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Abstract The aim of this thesis is to investigate what chief librarians in Sweden
know about the present education in Library and Information Science and
what opinions they have of it. We have used the following four questions
as a starting point for our work:
� How much do the chief librarians know about the education in
Library and Information Science?
� What are their opinions of the education?
� What emphasis do they put on academic degrees and practical
experience?
� Are there any differences between various kinds of libraries
regarding these issues?
We decided to use questionnaires to gather our information. These were
sent to 200 chief librarians on both public and research libraries all over
Sweden. 151 of the questionnaires were answered.

Besides the results and the analysis of these questionnaires our thesis
contain a brief history of the education, with emphasis on the
development from 1972 until today. We also give a presentation of the
present education in Library and Information Science. Another part of the
thesis consists of a short introduction to the theory of professions, which
we use in the analysis of the results from the questionnaires.

In general the chief librarians like the theoretical education of today, but a
very strong majority want some form of practical experience to be
included in the education. There are some differences between public and
research libraries, and also some minor differences between public
libraries of varying sizes.

Nyckelord bibliotekarieutbildning, bibliotekschefer, folkbibliotek,
forskningsbibliotek, professionalisering, utbildningshistoria
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Ett stort tack…
till alla som på något sätt har varit oss till hjälp i arbetet med denna

uppsats. Framför allt Geir Vestheim, vår handledare, men även Margareta
Carlsson, som hjälpt oss med statistiken och SPSS. Sist, men absolut inte

minst, alla bibliotekschefer som har tagit sig tid att besvara vår enkät, utan
er och era många kommentarer hade det inte blivit någon uppsats!
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1. Inledning

I de allra flesta platsannonser där man söker bibliotekarier är ett av kraven fullgjord
bibliotekarieutbildning. Vad det innebär eller vad man egentligen menar med det anges däremot sällan.
Det gör att man kan börja fundera på om de som författar platsannonserna verkligen vet vad en
bibliotekarieutbildning innebär. Utbildningen, som numera kallas biblioteks- och informationsvetenskap,
har genomgått stora förändringar under 1990-talet. Den här uppsatsen är ett försök att genom en
enkätundersökning ta reda på vad bibliotekscheferna på Sveriges folk- och forskningsbibliotek känner till
och tycker om den nuvarande bibliotekarieutbildningen.

1.1. Bakgrund

Ämnet för uppsatsen dök först upp under en diskussion på en fikarast. Samtalet handlade, som så ofta, om
vår utbildning och hur stora våra chanser att få arbete efter utbildningen var. Under denna diskussion fick
vi förslag på att det kunde vara intressant att undersöka hur våra blivande arbetsgivare ser på
utbildningen. Vi tyckte att det var en intressant tanke och efter att ha funderat på det ett tag började vi
undersöka om det fanns några tidigare uppsatser om samma ämne. Till vår stora förvåning hittade vi dock
ingenting. Däremot fanns det gott om uppsatser som undersökte vad studenterna tycker om utbildningen.
Det faktum att vi inte hittade någon tidigare forskning om ämnet stärkte vårt beslut att undersöka saken.
Genom uppgiften att skriva en uppsatsplan under teori- och metodkursen fick vi möjlighet att
konkretisera våra tankar och specificera våra frågeställningar. Detta arbete utmynnade slutligen i denna
uppsats.

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur de högsta ansvariga på folk- och forskningsbiblioteken i
Sverige ser på utbildningen i biblioteks- och informations-vetenskap. Vi kommer även att koppla
frågeställningarna och enkätresultaten till olika professionssociologiska teorier i ett diskussionsavsnitt. Vi
koncentrerar oss inte på någon speciell utbildningsort i undersökningen, utan ser istället på ämnet som en
helhet.

De frågeställningar vi utgår från är:
1. Hur mycket känner de högsta ansvariga på Sveriges folk- och forskningsbibliotek till om den

nuvarande utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap?
2. Vad tycker de om utbildningen?
3. Hur stor vikt lägger de vid akademisk examen och praktisk erfarenhet?
4. Finns det några skillnader mellan olika typer av bibliotek med avseende på ovanstående frågor?
5. Finns det några gemensamma drag mellan bibliotekschefernas åsikter om utbild-ningen i biblioteks-

och informationsvetenskap och de teorier som finns om professioners utveckling?

I uppsatsens analysavsnitt kommer vi att jämföra enkätresultaten med varandra för att eventuellt kunna
utläsa om där finns några urskiljbara mönster samt försöka att besvara våra frågeställningar.
1.3. Avgränsningar

Vi har valt att i denna uppsats enbart koncentrera oss på folk- och forskningsbibliotek eftersom det är
dessa områden vi själva har störst erfarenhet av. Dessa bibliotek är också relativt lätta att definiera och
man kan utan större svårigheter identifiera vem som är högsta ansvarig för biblioteket. Vi har fått förslag
på att också undersöka privata arbetsgivare men detta område kändes alltför komplicerat och diffust för
oss. Det skulle bli alldeles för svårt att ta reda på vilka dessa arbetsgivare är och hur man kontaktar dem.
Därför kändes folk- och forskningsbiblioteken som en bra ände att börja i.

För att definiera de olika bibliotekstyperna har vi använt oss av tre kapitel i Biblioteks-tjänsts BTJ
Bibliotekskalender 2000, nämligen Folkbibliotek, Universitets- och högskolebibliotek och Övriga
forsknings- och specialbibliotek. I dessa kapitel finns Sveriges alla folk- och forskningsbibliotek listade i
alfabetisk ordning. Där står, bland mycket annat, också vilka som är ansvariga för biblioteken.



7

Eftersom vi ville få kontakt med den högsta ansvariga på varje bibliotek har vi valt att bara räkna med
huvudbiblioteken. Filialer och underavdelningar har räknats bort även om de i vissa fall haft en egen
ansvarig. Detta gäller främst universitets- och högskole-biblioteken.

Vi har också valt att fokusera på utbildningen i ämnet biblioteks- och informations-vetenskap istället för
på någon speciell utbildningsort. Trots att utbildningens utformning varierar mellan de olika orterna är
huvudämnet detsamma och kursinnehållet relativt likartat. Det är chefernas syn på utbildningen i stort vi
är intresserade av och inte att utvärdera någon av de olika utbildningarna.

1.4. Definitioner och förkortningar

Här följer några definitioner av ett antal begrepp och förkortningar som förekommer i uppsatsen. Vissa av
definitionerna är inte generella utan syftar på hur begreppen används i just denna uppsats.

� Akademisk examen: Magister- eller kandidatexamen, ej yrkesexamen.
� Avnämare: Den som förbrukar en vara eller tar emot arbetskraft; köpare, förbrukare, arbetsgivare,

konsument.
� BHS: Bibliotekshögskolan i Borås.
� Bibliotekarieutbildning / Biblioteks- och informationsvetenskap: Syftar på utbildningen som en

helhet ( om inte annat framgår av texten ); betraktas som synonyma.
� Bibliotekschefer / Chefer / Högsta ansvariga: Avser de högsta cheferna på de olika biblioteken;

betraktas som synonyma.
� BTJ: Bibliotekstjänst
� FKI: Folkbibliotekens korrespondensinstitut.
� Folkbibliotek: Kommunala huvudbibliotek; ej filialer och underavdelningar.
� Forskningsbibliotek: Universitets-, högskole- och specialbibliotek; endast huvudbibliotek; ej filialer

och underavdelningar.
� Högskoleexamen: Minst 80 poäng, ges vid alla universitet och högskolor.
� Kandidatexamen: 120 poäng varav minst 60 poäng i huvudämnet; examensarbete 10 poäng.
� Licentiatexamen: Tidigare en förberedande examen, obligatorisk för att man skulle få disputera för

doktorsgrad. Numera en ej obligatorisk etappexamen i forskarutbildningar.
� Magisterexamen: 160 poäng varav minst 80 poäng i huvudämnet; examensarbete 20 poäng ( eller 10

+ 10 poäng ).
� Nuvarande utbildning: Avser de olika utbildningarnas utformning läsåret 1999-2000.
� PBL / PBI: Problembaserat lärande.
� Profession: Yrke vars status och auktoritet bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad

( se vidare avsnittet Professionsteori ).
� SAB: Sveriges allmänna biblioteksförening.
� SACO: Sveriges akademikers centralorganisation.
� Semiprofession: Universitetsbaserade yrken med lägre utbildningslängd ( se vidare avsnittet

Professionsteori ).
� TLS: Tekniska litteratursällskapet.
� UHÄ: Universitets- och högskoleämbetet.

1.5. Disposition

Efter detta inledande kapitel kommer vi att gå vidare med att presentera de metoder och det material vi
har använt oss av i uppsatsen. Metod- och materialavsnittet innehåller en detaljerad redogörelse för hur vi
har gått till väga med vår undersökning och varför vi har gjort som vi har gjort.

Kapitel 3 tar upp bibliotekarieutbildningens uppkomst och utveckling från 1900 och framåt. Här berättas
om hur utbildningen uppstod, hur den har förändrats genom åren, vilken kritik som har riktats mot den,
hur arbetsmarknaden har sett ut samt hur dessa saker har påverkat utbildningen. Syftet med detta kapitel
är att skapa en bakgrund till dagens utbildning och dess utformning. Vi är också intresserade av om den
kritik som tidigare riktats mot bibliotekarieutbildningen fortfarande är giltig eller om de förändringar som
skett har löst problemen eller eventuellt skapat nya.

Kapitel 4 presenterar utbildningarna som de ser ut idag ( läsåret 1999-2000 ). Det som tas upp här är en
kort introduktion till de olika utbildningsorterna, utbildningens utformning, kursplaner, antagning,
undervisningsform mm.
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Därefter följer ett avsnitt om professionsteorin ( kapitel 5 ) och dess utveckling. Här definieras begreppet
profession, följt av en kort sammanfattning av professions-forskningens framväxt, om bibliotekarieyrket
kan anses vara en profession eller en semiprofession samt utbildningens betydelse för ett yrkes status och
professionalisering. Avsnittet avslutas med en sammanfattning där de generella teorierna kopplas till vår
undersökning.

Kapitel 6 består av en redovisning av enkätresultaten. Redovisningen följer samma ordning som frågorna
i enkäten, den börjar alltså med Inledande frågor, följt av Frågor om egen utbildning och
yrkeserfarenhet, Frågor om den nuvarande utbildningen och till sist Frågor om yrkesanknytning och
praktik. Resultaten presenteras antingen direkt i texten eller med hjälp av stapeldiagram.

Redovisningsavsnittet följs av en analys ( kapitel 7 ), där vi jämför dels hur de olika bibliotekstyperna och
dels hur de olika storleksgrupperna bland folkbiblioteken har besvarat enkätfrågorna. Vi kommer att se
om det finns några mönster i hur biblioteks-cheferna har svarat, vilka eventuella likheter och skillnader
som förekommer mellan de olika grupperna.

I kapitel 8, Slutsatser, besvarar vi våra frågeställningar och presenterar de slutsatser vi har kommit fram
till.

Kapitel 9 är ett diskussionsavsnitt där vi utgår från slutsatserna och kopplar resultat-redovisning och
analys till historik och teorier. Detta kapitel är uppdelat i tre olika temaområden, akademiseringen, teori
och praktik samt utbildningens betydelse för professionen.

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel 10.
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2. Metod och material

Metod är ”ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med olika undersökningar och med sin
forskning”, alltså ett sätt att finna lösningen på olika problem och därigenom komma fram till ny kunskap
( Holme & Solvang 1997, s. 11,13 ).

2.1. Metodval

Det finns två olika typer av metod, kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativ metod talar om att en viss del av
befolkningen tycker si eller så medan kvalitativ metod fungerar bättre om man vill försöka förstå
människors sätt att tänka eller reagera. Kvalitativa och kvantitativa metoder behöver dock inte utesluta
varandra. Det är vanligt att man i en undersökning kombinerar dem. Vi har valt att använda en i huvudsak
kvantitativ metod, nämligen enkäter, för att samla in vår information. Det finns dock även kvalitativa in-
slag eftersom respondenterna, alltså de som svarar på enkäten, har möjlighet att skriva ner sina egna
kommentarer och åsikter på vissa av frågorna. Anledningen till detta beslut är, att vi vill ha möjlighet att
yttra oss generellt om bibliotekschefernas syn på utbildningen. De kvalitativa inslagen behövs för att vi
eventuellt ska kunna säga något om varför de tycker som de gör. Från början hade vi också tänkt använda
oss av intervjuer för att bredda vårt material men tid och kostnader har omöjliggjort detta.

Det finns både fördelar och nackdelar med användningen av enkäter jämfört med intervjuer. Några av
fördelarna är att man med enkäter kan nå ett större antal personer inom ett större geografiskt område.
Intervjuer tar längre tid och kräver även mer arbete vid bearbetningen. Vid enkätundersökningar kan
respondenten studera frågorna i lugn och ro. Han slipper känna sig pressad av att intervjuaren förväntar
sig ett omedelbart svar och påverkas inte heller av intervjuarens beteende. Andra fördelar med enkäter är
att alla frågor presenteras på samma sätt för alla respondenter. Om frågorna är rätt utformade blir
resultaten då lätta att tolka. Vid en intervju går svaren genom intervjuaren och kan därigenom förvanskas.
Det kan också vara lättare att svara på känsliga frågor i en enkät där man får vara anonym ( Ejlertsson
1996, s. 10f ).

En stor nackdel med enkäter är dock att de ofta ger ett större bortfall än intervjuer. Man kan inte heller
ställa lika många frågor i en enkät som man kan i en intervju. Frågorna måste vara klara och
välformulerade eftersom respondenten inte har någon att fråga om det är något han inte förstår.
Ytterligare nackdelar är att man aldrig kan vara säker på exakt vem som har besvarat en enkät och man
kan inte heller ställa följdfrågor ( ibid,
s. 11f ).

2.2. Enkätens utformning

Arbetet med att utforma vår enkät gjordes i flera steg. Vi började med att för oss själva definiera vad det
egentligen var vi ville veta. Med utgångspunkt från frågeställningarna började vi sedan formulera frågor.
Efter att ha konstruerat ett grundläggande frågeschema satte vi oss tillsammans med vår handledare och
gick igenom varje fråga för sig, ändrade och ändrade igen. Efter ett antal genomgångar fick så enkäten sitt
slutgiltiga utseende.

Den färdiga enkäten kom att bestå av 13 frågor uppdelade på fyra avdelningar, Inledande frågor, Frågor
om egen utbildning och yrkeserfarenhet, Frågor om den nuvarande utbildningen och Frågor om
yrkesanknytning och praktik. Den första avdelningens två frågor tar upp bibliotekstyp och
kommunstorlek. Sedan följer den andra avdelningen med några frågor om den svarandes utbildning och
tidigare yrkesliv. Den tredje avdelningen innehåller frågor om vad bibliotekscheferna känner till om
utbildningen och vad de tycker om den. Här ingår bland annat en fråga om vilka ämnes-områden de
tycker är viktigast. Ämnesområdena har preciserats utifrån de olika utbild-ningarnas kursinformation.
Den sista avdelningens frågor behandlar vikten av praktisk erfarenhet. Enkäten avslutas med en öppen
fråga där respondenterna kan komma med egna kommentarer, åsikter och önskningar. Eftersom vissa
frågor även innehåller följd-frågor blev det totala antalet frågor att besvara 17 st ( se Bilaga 2 ). De flesta
av frågorna, utom nr 5 och 13, har bundna svarsalternativ men på flera ställen finns också möjligheten för
respondenterna att motivera sina svar. Samtliga kommentarer finns samlade i Bilaga 7.
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När enkäten var klar utarbetade vi också ett följebrev där vi förklarade vad undersök-
ningen gick ut på och varför vi utförde den ( se Bilaga 1 ).

2.3. Population och urval

En population är ”den grupp av individer som är målet för en enkätundersökning”
( Ejlertsson 1996, s. 16 ). I vårt fall utgörs populationen av bibliotekscheferna på alla
folk-, forsknings- och specialbibliotek i Sverige, totalt 411 bibliotek. Det skulle dock ha
blivit alltför dyrt att göra en totalundersökning, dvs studera alla individer i popula-
tionen, så efter samråd med vår handledare enades vi om att undersökningen skulle om-
fatta 200 bibliotekschefer totalt, varav 125 på folkbibliotek, 50 på universitets- och hög-
skolebibliotek och 25 på övriga forsknings- och specialbibliotek. Som urvalsram an-
vände vi BTJ Bibliotekskalender 2000 ( 1999 ) där Sveriges bibliotek finns listade och
inordnade i olika grupper. Eftersom vi bara ville inkludera de högsta cheferna i under-
sökningen räknade vi inte med de bibliotek som var listade som underavdelningar/
filialer till andra bibliotek även om de hade en namngiven ansvarig.

Vi började med specialbiblioteken eftersom det skulle vara den minsta gruppen. Det
totala antalet övriga forsknings- och specialbibliotek listade i kalendern var 68 st och
urvalet skulle bestå av 25 av dessa. Efter att ha provat några olika metoder bestämde vi
oss för att helt enkelt välja ut bibliotek där vi säkert kunde ta reda på att det fanns en
högsta biblioteksansvarig och vad personen i fråga hette. Många av biblioteken är små
och har bara en ansvarig bibliotekarie. Vi ville dock försöka få tag på de högre cheferna
och därför valde vi att göra på detta sätt. Detta kan väl anses vara ett slags tillfällighets-
eller bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer ut de enheter som är lättast att få
tag på. Det blir antagligen inte särskilt representativt men vi ansåg att svarsfrekvensen
nog skulle bli högre om urvalet gjordes på detta sätt.
Vad gäller universitets- och högskolebiblioteken använde vi oss av subjektivt urval, dvs vi bestämde
själva vilka bibliotek som skulle ingå i undersökningen. Det totala antalet bibliotek var 54 stycken och vi
skulle ha 50. Alltså gick vi igenom listan och valde bort 4 st, dels några som inte hade någon namngiven
ansvarig och dels några som uppenbart tillhörde en annan huvudorganisation. Vi valde att bara
koncentrera oss på huvudbiblio-teken eftersom det var de högsta chefernas åsikter vi ville ha reda på och
därför räknade vi inte med de underavdelningar som finns på ganska många platser. Också i detta fall kan
väl representativiteten ifrågasättas men eftersom urvalet utgör nästan 100% av det totala antalet bör det
fungera ändå.

Urvalet av folkbibliotek gjordes något mer vetenskapligt. I enkäten delas folkbiblio-
teken in i fyra grupper efter antal invånare i kommunen. Det totala antalet folkbibliotek
var enligt BTJ 289 stycken. Vi gick igenom hela listan och räknade ut hur stor andel i
procent varje grupp utgjorde. Den första gruppen, upp till 20 000 invånare, bestod av
169 bibliotek, vilket uppgick till 58,5% av det totala antalet. Den andra gruppen, 20 001
– 50 000 invånare, innehöll 81 bibliotek, 28,0%, och den tredje, 50 001 – 100 000
invånare, bestod av 28 bibliotek, 9,7%. Den fjärde och sista gruppen, 100 001 invånare
och uppåt, utgjordes av 11 bibliotek, alltså 3,8%.

Sedan räknade vi ut hur stor andel av urvalet på 125 bibliotek som varje grupp skulle
utgöra. Fördelningen av bibliotek inom urvalsgruppen kom att bli som följer:
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� Grupp 1: 73 bibliotek ( 58,5% av 125 )
� Grupp 2: 35 bibliotek ( 28,0% av 125 )
� Grupp 3: 12 bibliotek ( 9,7% av 125 )
� Grupp 4: 5 bibliotek ( 3,8% av 125 ).

På detta sätt fick vi fram exakt hur många bibliotek från varje storleksgrupp som vi skulle inkludera
i undersökningen.

Därefter gick vi igenom biblioteken storleksgrupp för storleksgrupp och gjorde det slutgiltiga
urvalet. Vi använde oss av bundet slumpmässigt urval, det vill säga vi valde ut vart annat bibliotek i
förteckningen. Det innebar visserligen att vi i de flesta grupper fick lite för stort urval och därför
gjorde vi en andra genomgång där vi slumpmässigt plockade bort några bibliotek för att få rätt
antal. Till slut hade vi i alla fall lyckats få ihop sammanlagt 200 stycken.

Kommunstorlek
Antal

bibliotek
Procent Urval

             -  20 000 169 58,5% 73
20 001  –  50 000 81 28,0% 35
50 001 – 100 000 28 9,7% 12

100 001 - 11 3,8% 5
Totalt 289 100,0% 125
Tabell 1: Fördelning av folkbibliotek efter kommunstorlek

2.4. Insamling och bearbetning

Eftersom våra respondenter var utspridda över ett så stort geografiskt område valde vi att distribuera enkäterna via post.
Ett tag funderade vi på att skicka ut dem via e-post, men det hade blivit alldeles för komplicerat, eftersom vi inte kunde
hitta e-postadresser till alla bibliotek. Dessutom är det inte säkert att alla bibliotek hade kunnat ta emot enkäten om vi
bifogat den som en separat fil i e-posten, p.g.a. problem med olika programvaror. En stor nackdel med postenkäter är att
portokostnaden blir mycket hög, därför gjorde vi allt vi kunde för att breven skulle väga så lite som möjligt och
därigenom minska antalet frimärken som behövdes. De höga kostnaderna för frimärken var också anledningen till att vi
inte bifogade några svarskuvert med enkätutskicket. Det hade helt enkelt blivit för dyrt. Detta verkar dock inte ha
inneburit några problem för responden-terna. De allra flesta har återsänt enkäterna med post. Några svar har inkommit
via e-post vilket även det fungerade bra.

Enkäterna skickades ut måndagen den 21 februari 2000 och redan på torsdagen, den 24 februari, började svaren komma
in. Den 7 mars hade vi fått tillbaka 135 enkäter men strömmen började ebba ut och vi beslutade att skicka ut en
påminnelse. Denna skulle distribueras via e-post. Fredagen den 10 mars började arbetet med att skicka ut påminnelser
till dem som då inte hade besvarat enkäterna. Detta arbete avslutades måndagen den 14 mars och i början av april inkom
de sista enkäterna. Därmed avslutades enkätinsamlingen och då hade 151 bibliotekschefer besvarat enkäten.

Därefter skulle enkäterna bearbetas. Eftersom vi hade tänkt använda oss av SPSS 10.0, ett statistikprogram, för att
lättare kunna bearbeta enkäterna fick vi börja med att koda enkätsvaren ( se Bilaga 3 ). Det innebar att vi tilldelade varje
svarsalternativ ett nummer, för att sedan börja arbetet med lägga in resultaten från enkäterna i SPSS 10.0. På det sättet
ordnades resultaten i tabeller som vi kunde föra över till Excel för att skapa diagram, vilka vi har använt oss av i
avsnittet Redovisning av enkätresultaten.

2.5. Bortfall

2.5.1. Externt bortfall

Vårt ursprungliga urval bestod av totalt 200 bibliotek. Från dessa bortdefinierades 3 st, 2 st på grund av att
chefspositionen för tillfället var under tillsättning och en på egen begäran eftersom personen i fråga bara fungerade som
bibliotekschef till ca 10%. Nettourvalet blev därigenom 197 bibliotek. Av dessa besvarade 151 st, alltså 76,7%,
enkäterna. Dessa utgörs av 98 st folkbibliotek och 53 st forskningsbibliotek. Forskningsbiblioteken i sin tur utgörs av 35
st universitets- och högskolebibliotek samt 18 st övriga forsknings- och specialbibliotek.
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Urval Antal bibliotek Procent
Bruttourval 200
Bortdefinierade 3
- chef under tillsättning 2
- otillräcklig kompetens 1
Nettourval 197 100,0%
Bortfall ( även bortdefinierade ) 49
Besvarade 151 76,7%
- folkbibliotek 98
- forskningsbibliotek 53
Tabell 2: Tabell över urval, bortfall och besvarade enkäter

2.5.2. Internt bortfall

Det interna bortfallet är överlag lågt, utom när det gäller fråga 7 till och med 11, det vill säga enkätens andra sida. Detta
beror på att vi för att spara papper även kopierade upp frågor på papperets baksida, något som många av respondenterna
har missat. Vi borde givetvis ha gjort något slags kommentar eller påpekande om detta, så felet är helt och hållet vårt.

