkbiblioteksverksamheten. 
 
På frågan om det finns något sätt att skaffa sig den här kunskapen i en utbildningssituation, så 
tror jag på att läsning av skönlitteratur kan bidra till att man får en ökad inlevelseförmåga som i 
förlängningen kan bli till praktisk klokhet, men denna kunskap är mycket svår att mäta – om 
det ens går? Jag har i kapitlet kunskapsteori skrivit om Martha Nussbaum, amerikansk filosof 
och professor i lag och etik, som ansåg att läsning av skönlitteratur skulle finnas med på 
schemat just för att man tränar sin inlevelseförmåga. I det fallet gällde det en juristutbildning, 
men den här kunskapen är viktig i de flesta sammanhang där man behöver förstå hur andra 
människor tänker och känner. Jag tycker att tanken på ett samband mellan läsning av 
skönlitteratur och praktisk klokhet är intressant, och vill gärna utveckla den tanken lite. 
Praktisk klokhet är kopplad till etik, och etik rör våra handlingar, skriver Gustafsson. Det 
betyder att praktisk klokhet är kunskap som finns med i våra handlingar i yrkeslivet.  
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Fronesis bör vara en tillgång att ha i alla yrken. Kan läsning av skönlitteratur ge oss insikter 
och kunskap på samma sätt som livserfarenhet? I vissa fall kan nog anta att så är fallet, även 
om det ändå är en stor skillnad att läsa om saker och att uppleva dem själv. Det är förmodligen 
svårt att undersöka den saken, men jag antar att läsning av skönlitteratur, jag menar då alla 
typer av genrer, skulle kunna ge en slags ”tankeerfarenhet” – man upplever och känner genom 
litteraturens personer och händelser. Man kan också på så sätt bearbeta egna känslor som t.ex. 
sorg, besvikelser och glädje. Det är mycket svårt att peka ut praktisk klokhet i BU, men jag 
tycker att den är nära kopplad till personliga egenskaper och inte till något specifikt 
kunskapsinnehåll. När det gäller personliga egenskaper vet vi vad som efterfrågas, men inte 
hur man identifierar dessa egenskaper på ett säkert och rättvist sätt. 
 
Om man nu ska se till biblioteksutbildningen och läsning av skönlitteratur - ingår läsning av 
skönlitteratur i BU:s studieplan? I ämnet litteraturorientering den tredje terminen, ingår 50 
timmar fördjupad orientering om skönlitteratur och litteratur för barn och ungdom för 
folkbibliotekarier. Alltså får bibliotekarier som ska arbeta på folkbibliotek läsa skönlitteratur i 
utbildningen, men hur mycket man läser om litteraturen eller läser själva texterna framgår inte, 
troligen läser man framför allt om litteraturen. 
 
6.3.3 Fronesis som en personlig egenskap 
 
Om det nu är tveksamt att man på ett lyckat sätt kan lära ut kunskapsformen fronesis, så 
kanske man kan finna den som en personlig egenskap hos somliga av de sökande? Jag tycker 
att det man efterfrågar när det gäller personliga egenskaper har att göra med just fronesis. 
Social kontakt och ett brett intresseområde är två av de viktigaste egenskaperna hos de 
sökande enligt BU. Har man en förmåga att skapa god social kontakt, och en bra 
allmänbildning till följd av ett brett intresseområde, så har man troligen också ”förmågan att 
möta konkreta situationer med lyhördhet och fantasi”, vilket är en del av Gustavssons 
beskrivning av fronesis.  
 
Det finns många yrken där man har stor nytta av att vara lyhörd och att ha fantasi, och jag 
anser att bibliotekarieyrket är ett av dem, och jag tror att de här egenskaperna är nödvändiga 
för att göra ett bra arbete som bibliotekarie. I situationer där biblioteksbesökaren har ett 
informationsbehov och inte vet hur han eller hon ska gå vidare så behövs bibliotekariens 
lyhördhet, men också fantasi för att prova olika vägar till resultat. 
 