Av de 151 svarande har 28 st missat att besvara frågorna på sida 2, alltså 18,5%. 18 av dessa är folkbibliotek och
resterande 10 forskningsbibliotek.

Två andra frågor som också har ett högre bortfall än de övriga är fråga 3b och fråga 4, 14,6 respektive 30,5%, men
eftersom dessa behandlar de svarandes tidigare utbildning och yrkeserfarenhet bör detta inte påverka undersökningens
resultat i någon högre grad.

Även fråga 5, om respondenten känner till var i Sverige bibliotekarieutbildningar pågår, har fått ett ganska högt bortfall,
12,6%. Det är dock troligt att vissa av dem som inte har besvarat frågan ändå känner till de olika orterna, eftersom vi på
denna fråga har fått en del svar av typen ”Är detta en tentamen?!” eller ”Det vet ni väl själva också!”. Anledningen till
att vi ställde frågan var att vi ville ha åtminstone en liten indikation på hur väl bibliotekscheferna kände till
utbildningen.

Bortfallet på de övriga frågorna ( ej följdfrågor som 7b och 12b ) varierar mellan 0 och 3%.

Några av frågorna har också fått en högre svarsfrekvens än vad som är befogat. En av dessa är fråga 1, där två av de
bibliotek som vi själva har kategoriserat som forskningsbibliotek beskriver sig själva som folkbibliotek. I
resultatredovisningen har vi valt att låta dessa ingå i gruppen folkbibliotek eftersom detta tycks vara vad
bibliotekscheferna själva anser. Fråga 2 gällde enbart folkbiblioteken men även här är det två forskningsbibliotek som
också har besvarat frågan, dock inte de två som ansåg sig vara folkbibliotek. Vi har emellertid valt att inte ta med detta i
resultaten.

Också fråga 7b, som vi ansett vara en följdfråga till 7a, har fått något fler svar än den borde eftersom vissa respondenter
som har angett att de inte får någon utbildningsinformation också har angett i vilken form de ( inte ?!? ) får denna
information. De båda frågorna kan dock tolkas som separata frågeställningar och vi har därför valt att ta med svaren i
resultatredovisningen.

2.5.3. Bortfallsanalys

Innan analysen av materialet börjar bör man, om man inte fått en mycket hög svarsfrek-vens, göra en bortfallsanalys.
Detta innebär att materialet jämförs med det ursprungliga urvalet. Tidigare ansågs en acceptabel svarsfrekvens ligga på
95% eller mer, ett bortfall på 5% kunde man alltså bortse från. Vid ett bortfall på mellan 5 och 15% skulle man göra en
bortfallsanalys, men om bortfallet var högre ansågs materialet i stort sett värde-löst. Detta förändrades dock på 1970-
talet och sedan dess ligger en normal svarsfrek-vens för enkätundersökningar på mellan 50 och 75% ( Trost 1994, s.
113 ).
Svarsfrekvensen i vår undersökning ligger på 76,7%, alltså lite över vad som anses som en normal svarsfrekvens. Det
kan dock ändå vara intressant att se om svarsfrekvensen skiljer sig mellan de olika bibliotekstyperna.

Av de 125 folkbibliotek som utgjorde vårt urval har 98 stycken besvarat enkäten. Detta utgör en svarsfrekvens på
78,4%. Svarsfrekvensen för forskningsbiblioteken ligger på 70,7%, alltså 53 besvarade enkäter av 75 utskickade.
Folkbiblioteken har således en något högre svarsfrekvens än forskningsbiblioteken, vilket gör att resultaten eventuellt
kan bli något snedvridna.
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I enkäten delas folkbiblioteken in i storleksgrupper efter hur många invånare kommunen har. Svarsfrekvensen för de två
grupperna med flest invånare ligger på 100% medan de övriga två grupperna fått en svarsfrekvens på ca 75%.

Gruppen forskningsbibliotek består egentligen av två olika typer av bibliotek, universitets- och högskolebibliotek samt
specialbibliotek. Inom denna grupp har specialbiblio-teken en något högre svarsfrekvens än universitets- och
högskolebiblioteken, 72% respektive 70%. Det är dock en så pass liten skillnad att det inte bör påverka resultaten
nämnvärt.

Bibliotekstyp Urval
Svars-

frekvens
Procent

Folkbibliotek 125 98 78,4%
-               -    20 000 73 55 75,3%
-   20 001 –   50 000 35 26 74,3%
-   50 001 – 100 000 12 12 100,0%
- 100 001  - 5 5 100,0%
Forskningsbibliotek 75 53 70,7%
- universitets- & högskolebibliotek 50 35 70,0%
- specialbibliotek 25 18 72,0%
Tabell 3: Antal bibliotek i de olika urvalsgrupperna samt svarsfrekvens för dessa.

2.6. Material

I syfte att bilda en grund för tolkning av enkätresultaten har vi använt oss av material för att skapa en historisk bakgrund
till utbildningen samt en förståelse för hur den ser ut idag. Vi introducerar även professionsteorin och vad den går ut på.
Det för andra liknande magisterarbeten insamlade materialet är inte direkt relevant för vår del men kan ändå vara något
vi använder oss av för att visa vårt material ur flera dimensioner.

De källor vi i första hand använder oss av i uppsatsen är alltså enkäterna. Under utformningen av dessa har vi haft stor
hjälp av olika böcker om enkätmetodik, främst Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik av Göran Ejlertsson och
Enkätboken av Jan Trost. Dessa två böcker, samt Idar Magne Holmes och Bernt Krohn Solvangs bok
Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, har också varit mycket användbara vid valet av metod och
urvalsteknik.

Den historiska bakgrunden, dvs utbildningens utveckling, bygger främst på två källor, dels en artikel av Lars Seldén,
Bibliotekarieutbildningen i Sverige, publicerad i Nordinfo-nytt 1989 och dels en rapport från Universitets- och
högskoleämbetet ( UHÄ ) med titeln Förnyad bibliotekarieutbildning: en fakta- och idéskrift. Här har också BHS 1979-
1980 ( red Gunilla Borén mfl ), Quo vadis bibliotekarie?, en magisteruppsats av Jesper Ducander, och
Bibliotekshögskolan: utbildningens relevans till arbetsmark-naden, en rapport av Jan Hillberg, varit till hjälp.
Beskrivningen av dagens utbildningar grundas på kurskataloger samt utbildningsinformation hämtad från de olika
skolornas hemsidor.

Vi har även använt oss av litteratur om professionsforskning. Eftersom detta ämne var nytt för oss fick vi börja med att
läsa in oss på grunderna för teorin. Det visade sig dock vara intressant och även en lämplig vinkel att betrakta vårt
resultat ur. För att, både för oss själva och i uppsatsen, introducera professionsteorin har vi använt oss av diverse olika
uppslagsböcker, t ex Svenska akademiens ordlista och Nationalencyklopedin, samt sociologiska handböcker, bland
andra Sociologiskt lexikon ( red. Thomas Brante mfl ) och Termer i sociologi av Thomas Brante och Eva Fasth. För de
mer konkreta strategierna och kriterierna har vi använt oss av tre olika antologier: Kampen om yrkesutövning, status och
kunskap: professionaliseringens sociala grund ( red Staffan Selander ), Bibliotekarieyrket: tradition och förändring (
red Harry Järv ) och Professionaliseringsfällan: vuxenutbildning, arbetsdelning, yrkeskunnande ( red Donald Broady ).
Förutom dessa böcker har även ett antal artiklar, främst Bibliotekarer – profesjon eller semiprofesjon av Johan Olaisen,
varit användbara.
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3. Utbildningshistoria
3.1. Bibliotekarieutbildning för folkbibliotek 1900 - 1972

Mellan 1908 och 1909 bestod utbildningen av kortare kurser arrangerade av Valfrid Palmgren, dessa var två, fyra eller
sex veckor långa. Därefter, mellan 1910 och 1920, bestod utbildningen av enstaka kurser ( Seldén 1989, s. 39 ). Från
1926 drev Skolöverstyrelsen en biblioteksskola, som fram till 1947 utgjordes av kurser fyra månader vartannat år.
Antagningskraven omfattade akademisk examen och sex månaders biblioteks-praktik ( Borén 1980, s.6 ). Från 1948 till
och med 1963 var kurserna sex månader långa. De nio sista åren, fram till och med 1972, var kurserna sju månader
långa
( Seldén 1989, s. 39 ). Kurserna kom att ges varje år från 1952 ( Borén 1980, s.6 ).

Från 1953 fanns också möjligheten att utbilda sig via korrespondenskurser under praktiktiden, dessa kurser sköttes av
Folkbibliotekens korrespondensinstitut ( FKI )
( Seldén 1989, s. 39 ).

Under perioden 1948 till 1977 bedrev Stockholms stadsbibliotek egna kurser
( Ducander 1997, s. 12 ), men de lade inte någon större betoning på akademisk examen
( Seldén 1989, s. 39 ).

3.2. Bibliotekarieutbildning för forskningsbibliotek 1900 - 1972

De krav på bibliotekarieutbildning som ställdes från Kungliga Biblioteket och universitetsbiblioteken var betydligt
hårdare. Mellan 1910 och 1960 krävdes en licentiatexamen och provtjänstgöring. Det fanns även särskilda krav på
studentexamens kvalitet. Från 1960 tillkom praktiska och teoretiska prov i olika biblioteksämnen ( ibid, s. 40 ).

När Bibliotekshögskolan ( BHS ) inrättades 1972 försvann de skilda utbildningarna för folk- respektive
forskningsbibliotek. Fortsättningsvis räckte det med avslutad bibliotekshögskola ( ibid, s. 40 ).

3.3. Bibliotekarieutbildningen från 1972

Sedan 1972 har utbildningen bedrivits i Borås, på Bibliotekshögskolan ( BHS ) ( Förnyad bibliotekarieutbildning 1991,
s. 2 ). Utbildningen bestod från början av två delar: Den första innebar 80 poängs tidigare högskoleutbildning, varav
hälften inom ett ämne. Det var dock vanligt med en filosofie kandidatexamen, det vill säga 120 poäng, bland de
sökande ( Seldén 1989, s. 40 ). Den andra delen bestod av själva bibliotekarieutbildningen på 80 poäng. Det
sammanlagda poängantalet för utbildningen blev alltså 160. Bibliotekshögskolan har från start också bedrivit
fortbildning i olika ämnen med biblioteksanknytning ( Förnyad bibliotekarieutbildning 1991, s. 2f ).

Själva bibliotekarieutbildningen inleddes med en första gemensam del. Efter den fick studenterna välja en av två
inriktningar; folk- och skolbibliotek eller forsknings- och företagsbibliotek. Den gemensamma delen var mellan 1972
och 1980 tre terminer lång, 1981 kortades den till två terminer och från 1989 minskades den slutligen till enbart en
termin ( Seldén 1989, s. 41 ).

Antagningen var uppdelad i två delar, i den första delen gällde antingen två års högskolestudier ( 80 poäng ) eller
yrkesverksamhet i två år inom biblioteksområdet. I den andra ansökte man i fyra olika kvotgrupper: Två av
kvotgrupperna byggde på akademisk utbildning ( minst 80 poängs högskolestudier ), den tredje på yrkesverksamhet
( arbete i två år inom biblioteksområdet eller liknande ). För personer som inte antogs inom någon av dessa fanns det en
fjärde kvot som var slumpmässig. Det betydde att personer med stor studievana avvisades medan andra som saknade
det antogs. Trots att skolan fick ta emot mycket kritik för detta system användes det från 1972 fram till dess att
Universitets- och Högskoleämbetet ( UHÄ ) 1986 gick in och ändrade systemet
( ibid, s. 42 ).

När BHS startades var trycket stort, både från arbetsmarknad och studerande. Därför antogs 180 personer varje termin.
Men under andra hälften av 1970-talet förändrades situationen, BHS fick minska antalet utbildningsplatser med en
tredjedel, därför att arbetsmarknaden var överhettad. Dock fortsatte det att vara en stor efterfrågan på utbildning långt in
på 1980-talet ( ibid, s 49 ).

Att skolan förlades till Borås när den grundades var en rent regionalpolitisk åtgärd, som skulle gagna denna landsdel.
Den stora nackdelen med placeringen var frånvaron av en universitetsmiljö, med den forskning som brukar pågå där.
Innan 1977 förekom inte forskning i Borås p.g.a. att BHS var en fackskola. Efter förändringarna detta år kunde
forskning bedrivas men skolan fick inga medel för den ( ibid, s. 55f ).
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Beslutet att grunda en bibliotekshögskola togs i maj 1972 och själva skolstarten var redan hösten samma år. Det fanns
alltså inte mycket tid för grundliga förberedelser, vilket gav en grogrund för kritik, då kurs- och utbildningsplanering
genomfördes samtidigt som undervisning pågick. Det fanns dessutom bara ett fåtal fast anställda lärare
( Borén 1980, s. 6f ).

Bibliotekshögskolans styrelse beslöt 1975 att utbildningen skulle ses över, och skapade för det en särskild grupp,
Översynsgruppen, men innan denna kunde överlämna sitt slutbetänkande skedde en övergripande förändring (
Ducander 1997, s. 13 ).

Det var en reform av hela högskolesystemet som genomfördes 1977. Reformen innebar att den högre utbildningen
fördelades i fem sektorer, dessa byggde på olika yrkesgrupper då det ansågs att all högskoleutbildning var
yrkesförberedande. Bibliotekarieutbildningen placerades i sektorn för kultur- och informationsyrken ( Richardson 1999,
s. 177f ). BHS som tidigare varit en självständig fackskola och inte en akademisk utbildning införlivades med
Högskolan i Borås som en institution ( Borén 1980, s. 7 ). Utbildningsplanerna kom fortsättningsvis att fastställas av
UHÄ, som var den nya benämningen för Universitetskanslerämbetet ( UKÄ ), medan detaljbesluten togs av den lokala
linjenämnden ( Richardson 1999, s.177f ).
På hösten 1977 kom så slutligen förslaget från den tidigare nämnda Översynsgruppen, men de utgick från UHÄ:s mål
och högskolereformen ( Bibliotekshögskolan 1977,
s. 12f ). Den nya utbildning som byggde på detta förslag startades hösten 1981 ( Borén, se Ducander 1997, s. 14 ).

3.4. Bibliotekarieutbildningen under 1980-talet

1984 intensifierades kritiken, när ett betänkande från Folkbiblioteksutredningen blev färdigt. I det betonades hur viktiga
folkbiblioteken är som institutioner för att främja folkbildningen. Folkbiblioteksutredningen ansåg att studenterna inte
var tillräckligt förberedda för folkbibliotekarieyrket och att den delen av utbildningen inte fick tillräckligt stor plats. Det
ansågs att utbildningen inte hade anpassats enligt de krav som kom från yrkeslivet, i första hand det varierande arbetet
vid ett folkbibliotek. Den hade gett studenterna en skev bild av deras framtida yrkesuppgifter och ledde till färre antal
sökande till lediga platser vid framförallt mindre bibliotek, sjukhusbibliotek och verksamheter inriktade mot barn och
ungdom ( Förnyad bibliotekarieutbildning 1991, s. 9f ).

Antagningsvillkoren till BHS förändrades 1986 av UHÄ eftersom de tidigare reglerna hade fått mycket kritik. De nya
villkoren blev följande: a) 80 poäng på universitet eller högskola, varav 40 poäng i ett ämne eller b) särskild kapacitet
och kompetens som kunde vara av vikt för yrket ( ibid, s. 2 ). Detta kunde till exempel vara erfarenhet från det litterära,
kulturpolitiska eller bildningsområdet, vana av bibliotekariearbete eller kunnande inom ett fält som ansågs vara ett
bristområde inom biblioteksvärlden. Även erfarenhet av personalansvar, framåtanda och ett intresse för bildning var
viktiga kvaliteter. Detta sidospår fick dock högst ta tjugo procent av platserna, men tog bara tio procent i praktiken (
Seldén 1989, s. 42 )

Från 1987 bedrevs bibliotekarieutbildning även vid universitetet i Umeå. Det var en utlokalisering av den tvååriga
utbildningen i Borås, och alltså ett samarbete mellan Borås och Umeå ( Förnyad bibliotekarieutbildning 1991, s. 3 ).

I Borås kunde BHS anta 240 personer på sin tvååriga utbildning medan Umeå kunde ta emot 30 personer. Under slutet
av 1980-talet och början av 1990-talet sjönk intresset för utbildningen så till den grad att det 1989 fanns 42 tomma
platser. Det var delvis därför som samarbetet med Umeå universitet inleddes ( ibid, s. 3 ).

1989 gjordes bibliotekarieutbildningen om och inför denna förändring lät linjenämnden utvärdera 80-
poängsutbildningen ( se Hillberg nedan ). I denna utvärdering framfördes hård kritik. Det ansågs viktigt att göra en
kvalitetsutveckling och då främst satsa på personalen, som BHS medgav hade blivit eftersatt, eftersom institutionen
hade saknat resurser för en långsiktig kompetensuppbyggnad. Det BHS ville satsa på var en tydligare
forskningsanknytning och medverkan i utvecklingsprojekt. Tanken var att institutionen skulle få hjälp med detta av
Centrum för biblioteksforskning vid Göteborgs Universitet. För själva utbildningen ville BHS satsa på självstudier i
större grad, delvis på grund av att resurserna för lärarledd verksamhet hade minskats ( Seldén 1989, s. 43f ).

Även från studenterna har vass kritik kommit, den kan man bl a läsa om i Jan Hillbergs rapport och i Brita-Lena Ömans
specialarbete.

Jan Hillbergs rapport med rubriken Bibliotekshögskolan: utbildningens relevans till arbetsmarknaden behandlar
utbildningen med utgångspunkt från en enkätundersökning gjord under hösten 1987 bland studerande vid BHS som
utexaminerades 1984-86
( 1987, s. 2f ). Undersökningens syfte var att skapa en grund för förändringar av utbild-ningens innehåll. Detta skulle
göras genom att undersöka vad de studerande ansåg om utbildningen sedan de hade fått använda sig av sina kunskaper i
yrkesverksamhet ( ibid, s. 6 ). Sammanfattningsvis kan man säga att kritiken var tämligen hård, främst mot lärarna som
studenterna upplevde slog vakt om sina ämnesområden ( ibid, s. 33 ). Dessutom ansågs hela utbildningen ha fastnat i
1970-talet, både vad gällde teknik och kunskaper. Hillberg ger förslag till vad som kan göras för att förändra
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utbildningen men anser även att de moment inom utbildningen som fått mest kritik bör undersökas närmare genom
intervjuer ( ibid, s. 39ff ).

Brita-Lena Öman gjorde, på uppdrag av BHS, intervjuer för sitt specialarbete Åtta BHS-studerande utvärderar sin
utbildning ht–86 – vt–88. Det finns några genomgående teman i denna rapport om vad de intervjuade studenterna
upplevde som problem inom utbildningen och BHS. För det första saknade de en helhetssyn på utbildningen, varför de
olika kurserna ingick i utbildningen ( 1988, s. 5 ). Dessa studenter ansåg också att utbildningen behövde en gemensam
nämnare, för att ge den mer stadga och styrka, detta kunde en helhetssyn också hjälpa till med. Studenterna saknade
även diskussioner både om utbildningen och yrkesidentiteten. Något som sågs som en stor brist var avsaknaden av
utbildningshistorik, dvs det saknades en tradition och forskning som skolan kunde luta sig mot när man fick kritik eller
förändringar skulle göras. Denna brist gjorde BHS extra känsligt för kritik och skapade också spänningar hos lärarna,
som även eleverna kände av. Kring lärarna fanns flera problem; dels påtalas brist på kunskap om pedago-gik, dels
personlig osämja mellan olika lärare, samt bristen på utildningshistorik ( ibid, s. 6ff, 13 ). Detta är problem som också
framkommer hos Hillberg.

Vid denna tid tillfrågades också ett stort antal bibliotek vad de ansåg om de planerade reformerna. Det uppstod då en
debatt om utformningen och inriktningen på bibliotekarieutbildningen. Främst var det ett antal organisationer som
representerade folkbibliotek som ansåg att BHS helt skulle dela utbildningen i de två inriktningarna, så att betoningen
lades på ”folkbibliotekens egen särart, historiska bakgrund i bildningsrörelsen och egna utvecklingsvisioner”( Seldén
1989, s. 44 ). Detta skedde nu inte, men BHS minskade ner den gemensamma delen ännu mer, till enbart en termin.
Frågan om yrkesidentitet var viktig när beslutet om en gemensam del av utbildningen togs ( ibid,
s. 44 ).

Hur såg då arbetsmarknaden ut 1989? Ca 40 % av jobben fanns i storstadsområdena, där Stockholm naturligtvis var
störst. Men sedan var fördelningen olika mellan olika landsdelar. Södra Älvsborg, alltså området kring Borås, hade av
naturliga skäl många bibliotekarier, men även Norrlandslänen hade byggt ut och var jämförbara med just Älvsborg.
Men i hela landet var det brist på bibliotekarier, inte minst i glesbygdsområden, speciellt i Norrlands inland. För
folkbiblioteken hade bristen funnits sedan 1988. De bibliotek som finns i glesbygdsområden har aldrig haft särskilt lätt
att rekrytera arbetskraft, utom möjligen i slutet av 1970-talet. Tjänsterna där har haft nackdelen att ofta vara på deltid
( ibid, s. 53f ).

I slutet av 1980-talet fick BHS däremot problem med ett minskat antal sökande, som det fanns flera orsaker till. Dels
handlade det om att årskullarna minskade, alltså färre sök-ande till alla universitet och högskolor. Dels fungerade
arbetsmarknaden bra, det var lätt att få jobb utan att ha en längre utbildning bakom sig. Dessutom hade kostnaderna för
högre utbildning ökat för de studerande. Sedan hade löneläget inom den offentliga sektorn jämfört med den privata
försämrats under 1980-talet. Vid denna tid gjordes också studiemedelssystemet om så att det kom att gynna välbetalda
yrken. Det hade även funnits svårigheter att få arbete i storstadsregionerna, medan det fanns en hel del deltidsarbeten
ute i landet ( ibid, s. 49f ).

Vad kunde BHS då göra för att underlätta rekryteringen? Institutionen insåg att det var först en lågkonjunktur som
skulle kunna hejda rekryteringen till den privata sektorn. Man ansåg också att det var viktigt att de studerandes
kostnader sänktes. Men då Borås redan låg bland de områden som var billigast både vad gällde bostads- och
levnadsomkostnader så var det svårt att göra något där. Det fanns ett alternativ och det var att korta ner utbildningstiden
men det var inget BHS gärna gjorde, då detta skulle innebära att sänka utbildningens kvalitet. Det institutionen kom
fram till att den skulle göra för att underlätta rekryteringen var dels att försöka höja lönen och statusen för yrket och dels
att bygga upp möjligheter för distansutbildning ( ibid, s. 51 ).

Seldén bedömde i sin artikel att det skulle behövas betydligt fler bibliotekariestudenter, eftersom han vid den här tiden
såg hur de kommunala biblioteken expanderade. De kommunala bibliotekens expansion var den enda anledningen till
att utöka utbildningsplatserna ( ibid, s. 53 ). Bara fyra år senare kommenterade DIK:s ordförande Britt-Marie
Häggström anställningssituationen inom den kommunala sektorn. Det var vanligt att lediga tjänster inte tillsattes och få
nya tjänster inrättades. Häggström kunde då inte se att situationen för de kommunala biblioteken skulle förbättras inom
de följande åren
( Almerud 1993, s. 9 ). Universitetsbiblioteken förutsågs inte bygga ut sin verksamhet, medan myndighetsbibliotek och
privata företags biblioteksutveckling var svår att förutsäga ( Seldén 1989, s. 53 ).

Lokaliseringen var ett problem för BHS, för att citera Seldén: ”Bibliotekarieutbild-ningen är för ensam i Borås” ( ibid,
s. 56 ). Den behövde samtalspartners för att kunna utvecklas, till exempel journalist- och kulturvetarlinjer eller
organisationer inom biblioteks- och kulturområdet. Dessutom fanns det en låg rörlighet bland personalen, vilket kunde
leda till stagnation i deras utveckling. Samtidigt fanns det vid tiden för Seldéns artikel en vilja att utvecklas; skolan
byggde ut i realkapital, det vill säga hus, bibliotek, maskiner och utrustning. Det handlade också om en mental
utveckling, då BHS såg närheten till Göteborgs universitet och Centrum för biblioteksforskning som möjliga framtida
samarbetspartners ( ibid, s. 56 ).



17

Utbildningsdepartementet fick ta emot skrivelser från Länsbibliotekarierna och Sveriges Allmänna
Bibliotekarieförening ( SAB ) där dessa sammanfattade huvuddelen av sin kritik i kommentaren: ”att utbildningen inte
är tillräckligt anpassad till de krav som yrkeslivet numera ställer och framför allt inte till de mångskiftande
arbetsuppgifterna vid folkbiblioteken” ( Förnyad bibliotekarieutbildning 1991, s. 9f ).

I Bättre utbildning för framtidens bibliotek, som gavs ut 1989 av SAB, kommenterar bl a en sektionschef från Svenska
Kommunförbundet att ”utifrån en sympatisk men dessvärre otidsenlig föreställning om den enhetliga bibliotekarierollen
… riskerar man att skapa bibliotekarien … som ingen är riktigt nöjd med” ( Viirman 1989, s. 20 ).

3.5. Bibliotekarieutbildningen under 1990-talet

Representanter för länsbibliotekarierna och SAB begärde 1989 hos regeringen att
bibliotekarieutbildningen skulle ses över. Regeringen gav i uppdrag till UHÄ att se över 80-
poängsvarianten av utbildningen. För detta arbete skapades en grupp som förutsattes vara fristående
från bibliotekarieområdet. Denna grupp avgjorde själva sina arbetsmetoder men skulle komma fram
till ett resultat före den 1 januari 1992 ( Förnyad bibliotekarieutbildning 1991, s. 1 ).
Översynsgruppen samlade sina erfarenheter i en rapport kallad Förnyad bibliotekarieutbildning: en
fakta- och idéskrift. Vid tiden för denna var redan en del förändringar av Bibliotekshögskolan
gjorda och fler var på gång, men de ansågs inte tillräckliga av översynsgruppen ( ibid, s. 14 ).

När denna grupp i fakta- och idéskriften berörde att utbildningen behövde förnyas, så menade man från grunden, dvs
struktur, innehåll och placering. Översynsgruppen ville också skapa en tydligare forskningsanknytning. De skäl som
angavs som viktigast var de krav som skulle ställas i framtidens informations- och kunskapssamhälle på biblioteks- och
informationsservice. Ett annat skäl var uppgiften som kulturförmedlare och folkbildare, som översynsgruppen antog
skulle bli ännu viktigare ( ibid, s. 26f ).

Vid denna tid var det inte bara i Sverige som utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap och dess eventuella
förändring diskuterades, även i resten av Europa förändrades utbildningarna i syfte att höja kvaliteten ( ibid, s. 27 ).

Översynsgruppen anordnade i maj 1990 en så kallad idékonferens på Hässelby slott. Denna idékonferens finns
sammanfattad i fakta- och idéskriften. Det representanterna var överens om var att kvaliteten på utbildningen måste
höjas och att den behövde bli mer problemorienterad. För övrigt fanns det många vitt skilda åsikter om vad som borde
ingå ( ibid, s. 14 ).

Fakta- och idéskriften ställde upp ett antal punkter som översynsgruppen ansåg var viktiga för förnyelsen av
utbildningen. Bland annat ville gruppen att den skulle bli mer högskolemässig och tydligare knuten till forskningen
inom ämnet. Utbildningen skulle dock fortfarande vara fyraårig. Men översynsgruppen ville att den skulle kunna följa
med och förändras allteftersom samhällets och bibliotekens förutsättningar ändras. Hur skulle den då kunna bli flexibel?
Dels genom specialisering i grundutbildningen, dels genom att öka utbudet för fortbildning, dels skulle utbildningen
förläggas till fler orter. Grunden för utformningen av undervisningen borde bestå av en helhetssyn på utbildningen och
vilka mål den har. Dessutom borde utbildningen dimensioneras efter de behov som finns på arbetsmarknaden och
möjligheterna att bryta in på nya arbetsområden. Även här trodde översynsgruppen att utlokalisering till fler orter skulle
ha ett inflytande ( ibid, s. 28f ).

Översynsgruppen tittade också på var någonstans utbildningen skulle finnas, det var inte helt självklart att den skulle få
finnas kvar enbart i Borås. Om utbildningen placerades på flera orter antog gruppen att rekryteringen skulle stimuleras,
dessutom skulle den sociala rekryteringen jämnas ut. Även kvalitetsnivån och viljan att utveckla och förnya
utbildningen skulle stimuleras. Sökandet efter nya möjliga arbetsmarknader skulle också påverkas. Ytterligare skäl till
att placera utbildningen på andra orter var de regionalpolitiska, som naturligtvis även talade för Borås. Av ekonomiska
skäl ansågs det att tre eller möjligen fyra orter fick räcka, när det gällde placeringen av utbildningen. Det totala antalet
platser skulle fortfarande vara detsamma, de skulle bara spridas ut över landet. Naturligtvis skulle också Borås få
kompensation, i form av andra utbildningar som skulle placeras där ( ibid, s. 35 ).

Rapporten ansågs som viktig eftersom ”övriga utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap tar denna som
utgångspunkt vad gäller uppläggning, studiegång, innehåll etc.” ( Ducander 1997, s. 15 ).

Mycket av den kritik som kom fram i rapporten tillbakavisades av BHS i en artikel i BBL. Skolan menade att
översynsgruppen inte hade studerat den utbildning som pågick, utan den tidigare utbildningen från 1988. BHS menade
att mycket redan hade förändrats i den riktning som översynsgruppen pekade på. Delar av förslaget ställde sig skolan
dock bakom, t ex att utöka utbildningens omfattning till 160 poäng, att specialarbetet skulle bli obligatoriskt och att
forskningen behövde bli en integrerad del i utbildningen
( Mannerheim 1991, s. 67ff ).
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1992 lämnar Utbildningsdepartementet ett förslag till hur det svenska högskoleväsendet ska reformeras. I
departementsskrivelsen ”Fria universitet och högskolor” framkommer att examensformerna inom kultur- och
informationssektorn kommer att tas bort. Yrkesexamen för s k legitimationsyrken ( läkare, psykolog m fl ) och andra
väl definierade yrken ( arkitekt, civilingenjör m fl ) ska dock finnas kvar. Istället ska tre typer av examina införas:
högskole-, kandidat- och magisterexamen. Året innan hade UHÄ:s översynsgrupp funderat på hur
bibliotekarieutbildningen kunde förnyas, deras arbete får istället anpassas till de nya villkoren för högskoleutbildning (
Harnesk 1992, s. 90 ).

Utbildningsdepartementet slog även fast att linjesystemet skulle luckras upp, att universiteten och högskolorna själva
skulle bestämma sina utbud av utbildningar och att hela utbildningssystemet skulle få en ”mer akademisk framtoning” (
Enmark 1994, s. 24 ).

Eftersom dessa reformer medgav större självbestämmande innebar det att flera av de högskolor som hade börjat planera
för bibliotekarieutbildning kunde sätta dessa planer i verket. Hösten 1993 startade nya utbildningar i ämnet biblioteks-
och informationsvetenskap i Stockholm och Umeå, även utbildningen i Borås var så omgjord att den kunde ses som helt
ny. Nämnas bör att utbildningen i Stockholm dock hade Högskolan i Borås som huvudman. Åren efter drar utbildningar
igång även i Lund och Uppsala. Det nya med utbildningarna var främst deras betoning på teorin istället för hantverket
och att de utgick från mer traditionellt akademiskt utbildningsformat ( Harnesk 1993, 126f ).
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4. Utbildningarna läsåret 99/00

Idag finns det fyra utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. Dessa är placerade i Borås, Lund,
Umeå och Uppsala. Även om alla utbildningarna har biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne finns det
ändå vissa skillnader i hur de är utformade. Detta avsnitt innehåller därför en kort beskrivning av utbildningarnas
utformning på de olika orterna läsåret 1999 - 2000. Beskrivningen grundar sig på utbildningsinformation och kursplaner
från respektive institution. Informationen har främst hämtats från Internet.

4.1. Biblioteks- och informationsvetenskap, 120 / 160 p, Högskolan i Borås

Institutionen Bibliotekshögskolan ( BHS ) i Borås har landets största grundutbildning, forskarutbildning och forskning
inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Sedan 1999 utgör man en gemensam enhet med Institutionen för
biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet ( Bibliotekshögskolan 2000, s. 2 ). Utbildningen är på
120 – 160 poäng ( 3 – 4 år ) och leder fram till en kandidat- eller magisterexamen. Det finns även andra varianter på
examina men magisterexamen är vanligast
( ibid, s. 28 ).

Höstterminen 1999 startades en ny grundutbildning vid BHS. Anledningen till detta var att det kom krav på mer
utrymme för undervisning i teori och metod. Man ansåg också att arbetsmarknaden för studenterna hade breddats och
att ämnet biblioteks- och informationsvetenskap hade utvecklats. Den nya utbildningen ger ökade möjligheter till för-
djupning eller variation i studierna. De studerande får också tillfälle att läsa en magisterexamens alla 160 poäng vid
BHS ( Limberg 1999, s. 12 ).

Utbildningen är numera indelad i fyra inriktningar som representeras av lika många kollegier.

Kollegium 1: Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv
Tar upp frågor som varför bibliotek har uppstått, hur biblioteken utvecklas, kulturpolitiken under olika tidsperioder,
informationsbehov samt samhällets, informationsteknikens och biblioteks- och informationssektorns utveckling och
samspel.

Kollegium 2: Kunskapsorganisation
Behandlar organisation av kunskap, lagring och återvinning av information samt hur dokument kan beskrivas,
organiseras och göras tillgängliga. I undervisningen ingår sökning i databaser, klassifikation, katalogisering med mera.

Kollegium 3: Användarperspektiv
Här studerar man människors interaktion med bibliotek och information, till exempel hur man förmedlar litteratur, hur
informationsbehov uppstår och hinder för att tillgodose dessa behov.
Kollegium 4: Organisation och utveckling av informationsresurser
Tar upp organisation, ledarskap och strategisk utveckling i olika organisationer inom biblioteks-
och informationsvetenskapens ämnesområde.
( Bibliotekshögskolan 2000, s. 28; Lööf 1999, s. 4; Ny utbildning 1999, s. 1 )

Utbildningen inleds med en gemensam grundkurs på 20 poäng, alltså en termin. Syftet med kursen
är att studenterna ska få en introduktion till ämnets utveckling och grundläggande delområden samt
ge en överblick över teorier och tillämpningar i ämnet.
Efter den första gemensamma terminen väljer man inriktning, alltså något av de fyra kollegierna, för vidare studier och
läser främst kurser inom det valda kollegiet. Man börjar med 10 poäng ämnesstudier och sedan följer en för alla
studenter gemensam 5-poängskurs i vetenskapsteori och metod som förberedelse inför en B-uppsats på 5 poäng ( Ny
utbildning 1999, s. 2 ).

Under den tredje terminen kan man välja mellan ett stort antal kurser på vardera 5 poäng för att därigenom bredda eller
fördjupa sin utbildning. En fördjupningskurs i metod på 5 poäng förbereder för magisteruppsatsen som man arbetar med
under termin 4 ( Limberg 1999, s. 13 ).

Undervisningen bygger både på traditionell pedagogik med föreläsningar och seminarier samt PBL-metodik,
problembaserat lärande, där man utgår från problem som ska undersökas. Studenterna är indelade i basgrupper med en
handledare per grupp och ska själva hitta den information de behöver för att lösa problemen ( ibid, s. 14 ).

Från och med hösten 1999 görs för helfartsstudier en antagning per år. Denna sker på höstterminen och antalet platser är
200 per år. Utbildningen ges även på halvfart/distans med start på vårterminen ( Lööf 1999, s. 5 ). För behörighet krävs
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antingen fullgjord gymnasieutbildning på ett studieförberedande program eller minst 60 poäng i avslutade och
godkända kurser från universitet eller högskola ( Bibliotekshögskolan 2000, s. 28 ).

4.2. Bibliotekarieutbildning – biblioteks- och informationsvetenskap, 80 p, Lunds universitet

Bibliotekarieutbildningen vid Lunds universitet startades vårterminen 1994 ( Olander 2000, s. 1 ). Den är en
påbyggnadsutbildning i ett lokalt utbildningsprogram på 80 poäng, alltså två års heltidsstudier. Utbildningen leder fram
till magisterexamen, 160 poäng ( Andrae 2000, s. 1 ).

Det centrala ämnet i utbildningen är biblioteks- och informationsvetenskap. Detta är inriktat på ”de
processer och sammanhang där dokument, i vid mening, produceras, förmedlas och används” ( ibid,
s. 1 ). Detta inkluderar urval, lagring, systematisering, återsökning, distribution och utnyttjande av
dokument ( ibid, s. 1 ). Ingen specialisering mot folk- eller forskningsbibliotek ingår i utbildningen.
Man anser istället att ”det professionella förhållningssättet är detsamma för alla bibliotekarier” (
Svensson 1998, s. 1).

Under termin 1 studeras ämnesblocket Kunskapssamhället. I detta ingår bland annat produktion och distribution av
kommersiell, vetenskaplig och kulturell information samt olika sätt att söka och tillhandahålla information. Också
informationsteknologi och datorkommunikation behandlas.

Termin 2 behandlar Biblioteket i kunskapssamhället. Här ingår kunskaper som är specifika för bibliotekarieyrket, till
exempel teorier och metoder för litteratururval, katalogisering och klassifikation. Också principer för bearbetning och
återvinning av elektroniskt lagrad information samt databaskonstruktion ingår.

Bibliotekarien som kunskapsförmedlare är huvudämnet under termin 3. Fokuseringen ligger på ledningsfunktioner och
utvecklingsarbete samt fördjupning i kunskaps- och kulturförmedling. Här ingår också en delkurs i forskningsmetodik
inför uppsatsarbetet som äger rum under termin 4 ( Andrae 2000, s. 1f ).

Undervisningen bygger på PBL, problembaserat lärande, och består av föreläsningar, övningar ( individuellt och i grupp
), fältstudier och studiebesök. Studenterna arbetar oftast i grupper ledda av en handledare. Under termin 2 och 3
dominerar föreläsningar och fältstudier. Kurslitteraturen är främst på svenska och engelska ( ibid, s. 2 ).

Utbildningen har 30 platser och antagningen sker en gång om året, på vårterminen. För behörighet krävs avslutade
kurser på minst 80 poäng vid universitet eller högskola. Ämnena väljs fritt men minst 40 poäng måste vara inom samma
ämne. Högskolepoäng utöver de begärda 80 räknas inte med vid meritvärderingen. Själva antagningen görs lokalt. Den
baseras på ett skriftligt lämplighetstest. Därefter sker ett första urval och, för de som klarar det, intervjuer. Antagningen
görs vidare utifrån två kvotgrupper, Human-iora och teologi samt Övriga, som baseras på de sökandes tidigare
utbildning. Detta för att man vill ha en viss spridning i ämnesinriktningen ( ibid, s. 2 ).

Bibliotekarieutbildningen ska förbereda för arbete inom hela informationssektorn, alltså både på bibliotek och inom
andra verksamheter som till exempel skolor, företag och organisationer ( ibid, s. 1 ).

4.3. Biblioteks- och informationsvetenskap, påbyggnadsprogram, 80 p, Umeå universitet

Umeå universitets bibliotekarieutbildning är ett tvåårigt påbyggnadsprogram som startades höstterminen 1993.
Utbildningens huvudämne är biblioteks- och informationsvetenskap där man studerar ”informationens funktion och
betydelse för människor, företag och organisationer i informations- och kommunikationssamhället” ( Lundgren 2000, s.
1 ). Utgångspunkt för studierna är informationsförmedling och de sammanhang där information produceras, förmedlas
och används. Målet är att ”de studerande ska utveckla förståelse för och förmåga att analysera olika former för
hantering av information” ( ibid, s. 1 ). Utbildningen leder fram till en magisterexamen på 160 poäng med inriktning på
biblioteks- och informationsvetenskap ( ibid, s. 1 ).

En introduktion till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap inleder utbildningen. Sedan fortsätter man med
informationsförmedlingens framväxt och funktion inom kultur, utbildning, vetenskap och teknik.
Färdigheter i hantering av informationsteknik för kunskapsorganisation inleder den andra terminen. I detta ingår bland
annat databaskonstruktion och HTML. På detta följer principer och metoder för att organisera och söka information.

Under termin 3 koncentrerar man sig på mötet mellan informationsförmedlare och användare samt olika gruppers behov
av information. Här ingår metoder för informationsförmedling, pedagogiska synsätt, strategisk planering och ledarskap.
Utbildningen avslutas med en magisteruppsats under termin 4 ( Biblioteks- och informationsvetenskap 2000a, s. 1 ).
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Termin 1
Kurs 1: Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 20 p

- Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 5 p
- Information, kultur och utbildning, 6 p
- Information, vetenskap och näringsliv, 4 p
- Informationspolitik, 5 p

Termin 2
Kurs 2: Informationssystem, 20 p

- Informationsteknik och design av informationssystem, 6 p
- Informationsåtervinning / kunskapsorganisation, 7 p
- Informationsåtervinning / informationssökning, 7 p

Termin 3
Kurs 3: Informationsanvändare och informationsförmedling, 15 p

- Informationsbeteenden – teori och metod, 6 p
- Informationsförmedlingens metoder, 4 p
- Informationsförmedling och pedagogik, 5 p

Kurs 4: Strategisk planering och ledarskap, 5 p

Termin 4
Kurs 5: Magisteruppsats, 20 p
( Lundgren 2000, s. 2f )

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, individuella arbeten och laborationer.
En stor del av kurslitteraturen är på engelska ( ibid,
s. 3 ).

Utbildningen har 25 platser. För behörighet krävs 80 poäng högskolestudier, varav minst 40 poäng inom ett ämne. För
att få viss ämnesspridning görs urvalet utifrån tre kategorier:

- sökande som har läst humaniora eller teologi, 10 platser
- sökande som läst samhällsvetenskap, beteendevetenskap, juridik, teknik eller naturvetenskap, 10 platser
- sökande som läst inom andra områden, 5 platser

Meritvärdering görs utifrån avklarade poäng inom ämnesinriktningen ( Biblioteks- och
informationsvetenskap 2000a, s. 2 )
Utbildningen förbereder för arbete med kultur- och informationsförmedling inom informationssektorn, bibliotek och
med informationsrelaterade tjänster inom företag, myndigheter och organisationer ( ibid, s. 1 ).

Efter avlagd filosofie magisterexamen är de studerande behöriga att söka till forskar-utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap ( Lundgren 2000, s. 4 ).

4.4. Biblioteks- och informationsvetenskap, magisterprogram, 80 p, Uppsala universitet

Uppsalas bibliotekarieutbildning startades höstterminen 1995 och är på 80 poäng, alltså två år. Inriktningen ligger på
generell kunskap inom ämnet istället för specialisering. Viss tonvikt ligger dock på IT ( Biblioteks- och
informationsvetenskap 1999b, s. 1 ). Utbildningen ska ge en bred och allsidig kunskap om bibliotek,
informationssökning, kunskapsorganisation, informationsförmedling och datakommunikation ( Biblioteks- och
informationsvetenskap 1999a, s. 1 ). Den leder fram till filosofie magister- eller kandidatexamen med biblioteks- och
informationsvetenskap som huvudämne ( Biblioteks- och informationsvetenskap 2000b, s. 1 ).

Att studera biblioteks- och informationsvetenskap innebär att man lär sig hur information ska organiseras, lagras,
återvinnas och kritiskt granskas samt vilken roll informationshanteringssystemen spelar i samhället ( Biblioteks- och
informationsvetenskap 1999b, s. 1 ). Ämnet betraktas som tvärvetenskapligt och har två huvudområden: Information
och informationshantering samt Biblioteket som samhällets främsta institution inom informationshanteringsområdet.
Dessa områden studeras inom de två blocken Kunskapsorganisation och Biblioteket och samhället. Utbildningen
koncentreras på praktiska kunskaper i hantering av tekniska hjälpmedel samt traditionella kunskaper och färdigheter i
biblioteksarbete ( Biblioteks- och informationsvetenskap 1999a, s. 1 ).

Studierna under det första året ska ge grundläggande kunskaper inom ämnets huvudområden. Under det andra året får
studenterna möjlighet att fördjupa sig inom valfria områden av ämnet. Utbildningen i Uppsala är den enda i Sverige
som har en obligatorisk praktikperiod på fem veckor. Praktikplats ordnas av institutionen eller den studerande själv.
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Praktiken inleder den tredje terminen och sedan följer en obligatorisk metodkurs under vilken ämnet för uppsatsen
bestäms. Resten av studietiden ägnas åt arbete med uppsatsen samt valfria kurser.

Termin 1
Block I: Biblioteket och samhället I, 9 p

- Biblioteket och samhället, introduktion, 2 p
- Det moderna informationssamhället, 2 p
- De litterära systemen, 5 p

Block II: Kunskapsorganisation I, 11 p
- Introduktion till kunskapsorganisation, 4 p
- Förvärv och katalogisering, 3 p
- Klassifikation och indexering, 4 p

Termin 2
Block III: Biblioteket och samhället II, 9 p

- Biblioteket som pedagogisk resurs, 3 p
- Bibliotekets organisation och användarna, 6 p

Block IV: Kunskapsorganisation II, 11 p
- Att återvinna dokumentbaserad information: bibliografier, databaser och ämnessökningar, 11 p

Termin 3 och 4
Block V: Praktik, 5 p

Block VI: Uppsats, 15 / 25 p
- Teori och metodkurs, 5 p
- Kandidat- eller magisteruppsats, 10 / 20 p

Block VII: Valfria kurser om 5 p
( Biblioteks- och informationsvetenskap 1999a, s. 1ff )

Undervisningen bygger på PBL, problembaserat lärande. Det betyder att man främst arbetar i  arbetsgrupper, så kallade
basgrupper, under ledning av en handledare. Varje basgrupp arbetar med ett fall, ett speciellt problem, och får
information genom föreläsningar, litteratur och andra media. Detta arbetssätt innebär att mycket av undervisningen är
obligatorisk och schemalagd men också att man har få tentamina ( Biblioteks- och informationsvetenskap 1999b, s 2 ).

Magisterprogrammet har 30 platser och antagningen sker en gång om året, på höstterminen. För behörighet krävs 80
högskolepoäng varav minst 60 poäng i ett huvudämne. I detta ska en uppsats på 10 poäng ingå. Urvalet sker på
grundval av ett skriftligt antagningsprov följt av intervjuer ( Biblioteks- och informationsvetenskap 2000b, s 1 ).

Efter utbildningen kan man arbeta som bibliotekarie på både folk- och forskningsbibliotek eller inom företag och
organisationer där man hanterar stora mängder information ( ibid, s 1 ).
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5. Professionsteori

I detta kapitel tänker vi ta upp professionsteorin, främst ur ett sammanfattande perspektiv men vi ämnar också klargöra
ett antal definitioner. Längre fram i Diskussionsavsnittet kommer vi att använda oss av dessa definitioner och begrepp,
men även olika synpunkter och åsikter för att analysera resultatet från enkätinsamlingen.

Vi avser framför allt att använda oss av de delar av de professionssociologiska teorierna som behandlar utbildningen
och dess betydelse för ett yrkes status och professionalisering.