Frågan är bara hur man ska kunna urskilja den här kunskapen hos en sökande? Ett tänkbart 
sätt är ”intervju”, vilket också BU föreslår i utredningen, som ett sätt att urskilja personliga 
egenskaper hos de sökande. 
 
6.4 Vad hände sedan – efter BU?  
 
Det blev en samordnad biblioteksutbildning, som startade 1972, men BU:s förslag med ett 
gemensamt år och ett år av specialisering förkastades. Istället bestämde de politiskt ansvariga 
att endast den sista av fyra terminer skulle vara för specialisering av bibliotekstyp, man ansåg 
att utbildningen borde vara ytterligare mer gemensam och mindre specialiserad 
(Seldén/Sjölin, 2003, s. 43). 
 
BU rekommenderade att utbildningen skulle bedrivas i form av en fristående högskola på 
grund av den tydligt yrkesinriktade karaktären på utbildningen. Man föreslår att den ska ligga 
i Solna, med tanke på fördelen med närhet till olika typer av bibliotek som man då kunde 
samarbeta med. Regeringen med utbildningsminister Ingvar Carlsson valde istället för Solna 
ut Borås, förmodligen av arbetsmarknadspolitiska skäl. 
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När det gäller förkunskapskrav ansåg BU att studenterna skulle ha minst 80 godkända 
akademiska poäng, gärna mer, samt att det skulle finnas en fri kvot för sökande med lång 
praktisk erfarenhet av biblioteksarbete. Utbildningsminister Ingvar Carlsson tyckte att mer än 
80 poäng vore en nackdel att ha, då han ville gynna de sökande med lägre utbildning och inte 
tillåta teoretisk övermeritering. Vid utbildningens start reserverades 15 % av platserna för 
sökande som inte uppfyllde förkunskapskraven på 80 högskolepoäng, men som istället hade 
två års praktik inom biblioteksområdet Carlsson tyckte att man skulle vara öppen för olika 
lösningar när det gä llde antagningen till biblioteksutbildningen, och han såg det som en 
positiv möjlighet att släppa på regeln om akademiska meriter som krav. Större hänsyn skulle 
tas till praktisk erfarenhet (denna uppsats, s. 12). 
 
BHS fick problem att bli sedd som en 4-årig högskoleutbildning, skriver Torstensson. För mig 
förefaller det som om det framför allt var de 80 högskolepoäng i förkunskapskrav som stod 
för det ”högskolemässiga” i den nya utbildningen. I och med den så kallade ”fria kvoten”, det 
vill säga en sammanvägning av den sökandes meriter, t.ex. praktiskt biblioteksarbete, så 
kunde även kravet på 80 högskolepoäng falla bort. Det fanns också ytterligare en kvot som 
kallades ”slumpkvoten”, och i den hamnade de som inte antagits i någon av de andra 
kvoterna. Konsekvensen av detta blev att personer med få meriter kunde antas, medan 
välmeriterade personer avvisades (Seldén, 1989, s. 42).  
 
Slumpkvoten sänkte förmodligen kvalitén på bibliotekarieutbildningen på så sätt att den 
bidrog till att studenternas akademiska kunskaper blev lägre och påverkade därmed 
bibliotekariens kunskap och yrkesprofession negativt. Seldén skriver (som jag tidigare nämnt 
s.16-17) att 1985 hade 15 % av eleverna inga akademiska studier förutom 
biblioteksutbildningen, och 10 % hade mindre än 60 poäng i sitt huvudämne. Han menar att 
detta till viss del kunde bero på ”slumpkvoten” (ibid., s. 42). 
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7 Sammanfattning 
 