5.1. Vad är en profession?

Ordet profession kan definieras på många olika sätt. Det härstammar från latinets professio: ”offentligt anmält yrke”,
som i sin tur kommer av ordet profiteor, vilket betyder ”öppet bekänna, offentligt uppge som sitt yrke” (
Nationalencyklopedin bd 15 1994,
s 291 ). I Svenska Akademiens ordlista ( 1998, s 677 ) beskrivs profession som yrke eller fack och professionalism står
för yrkesmässighet. Professionalisera betyder göra professionell och någon som är professionell är yrkesmässig,
skicklig som en yrkesman.

I vardagligt språk anses profession ofta vara synonymt med yrke, något som, mer eller mindre, gäller även för andra
språk än svenskan. Engelskans profession betyder yrke, framför allt ett yrke med högre utbildning, men också yrkeskår,
högtidlig förklaring, klosterlöfte eller bekännelse. Professional står för yrkesmässig, fackutbildad, akademiskt utbildad
m.m. Det franska ordet profession betyder yrke, stånd eller ställning, medan det i tyskan betecknar yrke eller hantverk (
Selander 1989, s 13 ).

Inom den sociologiska terminologin är definitionerna något snävare. Här förklaras profession som ”en yrkesgrupp med
inflytande och hög social status, oftast grundad på hög och specialiserad utbildning” ( Brante & Fasth 1982, s 85 ).
Alltså ett yrke vars status och auktoritet bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad ( National-
encyklopedin bd 15 1994, s 291 ). Professionalisering är den ”process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de
kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession” ( ibid, s 291 ). Detta kan ske på två olika sätt.
Antingen genom den ”professionella vägen”, dvs att en yrkesgrupp får kontroll över utbildning, arbetsinnehåll och
tillämpning, eller genom den ”fackliga vägen”, vilket innebär att yrkesgruppen skapar sig en stark position gentemot
arbetsgivaren för att kunna utverka bra avtal för löner och arbetstider ( Selander, se Andersson 1996, s 10 ). En
kombination av yrkesverksamhet, lång högskoleutbildning och forskning är en ofta förekommande professio-
naliseringsstrategi. Detta leder vanligtvis till att yrkesgruppen ”erhåller legitimation, vilken tillsammans med regler för
utövande av yrket innebär monopol på yrket och därmed också möjligheter att ställa högre krav på samhälleliga
belöningar” ( Nationalencyklopedin bd 15 1994, s 291 ). Det innebär att ”verksamheter, som tidigare kunde utövas av
den som så önskade eller kunde, görs om till yrken ( professioner ) och förbehålls dem som genomgått lämplig
yrkesutbildning” ( Østerberg 1991, s 108 ). Professioner formeras ofta runt typiska problemlösande kunskapssystem,
eventuellt med tillhörande färdigheter ( Torstendahl 1989, s 24 ).

Läkare, advokater och präster anses ofta höra till de ”klassiska förindustriella ’statusprofessionerna’” (
Nationalencyklopedin bd 15 1994, s 291 ). Industrialiseringen, och den ökade arbetsdelning och specialisering som
följde på denna, gav upphov till en mängd nya professioner och en allmän strävan mot professionalisering.
Professionerna tillhör de yrkesgrupper som har vuxit snabbast under 1900-talet och utgör idag ca 20% av de
yrkesverksamma. Till de moderna professionerna räknas främst yrkena inom SACO, Sveriges akademikers
centralorganisation ( ibid, s 291 ).

Förutom professioner talar man också om semiprofessioner, dvs universitetsbaserade yrken med något lägre
utbildningslängd. Till dessa hör bland annat sjuksköterskor och socialarbetare ( ibid, s 291 ).

5.2. Professionsforskning

Det är främst inom sociologin som man har intresserat sig för professioner. Mellan 1930- och 1970-talet koncentrerades
forskningen på att särskilja professionella från andra grupper av yrken via ett antal kriterier som man ansåg var
kännetecknande för en profession. Kriterierna kunde dock skilja sig väldigt mycket åt på grund av att forskarna kom
från olika traditioner och hade olika perspektiv ( Selander 1989, s 14 ). Nedan följer några exempel på olika kriterier.
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I Sociologiskt lexikon ( Brante 1998, s 249 ) nämns följande kriterier:
� Professionellas praktik baseras på teoretisk kunskap
� Deras kompetens garanteras genom examina
� Man arbetar för det allmänna bästa
� Utövarna ingår i en speciell organisation
� Det finns en handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten

Några andra vanliga kriterier är:
� Inriktning på kvalificerad tjänsteproduktion
� Avancerad, teoretisk, vetenskaplig utbildningsgrund
� Klientrelation till uppdragsgivare
� Skråliknande organisation
� Yrkesmonopol grundat på legitimerad formell utbildningsstatus
� Intern kontroll av kvalifikationsvillkor och yrkeskodex
� Prestationsetiska, altruistiska och rationalistiska yrkesnormer
� Självständighet i yrkesutövningen
� Elitställning på arbetsmarknaden
( Beckman 1989, s 59 )

Detta sätt att se på professioner har dock fått mycket kritik. Eftersom kriterierna är så många och så vitt skilda tvingas
man välja vilka man vill använda, om man ska använda sig av en viss typ eller kombinera olika typer av kriterier. Man
måste också bestämma om man vill använda sig av en stark tolkning, dvs alla kriterier ska vara uppfyllda, eller en svag,
där bara några kriterier behöver vara uppfyllda. Risken med detta är att man helt enkelt väljer de kriterier som passar in
på just den speciella yrkesgrupp som undersöks ( Selander 1989, s 14f ).

Från 1970-talet och framåt har forskarna främst intresserat sig för professionaliserings-processen och de olika strategier
som olika yrkesgrupper har utvecklat för att avgränsa ett speciellt yrkes- eller kunskapsområde. Strävan efter att få ett
slags monopol på yrket och att utestänga den arbetskraft som inte har den rätta utbildningen, eller på annat sätt inte är
önskvärd, blir då ett viktigt kännetecken för en profession. Detta kallas stängning eller social stängning, closure eller
social closure, en teori utvecklad av Max Weber. Social stängning kan ske av olika skäl, t ex ekonomiska, rasmässiga ,
nationella, könsmässiga, utbildningsmässiga eller andra ( ibid, s 14, 16 ).

En av dem som använde sig av Webers idéer om stängning var Parkin. Han definierade begreppet som ”den process
genom vilken sociala grupper försöker maximera sina egna tillgångar genom att begränsa åtkomligheten av resurser och
möjligheter till en mindre krets av lämpliga och kvalificerade likar” ( ibid, s 16 ). Parkin använder också två andra
begrepp: exclusion och usurpation. Exclusion innebär att, t ex genom kontroll över utbildning och legitimation,
utestänga andra, vilket gör att en yrkesgrupp får kontroll över sin verksamhet. Usurpation betyder att de utestängda
grupperna försöker tränga in i ett avgränsat område och själva ta kontrollen över det. Enligt Parkin är professioner
”framgångsrika grupper vilka har lyckats monopolisera vissa kunskaper och färdigheter, och som genom politiska
påtryckningar på staten har fått sanktion för att utbildning, betyg och legitimation upprätthålls som stängsel” ( ibid, s
16f ).

En annan som använt sig av closure-begreppet är Collins. Han anser, i motsats till Parkin, att en profession inte främst
avgränsar faktiskt yrkeskunnande utan istället ”det symboliska värdet i form av social status”. Denna har sin grund i
utbildning och betyg
( ibid, s 17 ).

En annan forskningsansats som också varit vanlig sedan 1970-talet är att fokusera på ”professionernas ställning i ett
samhälle som karakteriseras av klass-skiktning, könsskillnad och ojämlik kontroll över produktionen” ( ibid, s 14 ).

5.3. Bibliotekarie – profession eller semiprofession?

Åsikterna varierar starkt när det gäller om bibliotekarier ska räknas som en profession eller en semiprofession. Johan
Olaisen kommer i sin artikel Bibliotekarer – profesjon eller semiprofesjon fram till att bibliotekarieyrket tillhör
kategorin semiprofessioner. Han utgår från ett antal kriterier som anses vara kännetecknande för en semiprofession:

� Praktiken/yrkesutövandet vilar inte på en fast teoretisk grund. Teoretisk kunskap och tekniska färdigheter är dåligt
definierade och mer konkreta än abstrakta. Den abstrakta kunskapen är inte erkänd av samhället.

� Eftersom baskunskapen är mer konkret än teoretisk och främst består av tekniska färdigheter är den formella
utbildningen och träningen relativt kort.

� Medlemmarna har svårt att upprätthålla ett absolut monopol på sina kunskaper.
� Kompetensen inom olika specialområden är inte klart definierad och inte heller allmänt accepterad.
� Kundkontakt har låg status medan administration, rådgivning och ledning har hög status.
� Det finns en mer uttalad hierarki inom semiprofessioner än inom professioner.
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� En semiprofession uppträder inte som en samlad solidarisk enhet utåt.
� Semiprofessionella yrkesutövare har en mer neutral ställning gentemot sina kunder. Det krävs inte lika mycket tillit

från kundens sida som i professionella sammanhang ( jämför läkare ) och den semiprofessionelle anses inte vara
oumbärlig.

� Den begränsade kunskapsbasen och den korta utbildningen gör att förpliktelserna mot yrkets normer och etiska
principer minskar. Eftersom semiprofessioner saknar allmänt accepterade modeller kan de inte motsätta sig kontroll
utifrån
( Etzioni et al., se Olaisen 1988, s 63ff ).

Enligt Olaisen stämmer bibliotekarieyrket in på alla dessa kriterier. Bibliotekariekåren:
� saknar en teori eller erkänd modell som grund för sin praxis,
� har ingen kunskapsbas som ger auktoritet vare sig internt eller externt mot kunderna eller mot andra yrkesgrupper,
� har inget absolut monopol på sitt kunskapsområde,
� saknar en utvecklad diskussion om yrkesetik, och
� anser att kundkontakt har lägre status än ledande administrativa uppgifter och inre arbete

( Hagerlid 1991, s 10 ).

Det är också så att de flesta semiprofessioner som bygger på en akademisk utbildning domineras av kvinnor, något som
stämmer utomordentligt väl på bibliotekarier
( Olaisen 1988, s 65 ).

De kriterier som Olaisen ( ibid, s 59 ) anser är viktigast för en profession är att det finns en kunskapsbas och en klar
organisation. Kunskapsbasen är den kunskap som yrkets praxis bygger på. Den ska vara systematiskt organiserad och
grundas på forskning. Kunskapsbasen upprätthålls och lärs in genom längsta möjliga formella utbildning.
Bibliotekarieyrkets största problem är just att det saknar en gemensam kunskapsbas. Det gör att bibliotekarierna har
svårt att definiera sin professionella roll och den specifika kunskap som den bygger på. Utbildningen är alldeles för kort
och praktiskt inriktad och det saknas forskning om fältet ( ibid, s 61, 67 ).

5.4. Teori och praktik

Något som är gemensamt för i stort sett alla definitioner av professioner och professionalism är hög utbildning. För att
ett yrke ska anses vara en profession ska utbildningen vara universitetsbaserad, lång och formell. Den ska baseras på
teori och inte praktik. Det finns dock vissa som har en något annorlunda syn på saken. De anser att även praktiken
spelar en stor roll för de professionellas kunskapsbas.

En av dem som talar om detta är Brante ( 1989, s 44 ). Han anser att man inte ska lägga alltför stor vikt vid
högskoleutbildning och akademiska examina. Det viktiga är istället att ”det rör sig om kunskaper som å ena sidan är
efterfrågade på marknaden och samtidigt är relativt esoteriska och svårtillgängliga för gemene man, och å den andra att
dessa kunskaper och färdigheter är förbundna med hög status och även förhållandevis höga materiella belöningar” (
ibid, s. 44 ). Typiskt för topp-professioner är att de stämmer väl in på båda dessa kriterier medan semiprofessioner
misslyckas på en eller båda. Ett yrke som har för lågt värde på ett av kriterierna räknas inte som en profession ( ibid, s.
44 ).

Anledningen till att man inte ska överbetona den formella utbildningen och examinationen är att många professionella
erhåller en stor del av sina yrkeskunskaper på annat sätt, bl a efter den formella utbildningen. Viss kunskap kan inte
formaliseras i en universitetsutbildning utan inhämtas i hög grad genom det praktiska arbetet ( ibid,
s. 44f ).

En annan som också tar upp det praktiska arbetets betydelse för professioner är Ingela Josefson. Hon delar upp kunskap
i två olika delar: påståendekunskap och förtrogenhetskunskap. Påståendekunskap är detsamma som faktakunskap, alltså
den kunskap som förvärvas genom teoretisk utbildning. Den är systematisk, generell och beskriver orsakssammanhang (
Josefson 1991, s. 17 ). Förtrogenhetskunskapen är en ”tyst” kunskap som bygger på just förtrogenhet, kännedom om
verksamheten. Den innebär att man reflekterar över och lär sig av sina egna misstag och erfarenheter samt genom dis-
kussioner med kollegor och andra ( ibid, s. 20f ).

Påståendekunskapen utgör grunden för yrkesutövandet men för att man ska kunna utföra sitt arbete väl krävs även
förtrogenhetskunskap. De båda kunskapstyperna kompletterar varandra och utgör båda viktiga aspekter av
yrkeskunnandet. ”Det är förtrogenhetskunskapen som ger liv åt påståendekunskapens begrepp; samtidigt bestämmer
påståendekunskapens karaktär innehållet i den förtrogenhetskunskap som utvecklas”
( ibid, s. 20 ).
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5.5. Sammanfattning

Det gemensamma för alla dessa kriterier och teorier är alltså den kunskapsbas som ett yrke grundar sig på. Hur denna
kunskap ska uppnås är man däremot inte överens om. De flesta anser att kunskapen ska vara formell, teoretisk och
erhållas genom en lång högskoleutbildning. Vissa menar också att även praktik spelar en stor roll för skapandet av en
kunskapsbas. Oavsett vilket av dessa synsätt man ansluter sig till är det tydligt att utbildningen är mycket viktig för ett
yrkes status och professionalisering.

Det har länge funnits önskemål, både bland utbildningsanordnare och yrkesverksamma, om att
professionalisera bibliotekarieyrket, för att därigenom höja yrkets status. En effekt av detta är att
bibliotekarieutbildningen genom åren har blivit mer och mer teoretisk och akademisk på bekostnad
av de mer praktiska inslagen. Men vad tycker egentligen bibliotekscheferna om detta?

Vår undersökning inriktar sig på bibliotekschefernas kännedom och åsikter om utbildningen i
Biblioteks- och informationsvetenskap. Vi vill se om deras syn på utbildningen överensstämmer
med de teorier om professionalisering som vi har tagit upp eller om de är helt olika. Två av de
teman vi fokuserar på i vår undersökning är akademiseringen och vikten av praktisk erfarenhet.
Dessa är, som nämnts ovan, också mycket viktiga inom professionsteorin.
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6. Redovisning av enkätresultaten

Vi kommer i följande kapitel att redovisa vilka svar vi har fått i enkäterna. Kapitlet är upplagt så att det följer enkäten,
dvs svaren presenteras i samma ordning som frågorna tas upp i enkätformuläret. Vissa resultat kommer att visas i
diagramform, för att förtydliga fördelningen av svaren, medan andra resultat beskrivs i den löpande texten. Den djupare
analysen kommer i följande Analyskapitel. Enkätsvaren finns samlade i Bilaga 4.

Det totala antalet utskickade enkäter var 200, 125 st till folkbibliotek och 75 till forskningsbibliotek. Av dessa fick vi
tillbaka 151 svar, dvs 75,5%.

Enkäten skickades ut proportionerligt, alltså procentmässigt, till folkbiblioteken ( se Kap. 2.3. ). Vi skickade ut 5
enkäter till de största kommunerna och 12 enkäter till de näst största, samtliga 17 besvarades. Av 35 utskickade enkäter
till de lite mindre kom-munerna, besvarades 26, 74,3%, och av de 73 enkäter som skickades till de minsta kommunerna
återkom 55 besvarade, alltså 75,3%.

6.1. Inledande frågor

De två inledande frågorna delade dels upp biblioteken i folk- och forskningsbibliotek
( fråga 1 ), dels delades folkbiblioteken upp storleksmässigt efter antal invånare i kommunen ( fråga 2 ).

De olika bibliotekstyperna i svarsgruppen fördelade sig på följande sätt: 100 folkbibliotek och 51 forskningsbibliotek, i
procenttal 66,2% respektive 33,8%.

Fördelningen av folkbibliotek i svarsgruppen efter kommunstorlek blev följande;

Diagram 1: Folkbiblioteken i svarsgruppen fördelade efter
kommunstorlek. ( Procent )

Som synes av diagrammet är den största gruppen den med de små kommunerna, invånarantal upp till 20 000. Siffrorna
stämmer väl överens med vårt urval, då vi skickade ut enkäterna proportionerligt till de fyra kommungrupperna. Då
antalet svarande är 100 st, är frekvensen i det här fallet detsamma som procenttalet. Bortfallet är 2 bibliotek som glömt
att ange kommunstorlek.
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6.2. Frågor om egen utbildning och yrkeserfarenhet

Vi gick vidare och ställde frågor om chefernas egen utbildning ( fråga 3a, b ) och yrkeserfarenhet ( fråga 4 ). Vi ansåg
att det skulle vara intressant att se om dessa chefer alltid hade en bibliotekarieutbildning eller om de kom från andra
ämnesområden.

Diagram 2a: Bibliotekschefernas eftergymnasiala utbildning,

folk- och forskningsbibliotek. ( Procent )

Fråga 3a var en fråga där de svarande kunde ange ett eller flera svarsalternativ. Diagram 2a ovan visar resultatet av
samtliga svar uppdelade på de olika utbildningskategorierna. Det visar sig då att ca 83% av de svarande har en
Bibliotekarieutbildning, ca 61% har en Humanistisk utbildning och ca 26% har en Samhällsvetenskaplig utbildning.
Alternativet Annat utgör den fjärde största gruppen med ca 11%.

Många av respondenterna hade dock angett flera svarsalternativ ( se diagram 2b ). Om man tittar på dessa visar det sig
att en kombination av Bibliotekarieutbildning och Humanistisk utbildning var det absolut vanligaste. Denna grupp
utgjorde ca 40% av samtliga 151 svarande. Den näst vanligaste svarskombinationen var Bibliotekarieutbildning och
Samhällsvetenskaplig utbildning, vilken uppgick till ca 10%. Därefter följde en kombination av de ovanstående
utbildningarna, Bibliotekarieutbildning, Humanistisk och Samhällsvetenskaplig utbildning, som utgjorde ca 7%.

De vanligaste utbildningarna bland dem som bara angett ett svarsalternativ var Bibliotekarieutbildning, ca 15%, och
Humanistisk utbildning, ca 7%. Bibliotekarieutbildning är alltså absolut vanligast, därefter följer Humanistisk och
Samhällsvetenskaplig utbildning.

Diagram 2b: Bibliotekschefernas eftergymnasiala utbildning, folk- och forskningsbibliotek,
kombinationer och enskilda. ( Procent )

Vi var också nyfikna på var cheferna hade fått sin bibliotekarieutbildning. Det visade sig att större delen, ca 73%, hade
fått sin utbildning på BHS i Borås. Den grupp som följde, ca 19%, var utbildade på Statens biblioteksskola i Solna, den
utbildning som var föregångare till BHS. Den resterande gruppen svarande hade fått sin utbildning på olika
biblioteksskolor, i Sverige och utomlands. Även KB och FKI ( bibliotekarieutbildning som tidigare bedrevs på distans )
angavs som utbildningsanordnare.
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Därefter undrade vi om dessa chefer eventuellt har annan yrkeserfarenhet än bibliotekarie. Eftersom detta är en
flervalsfråga har de svarande haft möjlighet att ange antingen ett eller flera alternativ. Dessa procenttal är samtliga svar
fördelade på de olika svars-alternativen. Det visade sig att ca 70%, eller 105 personer, har annan yrkeserfarenhet.
Fördelningen på de olika svarsalternativen är dock relativt jämn. Av dessa 70% har ca 47% svarat Annat ( vanligtvis
ospecificerat ), Lärare/undervisning har angetts av ca 37% och Kulturarbete av ca 35%. De två återstående alternativen
Ekonomi/administra-tion och Journalist/arbete inom media fick betydligt lägre svarsfrekvens, 19% respektive 5% (
diagram 3 ).

Diagram 3: Bibliotekschefernas tidigare yrkeserfarenhet, folk- och
forskningsbibliotek. ( Procent )

Den vanligaste kombinationen av yrkeserfarenhet var Lärare/undervisning och Annat med ca 5%. I övrigt varierade
svaren så mycket att det inte är relevant att ta upp dem här. Att så många skulle ange alternativet Annat var något
oväntat för oss. Efter en genomgång av hur respondenterna specificerat detta kan vi bara säga att där inte finns någon
tydlig trend, yrkeserfarenheten är mycket blandad.

Det bör påpekas att vi på denna fråga fick ett bortfall på ca 30,5%, vilket tyder på att det är många chefer som enbart
har erfarenhet av biblioteksarbete.

6.3. Frågor om den nuvarande utbildningen

Därefter ställde vi några frågor om vad dessa chefer kände till om dagens utbildning. Först undrade vi om de visste var
utbildning i ämnet bedrivs ( fråga 5 ). Vi börjar med att redovisa vilka kombinationer som de svarande har angett.

Fördelningen av svaren blev att lite mer än hälften, ca 52%, av samtliga tillfrågade känner till att utbildningen bedrivs i
Borås, Umeå, Uppsala och Lund. En knapp majoritet känner alltså till på vilka fyra orter bibliotekarieutbildningen
bedrivs idag. Den näst vanligaste svarskombinationen består av Borås, Umeå och Lund, men den uppgår bara till ca
15%. Resten av svaren fördelade sig lite olika, men alla som har svarat på frågan, alltså 132 personer, känner till att
utbildningen fortfarande bedrivs i Borås. Ca 13% har valt att inte svara på frågan eller gett andra svar som ej kan räknas
in i resultatet, t ex ”Är detta en kuggfråga?”.

Om svarskombinationerna fördelas ut på de olika svarsalternativen visar det sig att 100% har angett Borås. Umeå och
Lund får lika hög andel vardera, ca 96%, medan Uppsala kommer på fjärde plats med ca 76%. Det har också kommit in
andra svar, bl a Stockholm och Malmö, men eftersom dessa svar inte är korrekta, enligt den information vi har,
bestämde vi oss för att lägga dem i en femte pott, Annat, som fick ca 17%
( diagram 4 ).
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Diagram 4: Bibliotekschefernas kännedom om utbildningsorterna,
folk- och forskningsbibliotek. ( Procent )

På vår fråga om cheferna föredrar en viss utbildningsort ( fråga 6 ) svarade de flesta, ca 90%, Nej, vilket borde vara en
lättnad för alla som studerar på de olika bibliotekarieutbildningarna. Av de som svarade Ja föredrog de flesta Lund,
men även utbildningarna i Borås och Uppsala uppskattades av flera. De respondenter som angett särskilda orter, uppger
skäl som t ex bättre kännedom om utbildningen på dessa orter eller att vissa utbildningar är mer inriktade mot IT-
kunskaper.

Vi ville också ta reda på om bibliotekscheferna ansåg att de fick någon information om bibliotekarieutbildningarna (
fråga 7a, b ). Av de 123 svarande fördelade sig siffran jämnt mellan Ja och Nej; 49% mot 50%. Den hälft som svarade
Ja fick tala om på vilket sätt de fick informationen. Detta var en flervalsfråga där de svarande kunde välja ett eller flera
av de 5 svarsalternativen. För att tydligt visa olika tendenser har vi delat upp samtliga svar på de olika alternativen.
Flertalet, ca 58%, svarade Informations-material från universitet och högskolor. Därefter kom svarsalternativen
Information genom personliga kontakter och Information genom nyligen utexaminerade studenter, ca 54% respektive
49%. Dessa tre alternativ placerade sig i en egen klass, medan de två återstående, Information på konferenser,
seminarier, möten och Annat, fick betydligt lägre svarsprocent, 33% respektive 6% ( diagram 5 ).

Diagram 5: Genom vilka kanaler bibliotekscheferna får utbildningsinformation,
folk- och forskningsbibliotek. ( Procent )

Vi följde upp med en undran om denna information är av intresse för chefernas arbete
( fråga 8 ). Av de 123 svarande ansåg ca 58% att informationen är av stort intresse och ca 40% av något intresse. Det
var alltså väldigt få som tyckte att informationen inte var av intresse ( ca 2,4% ).

Vi undrade även vilka ämnesområden inom utbildningen som bibliotekscheferna tyckte var viktigast ( fråga 9 ). Detta
var en flervalsfråga där vi bad de svarande att välja 3 alternativ av 6 möjliga. Vi börjar med att visa hur de olika
alternativen har viktats var för sig, för att sedan redovisa de kombinerade svaren.

När vi delade upp kombinationssvaren för att se förhållandet mellan de olika svarsalternativen, visade det sig att
Informationssökning, med ca 66%, var det som bibliotekscheferna ansåg vara viktigast. Därefter kommer Bibliotekens
förhållande till användarna, med 57%, och Kunskapsorganisation med 41%. Biblioteket som samhällsinstitution och
Bibliotekets organisation hamnade på ungefär samma procenttal, ca 25%, medan Examensarbete ansågs minst viktigt
med 15%. Det bör dock påpekas att bortfallet i denna fråga var ca 21% ( diagram 6a ).
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Diagram 6a: De ämnesområden bibliotekscheferna ansåg som viktigast, folk-
och forskningsbibliotek. ( Procent )

Diagram 6b: De ämnesområden bibliotekscheferna ansåg som viktigast,
kombinationer, folk- och forskningsbibliotek. ( Procent )

För att underlätta redovisningen av de kombinerade svaren har vi i Diagram 6b använt oss av sifferbeteckningarna för
de olika ämnesområdena ( se Diagram 6a för förtydligande av svarsalternativen ). I detta diagram visas de vanligaste
kombinationssvaren, kombinerade svarsalternativ som ligger under 4% har ej tagits med. De tre svarskombi-nationer
som flest svarande angav var:
� 1. Kunskapsorganisation / 2. Bibliotekens förhållande till användarna /

5. Informationssökning ( motsvaras i diagram 6b av kombinationen 125 ), ca 21%,
� 2. Bibliotekens förhållande till användarna / 4. Bibliotekets organisation /

5. Informationssökning ( motsvaras i diagram 6b av kombinationen 245 ), ca 11%,
� 2. Bibliotekens förhållande till användarna / 3. Biblioteket som samhällsinstitution / 5. Informationssökning (

motsvaras i diagram 6b av kombinationen 235 ), ca 9%.

Några av de svarande har också lagt till egna ämnesområden som de tycker är viktiga. Det som nämns är t ex ämnes-
och IT-kunskaper.

I nästa fråga tog vi upp hur bibliotekscheferna ser på utbildningens förändring från yrkesexamen till akademisk examen
( fråga 10 ). På detta svarade ca 35% att de tyckte det var Bra och ca 25% tyckte det var Mycket bra. Alltså var en
övervägande majoritet , 60%, av de svarande positiva till förändringen. Men det bör också nämnas att ungefär 22% inte
svarade på frågan. 23% svarade Vet ej och ca 18% svarade Dåligt eller Mycket dåligt. Det innebär således att
förändringen har tagits emot övervägande positivt.

6.4. Frågor om yrkesanknytning och praktik

Vi ville också veta om dessa chefer ansåg att det var viktigt att den som söker arbete som bibliotekarie har tidigare
praktisk erfarenhet av yrket ( fråga 11 ). För en klar majoritet av de 120 personer som har besvarat frågan var det
Mycket eller Ganska viktigt, 62% respektive 31%, bara ungefär 6% ansåg att det var Inte viktigt. Det visar alltså att en
tungt vägande majoritet, 93%, anser att studenterna behöver praktisk erfarenhet av biblioteksarbetet.
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På denna fråga fanns också möjlighet att kommentera det svar man gett. Det var framför allt de svarande som ansåg att
praktisk erfarenhet är Mycket eller Ganska viktigt som utnyttjat denna möjlighet. Kommentarerna rör sig främst i tre
riktningar, att praktisk erfarenhet är viktig dels för studentens egen insikt om yrkesval, dels för nyanställda som behöver
kunna börja arbeta direkt, dels för att flera av cheferna ansåg att det finns en stor skillnad mellan teoretiska och
praktiska kunskaper.

I den näst sista frågan tog vi så upp praktikproblematiken ( fråga 12a, b, c ). Först frågade vi om praktik borde ingå i
utbildningen. Det ansåg hela 92%. Denna grupp fick sedan svara på frågan om hur lång praktiken borde vara. En klar
majoritet, ca 58%, valde alternativet 6-10 veckor, ca 17% valde alternativet 1-5 veckor och lika många tyckte att 16-20
veckor ( alltså en hel termin ) var lagom. Minst intressant var alternativet 11- 15 veckor ( diagram 7 ). I kommentarerna
anger några chefer att praktiken i så fall kan vara uppdelad på dels olika typer av bibliotek, dels olika perioder under
utbild-ningens gång.

Diagram 7: Bibliotekschefernas åsikter om praktikens längd,
folk- och forskningsbibliotek. ( Procent )

Till sist frågade vi om cheferna själva skulle vara beredda att ta emot praktikanter på sina bibliotek. En klar majoritet,
ca 76%, svarade att det skulle man, bara ca 5% svarade Nej medan ungefär 19% var osäkra. Men även om många har
svarat positivt på frågan, så märks en viss tveksamhet i kommentarerna. Detta verkar främst bero på att det saknas
praktiska och ekonomiska möjligheter för de mindre biblioteken att ställa upp som praktikplatser. Dock förefaller det
finnas en vilja och ansvarskänsla hos bibliotekscheferna att erbjuda sådana, då praktiken ses som en möjlighet för
studenterna att dels skapa kontakter med fältet, dels omsätta teoretiska kunskaper i verkligheten. Många av cheferna
hänvisar då till vilken stor nytta de själva haft av sin praktiktid.

Den sista frågan ( fråga 13 ) var en helt öppen fråga där bibliotekscheferna själva fick kommentera sådant som de tyckte
var viktigt, både vad gällde bibliotekarieutbildningarna i stort och själva enkäten och dess frågor. Några av dessa
kommentarer kommer vi att ta upp och använda oss av i Analysavsnittet och Diskussionen.

I följande kapitel kommer vi huvudsakligen att redovisa hur de två olika typerna av bibliotek har svarat på frågorna, om
deras svar skiljer sig från varandra och vad eventuella avvikelser kan bero på. Vi kommer även att jämföra hur de olika
grupperna av folkbibliotek har svarat och fundera på möjliga orsaker till skillnader i svaren.
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7. Analys

Det här avsnittet tänker vi ägna åt att jämföra hur cheferna på folk- och forsknings-biblioteken har svarat på de olika
frågorna, om de har gett olika svar och vilka anledningarna till det i så fall kan vara. Där bibliotekscheferna har gett
olika svar på frågorna, kan det bero på att det finns olika behov och att de anser att det krävs olika förutsättningar för att
klara av arbetet på folk- och forskningsbibliotek. Dessa enkätsvar finns samlade i Bilaga 5.

Vi kommer även att se om det finns några skillnader i hur cheferna på folkbiblioteken i de olika storleksgrupperna har
besvarat enkäten ( se Bilaga 6 ). Endast de frågor där vi har kunnat se en tydlig skillnad kommer att tas upp och
behandlas.

7.1. Jämförelse mellan folk- och forskningsbiblioteken

7.1.1. Bibliotekschefernas bakgrund

Vi börjar med att titta närmare på bibliotekschefernas eftergymnasiala utbildning. Vi undrade om det fanns någon
avgörande skillnad i utbildning mellan chefer på folkbibliotek respektive forskningsbibliotek.

Den allra vanligaste utbildningen för chefer på folkbibliotek är Bibliotekarieutbildning, men Humanistisk utbildning
förekommer också ofta. Dessa två utbildningstyper överväger även på forskningsbiblioteken men där är proportionerna
betydligt jämnare. För att få fram dessa siffror har vi delat upp de kombinerade svaren och fördelat dem på de olika
svarsalternativen ( diagram 8 ). Noteras bör att ca 40% av cheferna på både folk- och forskningsbiblioteken har två
utbildningar bakom sig, Bibliotekarieutbildning och Humanistisk utbildning.

Diagram 8: Bibliotekschefernas eftergymnasiala utbildning, fördelat på
folk- och forskningsbibliotek, ( samtliga svar uppdelade på de olika
svarsalternativen ). ( Procent )

Dessutom finns på folkbiblioteken 20% som enbart har Bibliotekarieutbildning, medan den siffran för
forskningsbibliotek bara är 4%. För övrigt har 10% av cheferna på folkbiblioteken examen från tre utbildningar;
Bibliotekarie, Humanistisk och Samhällsvetenskaplig. Bibliotekarieutbildningen är alltså något vanligare bland cheferna
på folkbiblioteken.

Vidare undrade vi om bibliotekscheferna hade annan yrkeserfarenhet än som bibliotekarie. På folkbiblioteken var
svaren Kulturarbete och Annat, 45% vardera, oftast förekommande. Därefter följer svaren Lärare/undervisning, 25%,
och Ekonomi/admini-stration, 24%. På forskningsbiblioteken var det däremot betydligt vanligare med
Lärare/undervisning, 58%, men även här var svaret Annat, 50%, ofta återkommande. Kulturarbete och
Ekonomi/administration, 18% respektive 13%, var mindre vanliga svar. Dessa procenttal är samtliga svar fördelade på
svarsalternativen ( diagram 9 ).

Av de svarande som bara har angett ett alternativ är de mest frekventa svaren bland folkbibliotekscheferna Annat, 28%,
och Kulturarbete, 24%. För motsvarande grupp forskningsbibliotekschefer är Lärare/undervisning, 29%, respektive
Annat, 24%, de vanligaste svaren.
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Diagram 9: Bibliotekschefernas tidigare yrkeserfarenhet, fördelat på folk- och forskningsbibliotek (
samtliga svar uppdelade på de olika svarsalternativen ).
( Procent )

Alternativet Annat har fått många svar inom båda grupperna. Det finns inga tydliga mönster, arbetserfarenheterna rör
sig över de flesta av arbetsmarknadens yrkesområden, från t ex vaktmästare till högre poster inom den akademiska
världen.

Vi blir även nyfikna på vilken typ av Kulturarbete bibliotekscheferna på folkbiblioteken har erfarenhet av. Vi borde
kanske ha bett dem som angav detta alternativ att förtydliga vad de menade.

7.1.2. Kunskap och information om utbildningen

Kunskapen om på vilka olika orter bibliotekarieutbildningen anordnas idag skiljer sig markant mellan de två
bibliotekstyperna. Av forskningsbibliotekscheferna kände över 80% till de fyra orterna där utbildning pågår, men på
folkbiblioteken hade bara knappt 50% angett ”rätt” svar. Ungefär 25% kände till tre av utbildningsorterna, medan 15%
lade till en extra ort till de fyra ”rätta” orterna. Motsvarande siffror för forsknings-biblioteken är 12% respektive 5%.

Om man tittar på de olika orterna känner alla bibliotekschefer som besvarat frågan till att utbildningen ges i Borås.
Även Umeå och Lund är välkända, medan Uppsalas utbildning inte är lika bekant bland folkbiblioteken ( diagram 10 ).

Diagram 10: Bibliotekschefernas kännedom om utbildningsorterna,
på folk- och forskningsbibliotek, ( samtliga svar uppdelade på de olika
utbildningsorterna ). ( Procent )

Vi följde upp med att undersöka om bibliotekscheferna föredrog bibliotekarier med examen från en speciell
utbildningsort. Det visade sig att de allra flesta, både inom folk- och forskningsbiblioteken, inte lade så stor vikt vid
detta. Bland de som valde en viss utbildningsort fanns det dock en klar skillnad; forskningsbiblioteken var något mer
intresserade av detta än vad folkbiblioteken var, 20% mot 4%. Dock är denna skillnad större i procent än i verkliga tal.
Vilken ort som föredrogs varierar dock medan anledningarna till att man valt en viss ort ofta är de samma. Ett skäl som
återkommer är att man har bättre kännedom om utbildningen på en viss ort.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Folkbibliotek Forsknings-
bibliotek

Totalt

Kulturarbete

Lärare/        
undervisning

Journalist/arbete
inom media

Ekonomi/      
administration

Annat

n=105

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1. Borås 2. Umeå 3.Uppsala 4. Lund 5. Annat

Folkbibliotek

Forsknings-
bibliotek

Totalt

n=132



35

Kunskap om var utbildningarna finns är ju, bland annat, beroende av vilken information
bibliotekscheferna får. Ungefär 50% av cheferna på både folk- och forskningsbiblioteken ansåg att
de fick information om de olika utbildningarna.

I vilken form får de då denna information? Här skilde sig de två bibliotekstyperna åt. Bland folkbiblioteken dominerar
Information från universitet och högskolor, 71%, följt av Nyligen utexaminerade studenter och Personliga kontakter,
49% respektive 40%. För forskningsbiblioteken var Personliga kontakter, 82%, det vanligaste alternativet, följt av
Nyligen utexaminerade studenter och Konferenser, möten mm, 50% respektive 36%. Det kan konstateras att Nyligen
utexaminerade studenter är ett i procenttal lika populärt svarsalternativ för båda typerna av bibliotek, vad studenterna
har att säga om utbildningen verkar vara en relativt viktig informationskälla för dessa bibliotekschefer. Att det
viktigaste sättet att få information skiljer sig åt mellan bibliotekstyperna är rätt naturligt då kontaktnäten antagligen ser
olika ut för bibliotekscheferna.

Ett flertal av bibliotekscheferna ansåg också att information om utbildningen var av intresse för deras arbete.
Majoriteten av svaren fördelade sig på de två positiva alternativen. Forskningsbiblioteken var något mer intresserade än
folkbiblioteken, 63% respektive 55%. På föregående fråga om bibliotekscheferna fick någon information svarade ca
50% Ja, medan deras intresse av utbildningsinformation för sitt arbete är betydligt större. Sammanlagt svarar ca 98% av
båda bibliotekstyperna positivt, fördelningen mellan svarsalternativen Ja, av stort intresse och Ja, av något intresse är
dock lite olika. För folkbiblioteken 55% respektive 43%, samt för forskningsbiblioteken 63% respektive 34%. Vi kan
alltså anta att forskningsbiblioteken ställer sig en aning mer positiva i den här frågan.

7.1.3. Utbildningens innehåll

Vilka ämnesområden inom utbildningen anses då som viktigast av bibliotekscheferna? Vi börjar med att dela upp de
kombinerade svaren på de olika svarsalternativen. Både inom folk- och forskningsbiblioteken ansågs
Informationssökning vara det viktigaste ämnet, med 87% respektive 78%. I övrigt skiljer sig de båda bibliotekstyperna
åt. På folkbiblioteken lägger man större vikt vid Bibliotekets förhållande till användarna, 78%, Kunskapsorganisation,
42% och Biblioteket som samhällsinstitution, också 42%. På forskningsbiblioteken var Kunskapsorganisation betydligt
viktigare, 71%, följt av Bibliotekets förhållande till användarna, 61%, och Examensarbete, 37% ( diagram 11 ). Med
tanke på att arbetet bedrivs ur olika fokus på de två bibliotekstyperna så känns de här svaren som rätt så självklara. På
folkbibliotek vänder man sig främst till den breda allmänheten, medan forskningsbibliotek främst vänder sig till
studenter, forskare och specialister inom olika områden. Detta gör att förhållandet till användarna är något viktigare för
folkbiblioteken medan organisering av information betyder mer för forskningsbiblioteken.

Diagram 11: De ämnesområden inom utbildningen som bibliotekscheferna ansåg
som viktigast, fördelat på folk- och forskningsbibliotek, ( samtliga svar uppdelade
på de olika svarsalternativen ). ( Procent )

Eftersom de svarande här skulle ange tre alternativ har vi även undersökt vilka svarskombinationer som var vanligast.
För folkbiblioteken var de tre viktigaste kombinationerna:
� 1. Kunskapsorganisation / 2. Bibliotekens förhållande till användarna /

5. Informationssökning, 23%,
� 2. Bibliotekens förhållande till användarna / 3. Biblioteket som samhällsinstitution / 5. Informationssökning, 18%,
� 2. Bibliotekens förhållande till användarna / 4. Bibliotekets organisation /

5. Informationssökning, 18%.
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För forskningsbiblioteken var de två viktigaste kombinationerna:
� 1. Kunskapsorganisation / 2. Bibliotekens förhållande till användarna /

5. Informationssökning, 32% och
� 1. Kunskapsorganisation / 5. Informationssökning / 6. Examensarbete, 17%.

Vad tycker då bibliotekscheferna om att bibliotekarieutbildningen har ändrats från yrkesexamen till en akademisk
examen? Svaren fördelade sig tämligen jämt för båda bibliotekstyperna, men folkbiblioteken var dock något mer
tveksamma till förändringen än forskningsbiblioteken. Bland folkbiblioteken har 20% respektive 35% valt alternativen
Mycket bra och Bra, medan siffrorna för forskningsbiblioteken blev ca 33% på båda svarsalternativen. En rätt stor
grupp valde alternativet Vet ej, 24% på folkbiblioteken och 21% på forskningsbiblioteken.

7.1.4. Praktik

92% av bibliotekscheferna anser att det är viktigt att den som söker arbete som bibliotekarie har praktisk erfarenhet av
yrket. Svaren fördelar sig likartat mellan de två bibliotekstyperna, men det är dock en större andel av
forskningsbiblioteken som tycker att det är Mycket viktigt.

För att till sist övergå till praktiken så ansåg en klar majoritet, ca 95% respektive 86%, av cheferna på folk- och
forskningsbiblioteken att praktik borde ingå i utbildningen. De flesta bland både folk- och forskningsbibliotek föredrog
en praktikperiod på 6-10 veckor. Bland folkbibliotek ställde sig även flera positiva till det långa alternativet 16-20
veckor, vilket kan bero på att man där vill att bibliotekariestudenterna ska få erfarenhet från flera sorters bibliotek och
då kan det behövas en längre praktikperiod. Men även det kortaste alternativet 1-5 veckor var intressant, för både folk-
och forskningsbibliotek.

Skulle biblioteken vara intresserade av och ha möjlighet att ta emot dessa praktikanter? Många bibliotek visade sig vara
intresserade, med en större andel folkbibliotekschefer, 80% mot 68%. Andelen osäkra var större på
forskningsbiblioteken, 26% mot 15% på folkbiblioteken. Vad det beror på kan man spekulera om, kanske känner sig
många av forskningsbibliotekscheferna osäkra på om de har tid och råd med personal som kan hjälpa praktikanterna.

7.2. Jämförelse mellan folkbiblioteken i de olika storleksgrupperna

Här har vi inte tagit med alla frågor utan bara valt ut dem där vi har kunnat se en tydlig skillnad mellan biblioteken i de
olika storleksgrupperna.

7.2.1. Kunskap och information om utbildningen

Den första skillnad mellan större och mindre bibliotek som vi kan se gäller bibliotekschefernas kännedom om var
utbildningen pågår idag. Dock är denna skillnad större i procent än i verkliga tal och därför ska den kanske ses med en
viss reservation. Av de största folkbiblioteken har samtliga svarat ”rätt”, dvs Borås, Lund, Uppsala och Umeå. I
gruppen med de näst största biblioteken har 6 av 10 svarande ( 2 har lämnat frågan obesvarad ) angett detta svar, resten
har missat någon av orterna eller lagt till ett felaktigt alternativ. Bland de mindre biblioteken har lite mer än hälften, ca
54%, angett det korrekta svaret, medan ca 31% angav de tre orterna Borås, Umeå och Lund. I gruppen med de minsta
biblioteken angav ca 42% ”rätt” svar, ca 23% kände till Borås, Umeå samt Lund och ca 19% angav de fyra rätta orterna
men lade till en femte. Resten av folkbiblioteken spred sig över lite olika alternativ i relativt låga tal. Tendensen verkar
vara att de större biblioteken bättre känner till var utbildningen pågår idag. Detta kan möjligen bero på att de är mer
välinformerade.

I uppföljningsfrågan till var utbildningen pågår, om bibliotekscheferna var intresserade av studenter från någon särskild
utbildningsort, svarade de större kommunerna till 100% Nej. I de mindre kommunerna fanns en vag tendens till
inriktning mot vissa orter, ca 4% svarade där Ja. Kommentarerna antyder att cheferna där anser att BHS har en mer
folkbiblioteksinriktad utbildning än övriga lärosäten.

Vi gick över till att granska om folkbiblioteken ansåg att de fick någon information om utbildningen. Samtliga av de
största biblioteken bedömde att de fick sådan information. I den näst största gruppen fördelade sig svaren ungefärligen
lika mellan Ja och Nej. Även bland de mindre biblioteken grupperade sig rösterna någorlunda lika. I gruppen med de
minsta kommunerna ansåg däremot en majoritet att de inte fick information om utbildningen, 58% mot 42%. Skillnaden
kanske kan bero på olikheter i kontaktnät, eller att man på mindre bibliotek är mer inriktade på direkt biblioteksarbete.



37

I frågan om cheferna ansåg att informationen var av intresse för deras arbete svarade de största biblioteken enhälligt att
den var av stort intresse. Även i gruppen med de näst största var samtliga mer eller mindre positiva, den övervägande
delen svarade Ja, av stort intresse. Bland de näst minsta biblioteken fördelades svaren jämt mellan de två positiva
svarsalternativen. Också för de minsta har svaren grupperat sig jämnt, det är dock här vi finner de få Nej-rösterna.

7.2.2. Utbildningens innehåll

När det gällde frågan om vad cheferna ansåg om förändringen från yrkesexamen till akademisk examen tyckte man på
flera av de största biblioteken att förändringen var Bra eller Mycket bra. Även i gruppen med de näst största var en
övervägande del positiva. Bland de näst minsta biblioteken fördelades svaren tämligen jämnt över svarsalternativen,
men här blev resultatet ändå mer positivt än negativt. För gruppen med de minsta biblioteken lade sig nästan hälften av
svaren på antingen Bra eller Mycket bra, medan de återstående fördelade sig ungefär lika på alternativen Vet ej eller
Dåligt. Tendensen i denna fråga blir att ju mindre kommunstorlek desto mer tveksam är man till förändringen av
examensform.

7.2.3. Praktik

Vikten av praktisk erfarenhet för arbetssökande på bibliotek var de flesta rörande överens om. Fördelningen av röster
mellan alternativen Mycket viktigt eller Ganska viktigt mellan grupperna av bibliotek skiljer sig dock. Detta verkar inte
påverkas av kommunstorleken, utan kan istället bero på hur man svarar på enkäter, det kan finnas en tveksamhet mot att
välja det starkaste alternativet.

Praktiskt taget alla cheferna på folkbiblioteken inom de fyra storleksgrupperna var positiva till att praktik skulle ingå i
utbildningen. En majoritet i alla grupper, utom den med de näst största biblioteken, ansåg på frågan om praktikens
längd att alternativet 6-10 veckor var mest lämpligt. I den avvikande gruppen fördelade sig rösterna tämligen jämnt,
även om något fler ställde sig positiva till ovanstående alternativ. Det längsta alternativet, 16-20 veckor, var också
tänkbart för många, liksom det kortaste, 1-5 veckor.