Jag har i denna studie undersökt bibliotekariens kunskap med utgångspunkt från en 
biblioteksutredning, SOU 1969:37 Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik, (kallad BU) 
som är en utbildningsutredning och som gjordes med tanke på att en ny biblioteksutbildning 
skulle planeras.  Metoden som jag har använt är textanalys, där jag valt ut vissa delar av 
dokumentet, som jag noggrant studerat genom ”närläsning”. Dessa textdelar har jag bedömt 
vara lämpliga att göra textanalysen på, för att kunna uppfylla uppsatsens syfte och svara på 
frågeställningarna. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka synen på bibliotekariens 
kunskaper vid tiden för utredningen, dels genom att jämföra de tidigare 
bibliotekarieutbildningarna med den planerade, men också att med hjälp av den kunskapsteori 
jag presenterat i uppsatsen kunna beskriva eventuella förändringar i bibliotekariens kunskap i 
samband med den nya utbildningen. 
 
Den kunskapsteori jag har använt mig av har sina rötter i det antika Grekland, och i vår 
västerländska kultur finns den kunskapstraditionen kvar. Jag har utgått från Bernt 
Gustavssons bok Kunskapsfilosofi (2000). Grunden i teorin är de tre kunskapsformerna 
episteme, techne och fronesis. Episteme representerar den vetenskapliga kunskapen – ett fälts 
eller en disciplins teoretiska kunskap. Den kunskapen framställs genom forskning, och har 
tidigare under lång tid varit den enda kunskap som räknats. Techne är den praktiskt-
produktiva kunskapen som är knuten till tillverkning, skapande och framställning av 
materiella och andliga produkter. Denna kunskap hör samman med våra handlingar, och har 
först under senare tid fått uppmärksamhet.  
 
Jag tar också i samband med kunskapsformen techne upp den pragmatiska kunskapssynen, 
som har påverkat vår syn på utbildning. John Dewey är en av förespråkarna för pragmatismen 
och har haft ett stort inflytande på vårt skolväsende genom sina idéer och författarskap. Den 
sista kunskapsformen är fronesis som också är en praktisk kunskap, men har sin grund i etiska 
och politiska frågor. Denna kunskap är en slags klokhet som kräver inlevelseförmåga och 
erfarenheter, vilket kan vara svårt att enbart lära sig genom utbildning, även om sådan också 
bidrar som en erfarenhet. 
 
Jag har i uppsatsen valt ut forskningslitteratur i ämnet ”bibliotekariens kunskap”, som till sitt 
innehåll ligger mycket nära min egen uppsats, vilket har varit till stor hjälp för att få en 
inblick i ämnet. En del av forskningen om biblioteksutbildningens historia och bibliotekariens 
kunskap har jag direkt kunnat koppla till min egen analys.  
 
Textanalysen koncentreras kring fem rubriker: ”Hur såg biblioteksutbildningen ut tidigare?”, 
”Utredningens direktiv”, ”Utvecklingstendenser och dess påverkan på biblioteken”, 
”Bibliotekariens arbetsuppgifter”, samt ”Kunskap och innehåll i den nya utbildningen”. I 
analysens första del framkommer att det är en stor skillnad mellan folkbibliotekarier och 
forskningsbibliotekarier utbildningsmässigt. Den förra har en filosofie kandidatexamen, en 
biblioteksutbildning på sju månader, sex månaders praktik, samt korrespondensundervisning 
vid ett elevbibliotek (FKI). Den senare har en filosofie licentiatexamen, tre månaders 
provtjänstgöring vid ett vetenskapligt bibliotek, samt kunskaper i dokumentationsteknik. BU:s 
förslag är att båda dessa kategorier ska ha förkunskapskrav på två års högskolestudier, samt 
en tvåårig utbildning på bibliotekshögskolan. 
 
Ett direktiv till utredningen som jag anser påverkar bibliotekariens kunskap i allra högsta 
grad, är direktivet om vetenskaplig verksamhet. Regeringen skriver att frågan om 
vetenskaplig verksamhet i den nya utbildningen inte ska undersökas eller prövas. 
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Konsekvensen blir förstås att bibliotekshögskolan blir utan forskning, vilket i sin tur påverkar 
utvecklingen negativt. 
 