Vilka av dessa chefer skulle då vara beredda att ta emot praktikanter? I de två grupperna med de största biblioteken
svarade 100% Ja, medan cheferna på de mindre biblioteken var mer osäkra. Detta är också något som syns i
kommentarerna. I de mindre kommunerna är biblioteken vanligtvis små och har följaktligen inte så stora personal-
resurser. Det finns kanske inte direkt möjligheter för dem att ta emot praktikanter på det sätt bibliotekscheferna där
skulle vilja. Men det är ändå glädjande att se att det finns en så stor beredvillighet att ta emot praktikanter på
biblioteken.
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8. Slutsatser

Här kommer vi att gå igenom våra frågeställningar och med hjälp av enkätsvar och övrigt material besvara dem.

8.1. Hur mycket känner de högsta ansvariga på Sveriges folk- och forskningsbibliotek till om
den nuvarande utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap?

Det kan vara svårt att i en enkät undersöka människors kännedom om olika sakförhåll-anden, eftersom sådana frågor
lätt kan bli ledande istället för utforskande. Det visar sig i alla fall att de allra flesta kan uppge åtminstone några av de
fyra orterna, men vi anser att det inte går att dra några vidare slutsatser av detta faktum. Bara för att biblioteks-cheferna
känner till var utbildningen bedrivs behöver det inte innebära att de är närmare bekanta med innehåll och utformning.

Kännedom om utbildningen kan även kopplas till fråga 7a och b, dvs om biblioteks-cheferna får någon
utbildningsinformation och i så fall i vilken form. Utbildningsinformationen är viktig eftersom det inte går att ha
kännedom om något man inte har informerats om, däremot går det bra att ha åsikter, men detta återkommer vi till i nästa
frågeställning. Ungefär hälften av cheferna svarade ja på denna fråga och det vanligaste sättet dessa fick sin information
på var genom material från universitet och högskolor. Men personliga kontakter och nyutexaminerade studenter var
också vanliga informa-tionsvägar. Dock är det fler chefer som skulle vilja få information, än det är som verk-ligen får (
fråga 8 ). I kommentarerna anger många att informationen är viktig inför det framtida stora anställningsbehovet, på både
folk- och forskningsbibliotek.

Kunskapen om var utbildningen bedrivs verkar alltså vara god men den kan bli bättre. Här krävs dock insatser både från
lärosätena och bibliotekscheferna. Utbildningsanordnarna behöver vara mer aktiva när det gäller marknadsföring och
kontaktskapande åtgärder mellan utbildningarna, biblioteken och studenterna. Detta för att öka kännedomen om
utbildningarna hos arbetsgivarna och kunskapen om yrkesutövandet hos studenterna. Även cheferna kan bli något mer
aktiva i sina kontakter med utbildningsanordnare och studenter.

8.2. Vad tycker de om utbildningen?

Bibliotekscheferna är till övervägande del positiva även om de riktar relativt hård kritik mot vissa delar av utbildningen,
framförallt frånvaron av praktik. En majoritet upp-skattar förändringen till en mer teoretisk utbildning men de allra
flesta skulle också vilja att praktiken återupptogs. Denna inställning skulle kunna gynna Uppsala eftersom prak-tik ingår
i deras bibliotekarieutbildning. Men detta är dock inget som har framkommit i vår undersökning, i den verkar de flesta
av de medverkande bibliotekscheferna inte favorisera någon av utbildningsorterna.
De ämnesområden bibliotekscheferna ansåg som viktigast var informationssökning, bibliotekets förhållande till
användarna och kunskapsorganisation. Flera påpekade att ämnes- och IT-kunskaper också har betydelse.

På några av frågorna fick respondenterna chansen att komma med egna kommentarer. Det var ett flertal som tog den
chansen, ibland med korthuggna svar, ibland med längre reflektioner. Men det visar att det finns gott om åsikter och
idéer bland bibliotekscheferna ( se bilaga 7 ).

8.3. Hur stor vikt lägger de vid akademisk examen och praktisk erfarenhet?

Som nämnts tidigare är alltså många positiva till akademiseringen och ännu fler vill också ha praktik. Akademiseringen
anses vara ett nödvändigt steg för att höja statusen för bibliotekarieyrket och därmed även lönerna. En teoretiskt inriktad
utbildning ses som ett steg på väg mot bibliotekarieyrkets professionalisering.

Eftersom flertalet av cheferna själva hade nytta av praktiken under sin utbildning framhåller de betydelsen av att
befinna sig ute på arbetsplatsen, då de teoretiska kunskaperna sätts i ett nytt ljus när man ser dem i praktisk tillämpning.

Men teori och praktik behöver inte nödvändigtvis vara motsatser utan de är snarare nödvändiga förutsättningar för
varandras existens och yrkets fortlevande, enligt flera röster inom professionsteorin.

8.4. Finns det några skillnader mellan olika typer av bibliotek med avseende på ovanstående
frågor?

Generellt sett finns det inga större skillnader i svaren, utom i vissa enskilda frågor.

Mellan chefer på folk- och forskningsbibliotek skiljer sig tidigare utbildning och yrkeserfarenhet åt. Bland cheferna på
folkbiblioteken är det betydligt vanligare med bara bibliotekarieutbildning. Yrkesbakgrunden varierar också, på
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forskningsbiblioteken förekommer relativt ofta chefer med lärarbakgrund, medan kulturarbete och annat är vanligare på
folkbiblioteken.

Bibliotekschefernas kunskap om var utbildningen är förlagd idag skiftar, här har forskningsbiblioteken en betydligt
bättre kännedom om på vilka orter utbildningen pågår. Även åsikterna om vilka ämnesområden som är viktigast varierar
något, på folkbiblioteken är bibliotekens förhållande till användarna centralt, medan forskningsbiblioteken däremot
anser att kunskapsorganisation är viktigt. Båda bibliotekstyperna tycker dock att det viktigaste området är
informationssökning. Forskningsbiblioteken är något mer positiva till akademiseringen än folkbiblioteken. I övrigt finns
det inga större skillnader mellan de olika bibliotekstyperna.
För folkbiblioteken i de olika storleksgrupperna är det bland annat kännedom om utbildningsorterna som skiljer sig, de
större biblioteken är något bättre insatta. Även när det gäller huruvida cheferna på dessa bibliotek får information om
utbildningarna och vad de anser om akademiseringen varierar svaren. I dessa frågor var det också de större biblioteken
som dels var bättre informerade och dels i högre grad ansåg att utbildningens teoretiska inriktning var positiv.
Möjligheterna för folkbiblioteken att ta emot praktikanter är också olika, de mindre biblioteken är mer tveksamma, men
viljan och intresset finns hos många.

8.5. Finns det några gemensamma drag mellan bibliotekschefernas åsikter om utbildningen i
biblioteks- och informationsvetenskap och de teorier som finns om professioners utveckling?

Inom professionsteorin läggs mycket stor vikt vid akademisering, alltså att utbildningar på högre nivå bör vara långa,
formella och teoretiska. De flesta chefer i vår undersök-ning är också positiva till den ökade akademiseringen av
bibliotekarieutbildningen som har skett under 1990-talet, då man hoppas att effekterna av detta blir en höjning av yrkets
status och lönenivå.

Det är dock inte bara en lång teoretisk utbildning som har betydelse för förmågan att utöva ett yrke. Det finns röster
inom professionsteorin som påpekar att även praktiken är betydelsefull. Inom många av de ”klassiska” professionerna, t
ex läkare, ingår praktik som en naturlig del i utbildningen. Av de många kommentarerna i vår undersökning verkar
också bibliotekscheferna anse att praktik är nödvändigt för yrkesutövandet inom biblioteksbranschen.

Man kan alltså säga att bibliotekscheferna instämmer med de professionsteorier vi har tagit upp i denna undersökning.
De anser att det är viktigt med en teoretisk utbildning för att höja yrkets status men de vill också gärna att det ska ingå
praktik i utbildningen, eftersom det gör studenterna bättre förberedda när de kommer ut i yrkeslivet.
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9. Avslutande diskussion

För diskussionen kommer vi att utgå från slutsatserna samt använda oss av de resultat vi har påvisat i redovisnings- och
analysavsnitten. Kommentarer från enkäterna får belysa och klargöra vissa avsnitt. Det material vi har läst in oss på och
redovisat i avsnitten som behandlar utbildningen som den såg och ser ut samt professionsteorin kommer vi också att
använda oss av. Diskussionen är indelad i tre olika teman; akademiseringen, teori och praktik samt utbildningens
betydelse för professionen.

9.1. Akademiseringen

I vår enkät ställde sig en övervägande del, ca 60 %, av bibliotekscheferna positiva till förändringen till en mer
akademisk utbildning. Folkbiblioteken, framför allt de mindre, var dock något mer tveksamma än
forskningsbiblioteken. Skälen till varför främst dessa mindre folkbibliotek ställer sig mer tveksamma till förändringen
av utbildningen kan vi bara spekulera om. Av de kommentarer som getts i enkäterna kan vi gissa oss till att där anses
vikten av praktisk erfarenhet hos de nyutexaminerade bibliotekarierna som mycket viktigare och nödvändigare. Hos
flera bibliotekschefer finns dock en förståelse för förändringen till akademisk utbildning och den förbättrade status man
hoppas ska bli resultatet av förändringen. De få kommentarer som har getts på den direkta frågan angående
akademiseringen är ambivalenta, positiva men ändå inte och tvärtom, de som svarat negativt är inte helt negativa.

För folkbiblioteken har det varit viktigt att deras framtida personal har kunskap för att klara av den variation av
arbetsuppgifter som finns där, medan forskningsbiblioteken främst behöver bibliotekarier med djupa ämneskunskaper
för att bistå målgrupperna på special- och vetenskapliga bibliotek. Detta märks också i kommentarerna till enkäterna.
Ämneskompetensens betydelse har kommit upp i samband med flera av våra enkätfrågor, den är något som flera
respondenter efterlyser då det anses underlätta arbetet. Flera av bibliotekscheferna återkommer i sina kommentarer till
att de anser att utbildningen är för teoretisk. Istället är praktik något som många av cheferna efterlyser, men det
återkommer vi till i en senare del av diskussionen.

Bibliotekarieutbildningen har alltsedan den startades genomgått en mängd olika förändringar. Från att i början av 1900-
talet bara ha bestått av några veckor långa kurser har den genom åren förlängts och utvecklats först till en ren yrkeslinje,
för att under det senaste decenniet utvecklas till en akademisk examen. Utbildningsanordnarna har också varierat. Från
Valfrid Palmgren i början av 1900-talet till BHS och universiteten i Lund, Uppsala och Umeå idag. Förändringarna som
lett till detta har i vissa fall varit små och okomplicerade, och i andra fall mer genomgripande och komplicerade.

En av de mest djupgående förändringarna var starten av BHS 1972 då man sammanförde bibliotekarieutbildningarna på
en ort. Även om utbildningen nu var samlad på ett ställe fanns ändå två inriktningar kvar, dels mot folk- och
skolbibliotek, dels mot forsknings- och företagsbibliotek.
Trots de förändringar utbildningen genomgått sedan 1972 har den under åren utsatts för hård kritik från många olika
håll, inte minst från arbetsgivare och studenter. Denna kritik har sin grund delvis i att utbildningen kom i gång så
hastigt, delvis i att ingen av de olika bibliotekstyperna kände att utbildningen var anpassad för just dem. Om utbild-
ningen ändrades för att passa en grupp klagade en annan, om utbildningen breddades ville man att den skulle vara
smalare och tvärtom. Brita-Lena Öman skriver att eftersom utbildningen var relativt ny fanns heller ingen direkt
forskning och utbildningstradition att luta sig mot. Det har gjort utbildning, lärare och ledning extra känsliga för kritik.
Resultatet av kritiken kan bli ständiga ändringar av mindre betydelse, vilket ökar frustrationen hos alla inblandade
eftersom man på längre sikt inte vet hur utbildningen kommer att se ut eller i vilken riktning den kommer att utvecklas (
1988, s. 13 ).

Idag när utbildningen har förändrats till en teoretisk och akademisk utbildning, delvis genom UHÄ:s reform av hela
högskolesystemet 1992, får bibliotekarieutbildningarna kritik för att de är för inriktade mot teori och forskning, på
praktikens bekostnad.

Men det finns flera skäl som talar för akademisering av utbildningen, förutom att höja status och lön, t ex att skapa en
grund för forskningen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. Denna vetenskap är i andra delar av
världen betydligt mer utvecklad än den är här. De utbildningar inom ämnet som skapats under 1990-talet är på god väg
att ändra detta.

Enligt professionsteorin så är det den långa teoretiska utbildningen som är typisk för professioner och det kan vara mot
det siktet är inriktat. I Sverige har det för bibliotekarier tidigare saknats en ”avancerad, teoretisk vetenskaplig
utbildningsgrund”, vilket enligt Beckman ( 1989, s. 59 ) är en av kriterierna för en profession. Men en sådan
utbildningsgrund är vi idag på god väg att få. Ett annat skäl för akademiseringen är att höja ämnets status inom
universitets- och högskolevärlden, och på den vägen få fler intresserade studenter, men också ”värva” forskare och
lärare från andra ämnesområden. Förändringen av utbildningens form till en examen i ämnet biblioteks- och informa-
tionsvetenskap kan också ”ses som ett steg i bibliotekariernas professionaliseringsprocess” ( Rydbeck 1998, s. 25 ).
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En annan del av arbetsmarknaden som har uppfattat förändringen till en akademisk utbildning som positiv är
näringslivet. I övergången och anpassningen till den nya informationsteknologin behövde många företag lämplig
arbetskraft. Det fördjupade akademiska perspektivet och den mer generella synen på information betraktades av
näringslivet som intressant. Den privata sektorn har idag blivit en viktig arbetsgivare för studenter med examen i
biblioteks- och informationsvetenskap ( Lööf 1998, s. 20 ).

Som synes finns det alltså skäl som talar både för och emot akademiseringen. Men det verkar som om man inom
bibliotekarieutbildningarna har tagit en ny riktning som på lite längre sikt kan vara bra. Det är dock överhuvudtaget
svårt att göra en utbildning, inte bara till bibliotekarie, så bra att alla blir nöjda. Detta kanske också är något att tänka på,
inte minst för utbildningsanordnarna.

Ett stort problem idag, både för utbildningarna och arbetsplatserna, är att arbetet för en bibliotekarie skiftar så mycket,
åtminstone när det gäller arbetets innehåll. När det idag dessutom har kommit till en sektor, den privata, med kanske
andra arbetsvillkor, blir det ännu svårare att utbilda bra bibliotekarier som utan problem kan börja arbeta var som helst
när som helst. En del kommer antagligen att säga emot genom att använda argumentet att grunden för en bibliotekaries
arbete är att söka information, skapa ordning och göra den tillgänglig. Men detta kan idag göras på otaliga sätt,
datasystemen som har skapats är många, vi kommer ständigt, ständigt att få lära om. Bibliotekarieyrket om något
kommer att passa in på devisen ”det livslånga lärandet”.

9.2. Teori och praktik

En stor majoritet av bibliotekscheferna, över 90%, är positiva till att praktik ska ingå i bibliotekarieutbildningen och
lika många tycker att det är viktigt att den som söker arbete som bibliotekarie har någon form av praktisk
arbetslivserfarenhet, helst från biblioteksvärlden. Det är framför allt folkbiblioteken som vill att utbildningen ska inne-
hålla praktik men även bland forskningsbiblioteken är denna önskan stark. De bibliotekschefer som tillfrågats i enkäten
anser alltså att bristen på praktik är något negativt. Här kan man dessutom göra vissa kopplingar till de olika
undersökningar som gjorts angående studenternas åsikter om utbildningen, t ex Jesper Ducanders Quo vadis
bibliotekarie. Men det är, som nämnts ovan, också många, främst bland forskningsbiblioteken, som anser att
förändringen till en mer teoretiskt inriktad utbildning är något bra.

Enligt kommentarerna verkar det finnas flera anledningar till att praktik och praktisk erfarenhet uppskattas bland
bibliotekscheferna. Dels anser man att de teoretiska kunskaperna fördjupas när man får erfarenhet av det praktiska
arbetet, dels är organisationen på många mindre bibliotek idag så nedbantad att det helt enkelt inte finns tid för längre
introduktioner eller för handledning. Många av bibliotekscheferna har även nämnt sin egen praktikperiod och vilken
nytta de har haft av den. Flera av dessa har också framhållit att praktiken är positiv för biblioteken eftersom man på
detta sätt får en möjlighet att se sin arbetsplats genom nya ögon. En del av enkätkommentarerna visar att många chefer
egentligen anser att utbildningen fortfarande är en yrkesutbildning och då bör praktik ingå. De kommentarer som talar
för den mer teoretiska inriktningen nämner bland annat möjligheten att höja yrkets status, biblioteksanslagen och
lönerna, att god teoretisk utbildning ger beredskap för ändrade förhållanden samt att man kan lära sig hur ett bibliotek
fungerar vid en eventuell anställning.

Åsikterna om var i utbildningen en eventuell praktikperiod borde placeras varierar. Vissa av bibliotekscheferna talar för
att praktiken borde ligga före eller i början av utbildningen, detta för att studenterna ska få en chans att pröva på yrket
för att se om de tycker om det och om de passar för det. En tidig praktik kan även ge en bättre förståelse för de teorier
som senare introduceras i utbildningen, eftersom det underlättar mycket om man redan från början har möjlighet att
koppla de teoretiska kunskaperna till det praktiska arbetet ute på biblioteken. Naturligtvis skulle en praktikperiod av
något slag efter utbildningen också vara bra, dels som introduktion till arbetsmarknaden, dels för att ge en djupare
kännedom än den man fick på praktiken före utbildningen. Den skulle då fungera som ett komplement till praktiken i
början av utbildningen. Några bibliotekschefer föreslår även att man ska alternera mellan utbildning och praktik, alltså
att man under hela utbildningstiden ska ha flera kortare praktikperioder.

Men vissa chefer påpekar också att det inte är nödvändigt att praktiken ingår i utbildningen. Ett förslag är att istället
använda sig av trainee-utbildningar där bibliotekarie-utbildningarna och biblioteken samarbetar. Denna idé har även
framförts av Tommy Olsson i en debattartikel i Biblioteksbladet ( 1998, s. 20 ). Han föreslår att man ska skapa trainee-
utbildningar vid något eller några större folkbibliotek dit personer med ”god grundutbildning, intresse för yrket och
personlig lämplighet” handplockas ( ibid,
s. 20 ). Han får medhåll av Staffan Lööf, dåvarande prefekt vid BHS, som i en kom-mentar till debattartikeln föreslår att
man i samverkan med biblioteken ska skapa en ”gemensam coop-utbildning” som studenterna kan avsluta sina studier
med ( ibid,
s. 22 ). Ytterligare ett förslag från enkäterna behandlar mentorskap, att varje elev ska ha en bibliotekarie som mentor,
som man kan besöka, diskutera med, följa med runt på arbetsplatsen. Detta skulle ge studenterna en inblick i yrket och
värdefulla kontakter inom biblioteksvärlden.
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För vissa bibliotek är det dock absolut nödvändigt att de nyexaminerade bibliotekarierna har de kunskaper som behövs
för att kunna börja jobba direkt. Detta gäller främst de små biblioteken där man inte har lika stor möjlighet att erbjuda
handledning till ny-anställda. I vissa fall innebär en anställning att man ensam måste ta hand om ett biblio-tek och då
gäller det att man känner till rutiner, system och regler, sådant som man inte kan lära sig enbart genom teoretiska
studier. Det är heller inte alla utbildningar som anser att praktik inte hör hemma i en akademisk utbildning, i Uppsala
har man en praktikperiod på 5 veckor.

Det är dock fullt förståeligt att man tvekar att införa praktik i de övriga utbildningarna. Det finns en hel del problem
kopplade till denna fråga. Att införa praktik innebär mer-arbete, det gäller att ordna lämpliga platser, sammanställa
kriterier för handledning och göra utvärderingar. Dessutom tar själva praktiken tid och eftersom utbildningstiden redan
nu är begränsad till två år på de flesta utbildningarna är det svårt att få plats med praktiken också. Det skulle i så fall
innebära att något annat måste utgå. Ett annat problem är kostnaderna. Praktiktiden måste finansieras av någon,
antingen utbildningarna själva eller biblioteken. Studenterna måste också ha tillräckliga inkomster för att klara sig,
antingen studielån från CSN eller praktiklön från utbildningen eller biblioteket. Med den begränsade budget som
utbildningarna och de flesta bibliotek har idag är detta antagligen inte möjligt. Detta är ett problem även för systemet
med trainee-platser. Det krävs i sådana fall att biblioteken har möjlighet att betala praktikanterna, något som möjligen
kan fungera för de större biblioteken men inte för de mindre. Dessutom behövs det bostäder för praktikanterna.

Detta innebär att det antagligen inte är möjligt att återinföra praktiken i utbildningarna som de ser ut idag, dels på grund
av kostnader och dels på grund av tidsbrist. För att både hinna med det teoretiska och ändå få en meningsfull praktik
skulle det krävas att utbildningen var tre eller fyra år lång. Dock finns det ju ett antal andra utbildningar som anses
mycket akademiska men som ändå har praktik, t ex läkare, men dessa är emellertid betydligt längre än de olika
bibliotekarieutbildningarna. Ändå tror vi att praktiken skulle kunna vara mycket viktig för alla blivande bibliotekarier.
Det är alltså en allmänt spridd åsikt bland bibliotekscheferna, i alla fall de som deltagit i vår undersökning, att praktisk
erfarenhet är viktig och det finns även vissa professionsforskare som förespråkar detta.

Inom professionsteorin anses det viktigt att ett yrke bygger på en lång, formell och teoretisk utbildning. Det är ett
kriterium som återkommer i nästan alla definitioner av en profession. Detta är en anledning till alla de förändringar mot
en mer akademisk bibliotekarieutbildning som gjorts under åren. Men det finns även vissa som talar för att praktisk
erfarenhet också har en stor betydelse för förmågan att utföra ett arbete på bästa sätt. En av dessa är Ingela Josefson som
talar om påståendekunskap respektive för-trogenhetskunskap. Påståendekunskap är, enligt henne, den teoretiska
kunskap man erhåller genom utbildning medan förtrogenhetskunskap bygger på praktisk erfarenhet
( 1991, s. 17ff ).

Bibliotekarieyrket är ett serviceyrke där man måste kunna bemöta människor, man måste kunna
förstå dem och hjälpa dem på ett bra sätt. Detta är sådant som man inte kan läsa sig till i läroböcker,
det är en förmåga som man utvecklar efter hand medan man arbetar. Eftersom biblioteksarbetet till
så stor del går ut på att bibliotekarien interagerar med andra människor borde det vara allas önskan
att denna förmåga testas och tränas upp så tidigt som möjligt i utbildningen. Det är inte bara inom
det traditionella biblioteksarbetet som det är viktigt att kunna bemöta människor. Det har de senaste
åren talats mycket om social kompetens och hur viktig den är för att kunna utvecklas inom ett yrke.
Allt detta är också viktigt för dem som väljer att arbeta med information, t ex inom den privata
sektorn.

Vi anser att både teori och praktik är lika viktiga för bibliotekarieyrket: den teoretiska grunden behövs för att man ska
kunna förhålla sig till och hantera problem medan erfar-enheten behövs för att klara av det dagliga arbetet. Teorin är
också viktig för dem som väljer att inte arbeta på bibliotek utan istället inom den privata sektorn. Men den prak-tiska
erfarenheten av t ex informationssökning kan vara nyttig även där. Det är alltid lättare att utföra ett arbete om man har
kännedom om de rutiner som finns. Alltså bör både den teoretiska och den praktiska kunskapen ingå i utbildningen.
Den stora frågan är när, var och hur studenterna ska få en möjlighet att erhålla dessa kunskaper.

9.3. Utbildningens betydelse för professionen

Vilken betydelse har då utbildningen för professionen? Om vi utgår från vad bibliotekscheferna i vår undersökning
anser, är det bra att utbildningen blivit mer teoretisk men en överväldigande majoritet är för att praktiken borde
återinföras.

Vilka skäl har utbildningsanordnarna haft för att förändra utbildningen? Det behövdes en utbildning som kunde
tillgodose behoven för den breddade bibliotekarierollen, både den traditionella för den offentliga sektorn och den nya
rollen som informationsspecia-list för den privata sektorn. Både den nya rollen och utvecklingen inom biblioteks-
området innebar att utbildningen behövde höjas till en högre teoretisk nivå än den haft tidigare ( Rydbeck 1998, s. 24 ).
Andra skäl för att förändra utbildningen har varit att den tidigare yrkesutbildningen utgick från verksamhetens verktyg
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och därmed betonade hantverket och gav bibliotekariestudenten färdighetskunskaper. Dagens teoretiska utbildning
utgår istället ifrån de processer som styr verksamheten och ger därför förståelsekunskaper ( Olsson 1998, s. 22 ). Detta
anknyter också till Ingela Josefsons teori om påstående- och förtrogenhetskunskap ( se ovan ). Vi anser att båda dessa
kunskaper har betydelse, både för professionen och för rollen som bibliotekarie. Ingen av de båda kunskaperna utesluter
egentligen den andra, precis som teori och praktik inte heller utesluter varandra.

Det finns många, bl a flera av våra respondenter, som idag undrar varför det är så viktigt att bibliotekarieyrket räknas
som en profession och inte som ”ett vanligt hederligt intellektuellt hantverk”( Thomson-Roos 1993, s. 187 ). Det har
delvis med statusen och där-med också lönesättningen att göra ( ibid, s 187 ). Selander talar i en artikel om symbol-
värdet för olika yrken, han menar med detta de positiva och negativa föreställningar som finns av ett yrke man kanske
inte haft kontakt med. Det är lätt att marginalisera en verksamhet vars uppgifter är oklara ( Selander, se Andersson
1996, s. 10 ). Detta är väl något de flesta inom området biblioteks- och informationsvetenskap kan hålla med om, att
yrket/professionen bibliotekarie fortfarande kan ses som otydligt. Selander säger vidare att ”om fler bibliotekarier ägnar
sig åt biblioteksrelevant forskning och specialstudier bör det på sikt leda till att mer kunskap som är direkt relaterad till
professionen växer fram” ( ibid, s. 11 ). Om bibliotekarier på detta sätt skapar sig ett oberoende, en egen plattform och
en egen erkänd vetenskap att argumentera ifrån kan man lättare utforma och påverka biblioteksverksamheten ( ibid, s.
11 ).

Slutligen måste också alla inblandade parter fundera på och diskutera hur morgondagens bibliotekarie ser ut, dvs vilken
kunskap och vilka uppgifter de har. Det är även viktigt att arbetsgivarna förbereder sig på att specificera arbetsuppgifter
och kompetens för utannonserade platser ( Lööf 1998, s. 19 ).

I utbildningen behöver man som student lära sig grunder för att få en förståelse för hur yrket bedrivs och varför rutiner
ser ut som de gör. Men för att yrket ska drivas framåt - bli till en profession - behövs undersökningar kring arbetet, dess
villkor, användarna, varifrån yrket skapats, även yrkesetik kan vara nödvändigt att diskutera. Allt detta för att skapa en
vision om vart professionen är på väg, så att utbildningen kan anpassas inför de framtida arbetsvillkor man tror kommer
att finnas.

Till sist vill vi vidarebefordra ett förslag som en av bibliotekscheferna kom med. Han / hon föreslog att de tillfrågade i
undersökningen, eller eventuellt alla intresserade, skulle bjudas in till en ”hearing” kring de olika
bibliotekarieutbildningarna, där studenter, lärare och arbetsmarknadsintressenter skulle medverka. Detta tycker vi låter
som en bra idé.
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10. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de högsta ansvariga på Sveriges folk- och forskningsbibliotek ser på
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Koncentrationen ligger inte på någon speciell utbildningsort utan
vi försöker istället se på ämnet som en helhet.

De frågeställningar vi utgår från är:
1. Hur mycket känner de högsta ansvariga på Sveriges folk- och forskningsbibliotek till om den nuvarande

utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap?
2. Vad tycker de om utbildningen?
3. Hur stor vikt lägger de vid akademisk examen och praktisk erfarenhet?
4. Finns det några skillnader mellan olika typer av bibliotek med avseende på ovanstående frågor?

Vi har utgått från en kvantitativ undersökningsmetod, nämligen enkäter, för att samla in vårt material. Enkäten består av
13 frågor, uppdelade i fyra avdelningar: Inledande frågor, Frågor om egen utbildning och yrkeserfarenhet, Frågor om
den nuvarande utbildningen och Frågor om yrkesanknytning och praktik.

Enkäterna har skickats ut till 200 bibliotekschefer, 125 på folkbibliotek och 75 på forskningsbibliotek. De olika
kategorierna har hämtats från BTJ:s Bibliotekskalender 2000. Av de 200 utskickade enkäterna har vi fått tillbaka 151 st,
100 från folkbibliotek och 51 från forskningsbibliotek.

För att skapa en bakgrund till vår undersökning har vi tagit upp bibliotekarieutbildningens utveckling under 1900-talet
med betoning på tiden från 1970 och framåt. Från början bestod utbildningen för folkbibliotek bara av kortare kurser,
arrangerade av Valfrid Palmgren. Efter hand förlängdes kurserna och utbildningsanordnarna växlade. Utbildningen för
forskningsbibliotek sköttes av Kungliga Biblioteket och universitetsbiblioteken.

1972 startade Bibliotekshögskolan i Borås. Där samlade man de tidigare utbildningarna till en gemensam
yrkesutbildning. Utbildningen byggde på 80 p tidigare högskolestudier, och bestod av en gemensam del och två
inriktningar: folk- och skolbibliotek samt forsknings- och företagsbibliotek. 1977 införlivades BHS med Högskolan i
Borås som en av flera institutioner. 1989 genomfördes en utvärdering av BHS inför de förändringar man insåg
behövdes. Detta år fick också UHÄ i uppdrag av regeringen att se över utbildningen. 1992 genomförde UHÄ en reform
av universitets- och högskolesystemet, vilken även innebar förändringar för BHS. Bland annat togs praktiken bort och
fler bibliotekarieutbildningar kom att startas på olika platser i landet.

Idag pågår bibliotekarieutbildningar på fyra orter i Sverige: Borås, Lund, Umeå och Uppsala. Alla utbildningarna har
biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne men det finns ändå vissa skillnader i hur de är utformade.
Utbildningen i Borås är på 120-160 p medan de övriga är påbyggnadsutbildningar på 80 p. Alla utbildningarna leder till
kandidat- eller magisterexamen. Uppsala är den enda utbildning som idag har praktik.

För att kunna analysera våra resultat har vi utgått från professionsteorin. En profession kan definieras som ett yrke vars
status och auktoritet bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad. Det finns dock vissa som påpekar att
också praktisk erfarenhet är ett viktigt kriterium. Bibliotekarieyrket anses av många inte vara en profession utan snarare
en semiprofession, vilket innebär att yrket inte uppfyller alla kriterier. Vi har koncentrerat oss på de delar av teorin som
behandlar utbildningens betydelse för ett yrkes professionalisering.

Vi har kommit fram till följande resultat:

Bland bibliotekscheferna dominerar bibliotekarieutbildning, följt av humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning.
När det gäller tidigare yrkeserfarenhet överväger kulturarbete och annat på folkbiblioteken, medan det på
forskningsbiblioteken är vanligare med lärare/undervisning. I övrigt finns det inga större skillnader mellan cheferna på
de olika bibliotekstyperna när det gäller tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Kännedomen om var utbildning pågår idag är relativt stor men kan naturligtvis bli bättre. Bara ett fåtal av
bibliotekscheferna, främst på forskningsbiblioteken, angav att de föredrog en viss utbildningsort, oftast på grund av att
de kände till utbildningen där bättre än utbildningen på de andra orterna. Ungefär hälften av cheferna ansåg att de fick
information om utbildningarna, medan en majoritet tyckte att sådan information skulle vara till nytta för dem i deras
arbete, särskilt med tanke på de nyanställningar biblioteken står inför.

Det ämnesområde inom utbildningen som cheferna på både folk- och forskningsbiblioteken såg som viktigast var
informationssökning. Därefter skilde sig bibliotekstyperna åt. På folkbiblioteken ansågs bibliotekens förhållande till
användarna vara mer relevant medan forskningsbiblioteken föredrog kunskapsorganisation.
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Bibliotekscheferna ställer sig generellt positiva till den teoretiska inriktningen, då man hoppas att det i längden kommer
att höja status och löner för bibliotekarierna, dvs att bibliotekarieyrket på sikt också tar steget och blir en profession.

Många chefer anser även att det är viktigt att det finns möjligheter för bibliotekariestudenterna att få praktisk erfarenhet.
Skälen för detta är många, bl a för att se om yrkesvalet är rätt, fördjupa de teoretiska kunskaperna och få en förståelse
för biblioteksarbetet. Flera chefer nämner även att praktikanter får personalen på biblioteket att se sin arbetsplats ur ett
nytt perspektiv.
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Högskolan i Borås
Institutionen Bibliotekshögskolan den 16 februari 2000

Till bibliotekschefen
( eller motsvarande )

Vi är två studerande som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Vi arbetar just nu med vår
magisteruppsats där vi vill ta reda på hur anställnings-ansvariga på folk- och forskningsbibliotek ser på den nuvarande
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Vi hoppas att resultatet av vår undersökning kommer att vara av relevans även för Ditt arbete.
Nu behöver vi Din hjälp!

Vi har slumpvis valt ut 200 bibliotekschefer på både folk- och forskningsbibliotek i Sverige. För att få ett så rättvisande
underlag som möjligt hoppas vi att Du vill ta Dig tid att besvara enkäten och återsända den till oss. Vi ber Dig ha
överseende med att vi inte har bifogat något svarskuvert. Eftersom högskolan inte tillhandahåller något ekonomiskt stöd
till magisteruppsatser har vi varit tvungna att försöka hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt.

Enkäten behandlar utbildningen som en helhet, den tar alltså ingen hänsyn till enskilda utbildningsorter.

Naturligtvis besvaras enkäten anonymt och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Anledningen till att
enkäten är numrerad är att vi ska kunna identifiera vilka som inte har svarat för att eventuellt skicka ut påminnelser.

Skicka enkäten inom en vecka till:
Ulrika Blomkvist

Tegnérgatan 1A
503 43  BORÅS

Vi beräknar att uppsatsen med redovisning av dessa enkäter kommer att finnas tillgänglig vid Högskolan i Borås till
hösten år 2000. Vår handledare är professor Geir Vestheim, Institutionen Bibliotekshögskolan.

Om Du har några frågor får Du gärna kontakta oss.
Vi tackar på förhand för besväret.
Med vänliga hälsningar

Ulrika Blomkvist Helene Eklund
033 – 10 72 15 033 - 13 47 10
ulrika.blomkvist@bhs.utb.hb.se helene.eklund@bhs.utb.hb.se
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Enkät om bibliotekschefers syn på utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap

Inledande frågor

1. Vilken typ av bibliotek arbetar Du vid?
� Folkbibliotek
� Forskningsbibliotek

2. Om Du svarade folkbibliotek på föregående fråga, kryssa för antal invånare i Din kommun:
� Upp till 20 000 inv
� 20 001 – 50 000 inv
� 50 001 – 100 000 inv
� Mer än 100 000 inv

Frågor om egen utbildning och yrkeserfarenhet

3. A. Vilken eftergymnasial utbildning har Du? Kryssa för de alternativ som är aktuella för Dig.
� Bibliotekarieutbildning
� Humanistisk utbildning
� Samhällsvetenskaplig utbildning
� Ekonomisk utbildning
� Naturvetenskaplig utbildning
� Annat: ___________________________________________________________________

B. Om Du har genomgått bibliotekarieutbildningen, i så fall var och när? ( Frågan gäller vare sig Du har
bibliotekarie-, kandidat- eller magisterexamen ).
___________________________________________________________________

__________________________________________________

4. Har Du annan yrkeserfarenhet än bibliotekarie? Kryssa för de alternativ som är aktuella för Dig.
� Kulturarbete inom offentlig sektor, organisationer mm
� Lärare/undervisning
� Journalist/arbete inom media
� Ekonomi/administration
� Annat: ______________________________________________________

Frågor om den nuvarande utbildningen

5. På vilka orter i Sverige pågår utbildning inom ämnet biblioteks- och informations-vetenskap?

__________________________________________________

6. Föredrar Du bibliotekarier från en viss utbildningsort?
� Ja
� Nej
Om ja, vilken ort och varför?_____________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________

7. A. Får Du någon information om utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap från universitet och
högskolor?
� Ja
� Nej

B. Om ja, i vilken form? Kryssa för de alternativ som är aktuella för Dig.
� Informationsmaterial från universitet och högskolor
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� Information på konferenser, seminarier, möten
� Information genom personliga kontakter
� Information genom nyligen utexaminerade studenter
� Annat: ___________________________________________________________________

__________________________________________________

8. Anser Du att information om den nuvarande utbildningen är av intresse för Dig i Ditt arbete?
� Ja, av stort intresse
� Ja, av något intresse
� Nej, av inget intresse
Motivera gärna Ditt svar: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________

9. Vilka av nedanstående ämnesområden tycker Du är viktigast? Kryssa för de tre viktigaste.
� Kunskapsorganisation ( klassificering, katalogisering, indexering mm )
� Bibliotekens förhållande till användarna
� Biblioteket som samhällsinstitution ( historia, kulturpolitik, bokmarknad
 mm )
� Bibliotekets organisation ( ledning, marknadsföring, administration mm )
� Informationssökning ( databassökning mm )
� Examensarbete med teori och metod ( kandidat- eller magisteruppsats )

10. Vad tycker Du om att bibliotekarieutbildningen har ändrats från en yrkesexamen till en akademisk examen?
� Mycket bra
� Bra
� Vet ej
� Dåligt
� Mycket dåligt

Frågor om yrkesanknytning och praktik

11. Vilken betydelse tycker Du att praktisk erfarenhet har för den som söker arbete som bibliotekarie?
� Mycket viktigt
� Ganska viktigt
� Inte viktigt
Motivera gärna Ditt svar: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________

12. A. Tycker Du att praktik borde ingå i utbildningen?
� Ja
� Nej
Motivera gärna Ditt svar: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________

B. Om ja, hur lång tycker Du att den borde vara?
� 1 – 5 veckor
� 6 – 10 veckor
� 11 – 15 veckor
� 16 – 20 veckor

C. Skulle Ditt bibliotek vara berett att ta emot dessa praktikanter?
�Ja
�Osäker
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�Nej
Motivera gärna Ditt svar: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________

13. Har Du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här eller på separat
papper: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________

Tack för hjälpen!
Ulrika Blomkvist och Helene Eklund
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Enkät om bibliotekschefers syn på utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap

Inledande frågor

5. Vilken typ av bibliotek arbetar Du vid?
1� Folkbibliotek
2� Forskningsbibliotek

6. Om Du svarade folkbibliotek på föregående fråga, kryssa för antal invånare i Din kommun:
1� Upp till 20 000 inv
2� 20 001 – 50 000 inv
3� 50 001 – 100 000 inv
4� Mer än 100 000 inv

Frågor om egen utbildning och yrkeserfarenhet

7. A. Vilken eftergymnasial utbildning har Du? Kryssa för de alternativ som är aktuella för Dig.
1� Bibliotekarieutbildning
2� Humanistisk utbildning
3� Samhällsvetenskaplig utbildning
4� Ekonomisk utbildning
5� Naturvetenskaplig utbildning
6� Annat: __________________________________________________________________

B. Om Du har genomgått bibliotekarieutbildningen, i så fall var och när? ( Frågan gäller vare sig Du har
bibliotekarie-, kandidat- eller magisterexamen. )_______________________________________

8. Har Du annan yrkeserfarenhet än bibliotekarie? Kryssa för de alternativ som är aktuella för Dig.
1� Kulturarbete inom offentlig sektor, organisationer mm
2� Lärare/undervisning
3� Journalist/arbete inom media
4� Ekonomi/administration
5� Annat: __________________________________________________________________

Frågor om den nuvarande utbildningen

14. På vilka orter i Sverige pågår utbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap?
1. Borås   2. Umeå   3. Uppsala   4. Lund   5. Annat

15. Föredrar Du bibliotekarier från en viss utbildningsort?
1� Ja
2� Nej
Om ja, vilken ort och varför?__________________________________________________________

16. A. Får Du någon information om utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap från universitet och
högskolor?
1� Ja
2� Nej

B. Om ja, i vilken form? Kryssa för de alternativ som är aktuella för Dig.
1� Informationsmaterial från universitet och högskolor
2� Information på konferenser, seminarier, möten
3� Information genom personliga kontakter
4� Information genom nyligen utexaminerade studenter
5� Annat: __________________________________________________________________

17. Anser Du att information om den nuvarande utbildningen är av intresse för Dig i Ditt arbete?
1� Ja, av stort intresse
2� Ja, av något intresse
3� Nej, av inget intresse
Motivera gärna Ditt svar: ____________________________________________________________



54

18. Vilka av nedanstående ämnesområden tycker Du är viktigast? Kryssa för de tre viktigaste.
1� Kunskapsorganisation ( klassificering, katalogisering, indexering mm )
2� Bibliotekens förhållande till användarna
3� Biblioteket som samhällsinstitution ( historia, kulturpolitik, bokmarknad mm )
4� Bibliotekets organisation ( ledning, marknadsföring, administration mm )
5� Informationssökning ( databassökning mm )
6� Examensarbete med teori och metod ( kandidat- eller magisteruppsats )

19. Vad tycker Du om att bibliotekarieutbildningen har ändrats från en yrkesexamen till en akademisk examen?
1� Mycket bra
2� Bra
3� Vet ej
4� Dåligt
5� Mycket dåligt

Frågor om yrkesanknytning och praktik

20. Vilken betydelse tycker Du att praktisk erfarenhet har för den som söker arbete som bibliotekarie?
1� Mycket viktigt
2� Ganska viktigt
3� Inte viktigt
Motivera gärna Ditt svar: ____________________________________________________________

21. A. Tycker Du att praktik borde ingå i utbildningen?
1� Ja
2� Nej
Motivera gärna Ditt svar: ____________________________________________________________

B. Om ja, hur lång tycker Du att den borde vara?
1� 1 – 5 veckor
2� 6 – 10 veckor
3� 11 – 15 veckor
4� 16 – 20 veckor

C. Skulle Ditt bibliotek vara berett att ta emot dessa praktikanter?
1� Ja
2� Osäker
3� Nej
Motivera gärna Ditt svar: ____________________________________________________________

22. Har Du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här eller på separat
papper: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Enkät om bibliotekschefers syn på utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap

Inledande frågor

9. Vilken typ av bibliotek arbetar Du vid?
100 Folkbibliotek
51 Forskningsbibliotek TOTALT 151

10. Om Du svarade folkbibliotek på föregående fråga, kryssa för antal invånare i Din kommun:
55 Upp till 20 000 inv
26 20 001 – 50 000 inv
12 50 001 – 100 000 inv
5 Mer än 100 000 inv BORTFALL 2

Frågor om egen utbildning och yrkeserfarenhet

11. A. Vilken eftergymnasial utbildning har Du? Kryssa för de alternativ som är aktuella för Dig.
URSPRUNGLIGA SVAR
22 Bibliotekarieutbildning
11 Humanistisk utbildning
2 Samhällsvetenskaplig utbildning
1 Ekonomisk utbildning
1 Naturvetenskaplig utbildning
6 Annat
60 Bibliotekarieutbildning+Humanistisk utb
15 Bibliotekarieutbildning+Samhällsvetenskaplig utb
1 Bibliotekarieutbildning+Ekonomisk utb
2 Bibliotekarieutbildning+Naturvetenskaplig utb
4 Bibliotekarieutbildning+Annat
2 Humanistisk+Samhällsvetenskaplig utb
1 Samhällsvetenskaplig+Ekonomisk utb
1 Samhällsvetenskaplig utbildning+Annat
11 Bibliotekarieutbildning+Humanistisk+Samhällsvetenskaplig utb
1 Bibliotekarieutbildning+Humanistisk+Naturvetenskaplig utb
3 Bibliotekarieutbildning+Humanistisk+Annat
1 Bibliotekarieutbildning+Samhällsvetenskaplig+Ekonomisk utb
2 Bibliotekarieutbildning+Samhällsvetenskaplig+Annat
1 Humanistisk+Samhällsvetenskaplig utbildning+Annat
2 Bibliotekarieutb+Humanistisk+Samhällsvetenskaplig+Ekonomisk utb
1 Bibliotekarieutb+Humanistisk+Samhällsvetenskaplig+Naturvetenskaplig utb

UPPDELADE SVAR
125 Bibliotekarieutbildning
92 Humanistisk utbildning
39 Samhällsvetenskaplig utbildning
6 Ekonomisk utbildning
5 Naturvetenskaplig utbildning
17 Annat

12. Har Du annan yrkeserfarenhet än bibliotekarie? Kryssa för de alternativ som är aktuella för Dig.
URSPRUNGLIGA SVAR
20 Kulturarbete inom offentlig sektor, organisationer mm
18 Lärare/undervisning
1 Journalist/arbete inom media
5 Ekonomi/administration
28 Annat
2 Kulturarbete…+Lärare/undervisning
1 Kulturarbete…+Journalist/arbete inom media
4 Kulturarbete…+Ekonomi/administration
4 Kulturarbete…+Annat
2 Lärare/undervisning+Ekonomi/administration
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8 Lärare/undervisning+Annat
1 Journalist/arbete inom media+Ekonomi/administration
1 Journalist/arbete inom media+Annat
2 Kulturarbete…+Lärare/undervisning+Ekonomi/administration
2 Kulturarbete…+Lärare/undervisning+Annat
1 Kulturarbete…+Ekonomi/administration+Annat
4 Lärare/undervisning+Ekonomi/administration+Annat
1 Kulturarbete…+Lärare/undervisning+ Journalist/arbete inom media+Ekonomi/
 administration+Annat

UPPDELADE SVAR
37 Kulturarbete inom offentlig sektor, organisationer mm
39 Lärare/undervisning
5 Journalist/arbete inom media
20 Ekonomi/administration
49 Annat BORTFALL 46

Frågor om den nuvarande utbildningen

23. På vilka orter i Sverige pågår utbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap?
URSPRUNGLIGA SVAR
2 Borås+Umeå
1 Borås+Lund
1 Borås+Annat
2 Borås+Umeå+Uppsala
22 Borås+Umeå+Lund
1 Borås+Umeå+Annat
4 Borås+Uppsala+Lund
79 Borås+Umeå+Uppsala+Lund
5 Borås+Umeå+Lund+Annat
15 Borås+Umeå+Uppsala+Lund+Annat

UPPDELADE SVAR
132 Borås
126 Umeå
100 Uppsala
126 Lund
22 Annat BORTFALL 19

24. Föredrar Du bibliotekarier från en viss utbildningsort?
14 Ja
134 Nej
1 Ja+Nej BORTFALL 2

25. A. Får Du någon information om utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap från universitet och
högskolor?
60 Ja
62 Nej
1 Ja+Nej BORTFALL 28

B. Om ja, i vilken form? Kryssa för de alternativ som är aktuella för Dig.
URSPRUNGLIGA SVAR
13 Informationsmaterial från universitet och högskolor
1 Information på konferenser, seminarier, möten
5 Information genom personliga kontakter
3 Information genom nyligen utexaminerade studenter
1 Annat
2 Informationsmaterial från universitet och högskolor+Information på konferenser,
 seminarier, möten
3 Informationsmaterial från universitet och högskolor+Information genom personliga
 kontakter
7 Informationsmaterial från universitet och högskolor+ Information genom nyligen
 utexaminerade studenter
1 Informationsmaterial från universitet och högskolor+Annat
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2 Information på konferenser, seminarier, möten+Information genom personliga kontakter
2 Information på konferenser, seminarier, möten+Information genom nyligen
 utexaminerade studenter
8 Information genom personliga kontakter+Information genom nyligen utexaminerade
 studenter
1 Information genom personliga kontakter+Annat
4 Informationsmaterial från universitet och högskolor+Information på konferenser,
 seminarier, möten+Information genom personliga kontakter
1 Informationsmaterial från universitet och högskolor+Information på konferenser,
 seminarier, möten+Annat
3 Informationsmaterial från universitet och högskolor+Information genom personliga
 kontakter+Information genom nyligen utexaminerade studenter
5 Information på konferenser, seminarier, möten+Information genom personliga
 kontakter+Information genom nyligen utexaminerade studenter
5 Informationsmaterial från universitet och högskolor+ Information på konferenser,
 seminarier, möten+Information genom personliga kontakter+Information genom nyligen
 utexaminerade studenter