De utvecklingstendenser som finns inom biblioteksområdet har betydelse för hur den nya 
utbildningen ska utformas. Den ökade integrationen mellan olika bibliotekskategorier gör att 
en samordnad utbildning ska eftersträvas, vilket innebär att bibliotekariens kunskap blir mer 
generell och mindre specialiserad. Informationsexplosionen skapar bland annat ett behov av 
fler bibliotekarier, vilket också gäller för det ökade utnyttjandet av bibliotekets tjänster. 
Kunskap om bibliotekets kontaktarbete behöver utvecklas, liksom den alltmer framträdande 
ADB-tekniken, och folkbibliotekens allmänkulturella verksamhet behöver bibliotekarier med 
mer kunskaper om kultur. 
 
Jag beskriver också i denna studie det som BU sammanställt som bibliotekariens 
arbetsuppgifter, och undersöker vilka kunskaper som ligger till grund för dessa uppgifter. Den 
studieplan som utredningen redovisar, berättar om hur man tänkt sig att fördela tiden för de 
olika ämnena, och visar på ett komprimerat schema. Man ser också att utvecklingstendenserna 
i viss mån avspeglas i studieplanen. Ämnet datakunskap och tekniska hjälpmedel är 
schemalagt termin 2 med 75 lektionstimmar, och ämnet samhällsorientering där kulturpolitik 
ingår, studeras i både termin 1 och 3 med 20 respektive 10 lektionstimmar. 
 
För att få ett begrepp om utredningens syn på bibliotekariens kunskap är den samhälleliga 
kontexten en viktig faktor, och här spelar 1960- och 70-talets utbildningspolitik en avgörande 
roll. Regeringens direktiv till BU speglade i viss mån utbildningspolitiken, men det var 
framför allt i regeringens proposition SOU 1971:52 som man kunde se tydliga politiska 
förändringar i synen på utbildning och kunskap. Universiteten skulle anpassas efter 
arbetsmarknaden, man ville sätta spärrar på vissa utbildningar för att styra studenterna. 
Samtidigt gavs budskapet att ”låta alla som vill komma till universiteten” – normer som går 
emot varandra. Skolväsendet expanderade enormt vid den här tiden, och framför allt skulle 
satsningen ske på studier som resulterade i ett yrke. Här kan jag dra paralleller till den 
planerade bibliotekshögskolan, som fick en prägel av praktisk yrkesutbildning. 
 
Att dela upp bibliotekariens kunskap i episteme och techne visade sig inte vara helt 
oproblematiskt, det är nämligen svårt att dra en gräns mellan det teoretiska och det praktiska. 
Det jag undersökt är i vilken utsträckning kunskaperna är vetenskapligt respektive praktiskt 
förankrade i olika ämnen, och man kan konstatera att kunskapsformen techne har fått 
utrymme, medan den vetenskapliga kunskapen episteme inte prioriterats.  
 
Den praktisk-etiska kunskapsformen fronesis är intressant att diskutera. Den finns runt 
omkring oss i olika sammanhang, men är svår att sätta fingret på. Den är svår att lära ut, men 
alla livserfarenheter kan bidra till att skapa den. Jag tror att fronesis kan vara en personlig 
egenskap som man kanske skulle kunna upptäcka vid en intervju. Att kunna ”möta konkreta 
situationer med lyhördhet och fantasi”, är ett sätt att beskriva fronesis, och de flesta arbeten 
berikas av en sådan kunskap. För vissa arbeten är den rentav nödvändig, däribland arbetet 
som bibliotekarie. 
 
Slutligen gör jag en liten sammanfattning av hur det blev när utbildningen startade. Den 
hamnade i Borås och inte i Solna som BU föreslagit, den blev mer gemensam och mindre 
specialiserad än förslaget. Antagningskraven blev lägre än BU:s förslag, då det bland annat 
fanns en så kallad ”slumpkvot” som innebar att studenter med tidigare akademiska studier 
kunde bli utestängda från bibliotekarieutbildningen, medan studenter utan tidigare 
akademiska studier kom in via denna kvot. 
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