UPPDELADE SVAR
39 Informationsmaterial från universitet och högskolor
22 Information på konferenser, seminarier, möten
36 Information genom personliga kontakter
33 Information genom nyligen utexaminerade studenter
4 Annat BORTFALL 28

26. Anser Du att information om den nuvarande utbildningen är av intresse för Dig i Ditt arbete?
71 Ja, av stort intresse
49 Ja, av något intresse
3 Nej, av inget intresse BORTFALL 28

27. Vilka av nedanstående ämnesområden tycker Du är viktigast? Kryssa för de tre viktigaste.
URSPRUNGLIGA SVAR
1 Kunskapsorganisation ( klassificering, katalogisering, indexering mm )
2 Bibliotekens förhållande till användarna
0 Biblioteket som samhällsinstitution ( historia, kulturpolitik, bokmarknad mm )
0 Bibliotekets organisation ( ledning, marknadsföring, administration mm )
0 Informationssökning ( databassökning mm )
0 Examensarbete med teori och metod ( kandidat- eller magisteruppsats )
1 Kunskapsorganisation+Informationssökning
1 Kunskapsorganisation+Examensarbete
2 Bibliotekens förhållande till användarna+Bibliotekets organisation
1 Bibliotekens förhållande till användarna+Informationssökning
1 Informationssökning+Examensarbete
2 Kunskapsorganisation+Bibliotekens förhållande till användarna+ Biblioteket som
 samhällsinstitution
31 Kunskapsorganisation+Bibliotekens förhållande till användarna+Informationssökning
8 Kunskapsorganisation+Biblioteket som samhällsinstitution+Informationssökning
1 Kunskapsorganisation+Biblioteket som samhällsinstitution+Examensarbete
7 Kunskapsorganisation+Bibliotekets organisation+Informationssökning
1 Kunskapsorganisation+Bibliotekets organisation+Examensarbete
8 Kunskapsorganisation+Informationssökning+Examensarbete
6 Bibliotekens förhållande till användarna+Biblioteket som samhällsinstitution+
 Bibliotekets organisation
14 Bibliotekens förhållande till användarna+Biblioteket som samhällsinstitution+
 Informationssökning
2 Bibliotekens förhållande till användarna+Biblioteket som samhällsinstitution+
 Examensarbete
17 Bibliotekens förhållande till användarna+Bibliotekets organisation+Informationssökning
1 Bibliotekens förhållande till användarna+Bibliotekets organisation+Examensarbete
6 Bibliotekens förhållande till användarna+Informationssökning+Examensarbete
3 Biblioteket som samhällsinstitution+Bibliotekets organisation+Informationssökning
1 Bibliotekets organisation+Informationssökning+Examensarbete
1 Kunskapsorganisation+Bibliotekens förhållande till användarna+Informationssökning+
 Examensarbete
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1 Bibliotekens förhållande till användarna+Biblioteket som samhällsinstitution+
 Bibliotekets organisation+Informationssökning

UPPDELADE SVAR
62 Kunskapsorganisation
86 Bibliotekens förhållande till användarna
37 Biblioteket som samhällsinstitution
39 Bibliotekets organisation
100 Informationssökning
23 Examensarbete BORTFALL 32

28. Vad tycker Du om att bibliotekarieutbildningen har ändrats från en yrkesexamen till en akademisk examen?
29 Mycket bra
41 Bra
27 Vet ej
19 Dåligt
2 Mycket dåligt BORTFALL 33

Frågor om yrkesanknytning och praktik

29. Vilken betydelse tycker Du att praktisk erfarenhet har för den som söker arbete som bibliotekarie?
74 Mycket viktigt
37 Ganska viktigt
7 Inte viktigt
2 Ganska viktigt+Inte viktigt BORTFALL 31

30. A. Tycker Du att praktik borde ingå i utbildningen?
139 Ja
12 Nej

B. Om ja, hur lång tycker Du att den borde vara?
23 1 – 5 veckor
80 6 – 10 veckor
9 11 – 15 veckor
23 16 – 20 veckor
2 1 – 5 veckor+6 – 10 veckor BORTFALL 14

C. Skulle Ditt bibliotek vara berett att ta emot dessa praktikanter?
112 Ja 7 Nej
28 Osäker 1 Ja+Osäker

BORTFALL 3
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3. A. Vilken eftergymnasial utbildning har Du?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Bibliotekarieutbildning 20 2

( 2 ) Humanistisk utbildning 7 4

( 3 ) Samhällsvetenskaplig utbildning 2

( 4 ) Ekonomisk utbildning 1

( 5 ) Naturvetenskaplig utbildning 1

( 6 ) Annat 1 5

( 1 )( 2 ) 40 20

( 1 )( 3 ) 13 2

( 1 )( 4 ) 1

( 1 )( 5 ) 1 1

( 1 )( 6 ) 4

( 2 )( 3 ) 1 1

( 3 )( 4 ) 1

( 3 )( 6 ) 1

( 1 )( 2 )( 3 ) 9 2

( 1 )( 2 )( 5 ) 1

( 1 )( 2 )( 6 ) 1 2

( 1 )( 3 )( 4 ) 1

( 1 )( 3 )( 6 ) 1 1

( 2 )( 3 )( 6 ) 1

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 ) 2

( 1 )( 2 )( 3 )( 5 ) 1

100 51

4. Har du annan ykeserfarenhet än bibliotekarie?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Kulturarbete 16 4

( 2 ) Lärare/undervisning 7 11

( 3 ) Journalist/arbete inom media 1

( 4 ) Ekonomi/administration 4 1

( 5 ) Annat 19 9

( 1 )( 2 ) 1 1

( 1 )( 3 ) 1

( 1 )( 4 ) 4

( 1 )( 5 ) 3 1

( 2 )( 4 ) 2

( 2 )( 5 ) 3 5

( 3 )( 4 ) 1

( 3 )( 5 ) 1

( 1 )( 2 )( 4 ) 2

( 1 )( 2 )( 5 ) 1 1

( 1 )( 4 )( 5 ) 1
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( 2 )( 4 )( 5 ) 2 2

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 ) 1

67 38

5. På vilka orter i Sverige pågår utbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap?
( ( 1 ) Borås   ( 2 ) Umeå   ( 3 ) Uppsala   ( 4 ) Lund   ( 5 ) Annat )

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 )( 2 ) 2

( 1 )( 4 ) 1

( 1 )( 5 ) 1

( 1 )( 2 )( 3 ) 1 1

( 1 )( 2 )( 4 ) 20 2

( 1 )( 2 )( 5 ) 1

( 1 )( 3 )( 4 ) 2 2

( 1 )( 2 )( 3  )( 4 ) 44 35

( 1 )( 2 )( 4 )( 5 ) 5

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 ) 13 2

89 43

6. Föredrar du bibliotekarier från en viss ort?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Ja 4 10

( 2 ) Nej 94 40

( 1 )( 2 ) 1

99 50

7. A. Får du någon information om utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap från universitet och högskolor?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Ja 40 20

( 2 ) Nej 41 21

( 1 )( 2 ) 1

82 41

7. B. Om ja, i vilken form?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Informationsmaterial från
universitet och högskolor

13

( 2 ) Information på konferenser,
seminarier, möten

1

( 3 ) Information genom personliga
kontakter

1 4

( 4 ) Information genom nyligen
utexaminerade studenter

2 1
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( 5 ) Annat 1

( 1 )( 2 ) 1 1

( 1 )( 3 ) 1 2

( 1 )( 4 ) 6 1

( 1)( 5 ) 1

( 2 )( 3 ) 2

( 2)( 4 ) 1 1

( 3 )( 4 ) 4 4

( 3 )( 5 ) 1

( 1 )( 2 )( 3 ) 3 1

( 1 )( 2 )( 5 ) 1

( 1 )( 3 )( 4 ) 2 1

( 2 )( 3 )( 4 ) 3 2

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 ) 4 1

45 22

8. Anser du att information om den nuvarande utbildningen är av intresse för dig i ditt arbete?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Ja, av stort intresse 45 26

( 2 ) Ja, av något intresse 35 14

( 3 ) Nej, av inget intresse 2 1

82 41

9. Vilka av nedanstående ämnesområden tycker du är viktigast?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Kunskapsorganisation 1

( 2 ) Bibliotekens förhållande till
användarna

1 1

( 3 ) Biblioteket som samhälls-
institution

( 4 ) Bibliotekets organisation

( 5 )Informationssökning

( 6 )Examensarbete med teori och
metod

( 1 )( 5 ) 1

( 1 )( 6 ) 1

( 2 )( 4 ) 2

( 2 )( 5 ) 1

( 5 )( 6 ) 1

( 1 )( 2 )( 3 ) 2

( 1 )( 2 )( 5 ) 18 13

( 1 )( 3 )( 5 ) 7 1

( 1 )( 3 )( 6 ) 1

( 1 )( 4 )( 5 ) 4 3

( 1 )( 4 )( 6 ) 1

( 1 )( 5 )( 6 ) 1 7

( 2 )( 3 )( 4 ) 4 2
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( 2 )( 3 )( 5 ) 14

( 2 )( 3 )( 6 ) 2

( 2 )( 4 )( 5 ) 14 3

( 2 )( 4 )( 6 ) 1

( 2 )( 5 )( 6 ) 3 3

( 3 )( 4 )( 5 ) 3

( 4 )( 5 )( 6 ) 1

( 1 )( 2 )( 5 )( 6 ) 1

( 2 )( 3 )( 4 )( 5 ) 1

78 41

10. Vad tycker Du om att bibliotekarieutbildningen har ändrats från en yrkesexamen till en akademisk examen?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Mycket bra 16 13

( 2 ) Bra 28 13

( 3 ) Vet ej 19 8

( 4 ) Dåligt 16 3

( 5 ) Mycket dåligt 2

79 39

11. Vilken betydelse tycker du att praktisk erfarnehet har för den som söker arbete som bibliotekarie?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Mycket viktigt 47 27

( 2 ) Ganska viktigt 27 10

( 3 ) Inte viktigt 4 3

( 2 )( 3 ) 2

80 40

12. A. Tycker du att praktik borde ingå i utbildningen?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Ja 95 44

( 2 ) Nej 5 7

100 51

12. B. Om ja hur lång tycker du att den borde vara?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) 1-5 veckor 15 8

( 2 ) 6-10 veckor 52 28

( 3 ) 11-15 veckor 7 2

( 4 ) 16-20 veckor 19 4

( 1 )( 2 ) 1 1

94 43

12. C. Skulle ditt bibliotek vara berett att ta emot dessa praktikanter?

Folkbibliotek Forskningsbibliotek

( 1 ) Ja 78 34
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( 2 ) Osäker 15 13

( 3 ) Nej 4 3

( 1 )( 2 ) 1

98 50
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3. A. Vilken eftergymnasial utbildning har du?
Upp till

20 000 inv
20 001 till
50 000 inv

50 001 till
100 000 inv

Mer än
100 000 inv Total

( 1 ) Bibliotekarieutb. 15 4 1 20

( 2 ) Humanistisk utb. 6 1 7

( 3 ) Samhällsvet. utb.

( 4 ) Ekonomisk utb.

( 5 ) Naturvet. utb.

( 6 ) Annat

( 1 )( 2 ) 21 12 5 1 39

( 1 )( 3 ) 4 5 3 1 13

( 1 )( 4 ) 1 1

( 1 )( 5 ) 1 1

( 1 )( 6 ) 2 2 4

( 2 )( 3 ) 1 1

( 1 )( 2 )( 3 ) 4 2 2 1 9

( 1 )( 2 )( 5 ) 1 1

( 1 )( 2 )( 6 ) 1 1

( 1 )( 3 )( 6 ) 1 1

Total 55 26 12 5 98

4. Har du annan yrkeserfarenhet än bibliotekarie?
Upp till

20 000 inv
20 001 till
50 000 inv

50 001 till
100 000 inv

Mer än
100 000 inv Total

( 1 ) Kulturarbete 11 2 2 1 16

( 2 ) Lärare/underv. 5 1 6

( 3 ) Journalist/arbete
inom media

1 1

( 4 ) Ekonomi/adm. 4 4

( 5 ) Annat 9 6 3 1 19

( 1 )( 2 ) 1 1

( 1 )( 3 ) 1 1

( 1 )( 4 ) 2 2 4

( 1 )( 5 ) 2 1 3

( 2 )( 5 ) 2 1 3

( 3 )( 4 ) 1 1

( 1 )( 2 )( 4 ) 1 1 2

( 1 )( 2 )( 5 ) 1 1

( 1 )( 4 )( 5 ) 1 1

( 2 )( 4 )( 5 ) 1 1 2

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 ) 1 1

Total 40 15 8 3 66

5. På vilka orter i Sverige pågår utbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap?
( ( 1 ) Borås   ( 2 ) Umeå   ( 3 ) Uppsala   ( 4 ) Lund   ( 5 ) Annat )

Upp till
20 000 inv

20 001 till
50 000 inv

50 001 till 100
000 inv

Mer än
100 000 inv Total

( 1 )( 2 ) 2 2
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( 1 )( 4 ) 1 1

( 1 )( 2 )( 3 ) 1 1

( 1 )( 2 )( 4 ) 11 8 1 20

( 1 )( 2 )( 5 ) 1 1

( 1 )( 3 )( 4 ) 2 2

( 1 )( 2 )( 3  )( 4 ) 20 14 6 4 44

( 1 )( 2 )( 4 )( 5 ) 2 2 1 5

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 ) 9 1 2 12

Total 48 26 10 4 88

6. Föredrar du bibliotekarier från en viss ort?
Upp till

20 000 inv
20 001 till
50 000 inv

50 001 till
100 000 inv

Mer än
100 000 inv Total

( 1 ) Ja 3 1 4

( 2 ) Nej 50 25 12 5 92

( 1 )( 2 ) 1 1

Total 54 26 12 5 97

7. A. Får du någon information om utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap från universitet och högskolor?
Upp till

20 000 inv
20 001 till
50 000 inv

50 001 till
100 000 inv

Mer än
100 000 inv Total

( 1 ) Ja 18 10 6 5 39

( 2 ) Nej 25 11 5 41

Total 43 21 11 5 80

7. B. Om ja, i vilken form?
Upp till 20 000

inv
20 001 till 50

000 inv
50 001 till 100

000 inv
Mer än 100 000

inv
Total

( 1 ) Info. material från
universitet o högskolor

6 5 1 1 13

( 2 ) Info. på konferen-
ser, seminarier, möten

1 1

( 3 ) Info. genom
personliga kontakter

1 1

( 4 ) Info. genom nyli-
gen utexamin. studenter

2 2

( 5 ) Annat 1 1

( 1 )( 2 ) 1 1

( 1 )( 3 ) 1 1

( 1 )( 4 ) 1 3 1 1 6

( 1)( 5 ) 1 1

( 2)( 4 ) 1 1

( 3 )( 4 ) 1 1 1 1 4

( 1 )( 2 )( 3 ) 1 1 2

( 1 )( 2 )( 5 ) 1 1

( 1 )( 3 )( 4 ) 1 1 2

( 2 )( 3 )( 4 ) 1 2 3

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 ) 2 1 3

Total 19 12 7 5 43

8. Anser du att information om den nuvarande utbildningen är av intresse för dig i ditt arbete?
Upp till

20 000 inv
20 001 till
50 000 inv

50 001 till
100 000 inv

Mer än
100 000 inv Total
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( 1 ) Ja, av stort intresse 21 10 7 5 43

( 2 ) Ja, av något
intresse

20 11 4 35

( 3 ) Nej, av inget
intresse

2 2

Total 43 21 11 5 80

9. Vilka av nedanstående ämnesområden tycker du är viktigast?
Upp till

20 000 inv
20 001 till
50 000 inv

50 001 till
100 000 inv

Mer än
100 000 inv Total

( 1 ) Kunskapsorg. 1 1

( 2 ) Bibliotekens förh.
till användarna

( 3 ) Biblioteket som
samhällsinstitution

( 4 ) Bibliotekets org.

( 5 )Info.sökning

( 6 )Examensarbete med
teori och metod

( 1 )( 5 ) 1 1

( 2 )( 5 ) 1 1

( 1 )( 2 )( 3 ) 1 1 2

( 1 )( 2 )( 5 ) 11 2 2 2 17

( 1 )( 3 )( 5 ) 2 3 2 7

( 1 )( 4 )( 5 ) 3 1 4

( 1 )( 5 )( 6 ) 1 1

( 2 )( 3 )( 4 ) 3 1 4

( 2 )( 3 )( 5 ) 8 3 3 14

( 2 )( 3 )( 6 ) 2 2

( 2 )( 4 )( 5 ) 7 4 2 1 14

( 2 )( 4 )( 6 ) 1 1

( 2 )( 5 )( 6 ) 1 1 1 3

( 3 )( 4 )( 5 ) 2 1 3

( 4 )( 5 )( 6 ) 1 1

( 2 )( 3 )( 4 )( 5 ) 1 1

Total 42 20 11 4 77

10. Vad tycker Du om att bibliotekarieutbildningen har ändrats från en yrkesexamen till en akademisk examen?
Upp till

20 000 inv
20 001 till
50 000 inv

50 001 till
100 000 inv

Mer än
100 000 inv Total

( 1 ) Mycket bra 6 5 2 2 15

( 2 ) Bra 15 7 4 1 27

( 3 ) Vet ej 12 5 2 19

( 4 ) Dåligt 10 3 2 1 16

( 5 ) Mycket dåligt

Total 43 20 10 4 77

11. Vilken betydelse tycker du att praktisk erfarnehet har för den som söker arbete som bibliotekarie?
Upp till

20 000 inv
20 001 till
50 000 inv

50 001 till
100 000 inv

Mer än
100 000 inv Total

( 1 ) Mycket viktigt 24 14 7 2 47

( 2 ) Ganska viktigt 17 3 4 2 26

( 3 ) Inte viktigt 2 1 1 4



67

( 2 )( 3 ) 1 1

Total 43 19 11 5 78

12. A. Tycker du att praktik borde ingå i utbildningen?
Upp till 20 000

inv
20 001 till 50

000 inv
50 001 till 100

000 inv
Mer än 100 000

inv
Total

( 1 ) Ja 52 25 12 4 93

( 2 ) Nej 3 1 1 5

Total 55 26 12 5 98

12. B. Om ja hur lång tycker du att den borde vara?
Upp till 20 000

inv
20 001 till 50

000 inv
50 001 till 100

000 inv
Mer än 100 000

inv
Total

( 1 ) 1-5 veckor 8 4 3 15

( 2 ) 6-10 veckor 29 15 5 2 51

( 3 ) 11-15 veckor 4 2 6

( 4 ) 16-20 veckor 11 4 3 1 19

( 1 )( 2 ) 1 1

Total 52 25 12 3 92

12. C. Skulle ditt bibliotek vara berett att ta emot dessa praktikanter?
Upp till 20 000

inv
20 001 till 50

000 inv
50 001 till 100

000 inv
Mer än 100 000

inv
Total

( 1 ) Ja 37 23 12 4 76

( 2 ) Osäker 14 1 15

( 3 ) Nej 3 1 4

( 1 )( 2 ) 1 1

Total 54 26 12 4 96
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Fråga 6: Föredrar du bibliotekarier från en viss utbildningsort?
JA
• Borås. Därför att jag känner till utbildningen bättre.
• Där det finns forskningsanknytning.
• Känner till utbildningarna i Lund och Borås bättre än övriga och föredrar därför dessa, men om bibliotekarier från

Uppsala och Umeå söker tjänster vid biblioteket kommer jag att informera mej bättre om utbildningarna där. Vi har
ännu inte haft någon sökande från Uppsala och Umeå.

• Beroende på rekryteringsval och inriktning, främst Lund och Uppsala.
• Borås, Lund. Bättre IT-kunskaper.
• Lund. Betoning på IT genomgående och PBI-metod.
• Uppsala har i praktiken fått visst företräde genom kontakter i samband med praktik och undervisning. Detta innebär

ingen värdering av att utb i Uppsala skulle vara bättre än någon annan.
• Lund och Uppsala, pga den fördjupade datatekniska utbildningen. Har dessutom själv undervisat i Lund och har

sett hur studenterna där utvecklas till stor självständighet. I Uppsala verkar det vara likartat. Urvalsprocessen av
dem som antas till utbildningarna i Lund och Uppsala är hård, förhopp-ningsvis antas endast de bästa.

• Umeå – lättare att rekrytera till små Norrlandskommuner!
• Lund. Våra erfarenheter är att denna utbildning är mer relevant – större vikt på IT.
• Det är lite svårt att uttala sig kategoriskt på frågan, men jag tycker mig märka att de som har gått i Borås har en

gedignare utbildning.
• Borås; mest inriktad mot och bäst kompetens för folkbibliotek.

NEJ
• Det är mer en fråga om personlighet och individuell potential utifrån organisationens behov.
• Jag har hittills rekryterat från Borås och Uppsala av geografiska skäl, enbart.
• Praktiska erfarenheter påverkar efterhand mer än utbildningen, som endast blir ett grundbagage av teoretiska

kunskaper.
• Det kan möjligen bero på vilken typ av tjänst det gäller.

•  ( JA OCH NEJ ) Endast BHS Borås har varit utbildningsort för våra sökande.

Fråga 7a: Får du någon information om utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap från universitet och
högskolor?
• Ja, bara från BHS.
• Ja, men alltför lite.
• Biblioteket får kataloger.

Fråga 7b: Om ja, i vilken form?
• Jag får ingen info. om utbildningen ( vad jag minns ), däremot kan jag vid behov skaffa mig det via Internet t. ex.
• Undervisar själv på utbildningen i Lund.
• Tidskriftsartiklar.
• Dålig info / marknadsföring. Utbildn. institutionerna passiva. Det gäller att aktivt söka info själv.
• Vissa utbildningsbroschyrer till biblioteket.
• Inf i DIK-forum o Biblioteksbladet.

Fråga 8: Anser du att information om den nuvarande utbildningen är av intresse för dig i ditt arbete?
JA, AV STORT INTRESSE
• Aktuellt med rekrytering inom fem år kommer flera bibliotekarier gå i pension.
• Påverkar vår yrkesroll.
• För att kunna tillgodose min egna institutions behov av profilområden inom utbildningen samt kanske kunna påtala

behov från vår sida.
• Rekryteringen av nya medarbetare av vitalt intresse.
• Vid anställning!
• När vi rekryterar är det viktigt att veta skolornas inriktning.
• Eftersom det är jag som är den blivande arbetsgivaren!
• Absolut. Jag bedömer det som att folkbiblioteken kommer att möta hård konkurrens vid den stora rekrytering som

ligger framför oss.
• Det är alltid av intresse vad som händer inom FOU.
• Dels för att kunna påverka utbildningens innehåll, dels för att det snart är dags för nyanställningar.
• Det är viktigt vid nyanställningar att veta vad de sökande har lärt sig under utbildningstiden.
• För att kombinera teori och praktik. Praktisk erfarenhet samt kontakt med verksamma bibl. viktigt.
• Jag vill hålla mig ajour med vad som händer och för att kunna svara på vad utbildningen innebär för intresserade, t

ex praktikanter.
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• I rekryteringsarbetet bl. a.

JA, AV NÅGOT INTRESSE
• Kan vara av intresse att följa med vad som anses vara viktigt för en blivande bibliotekarie. Intressant att veta vid en

ev. nyanställningssituation vad som ingått i utbildningen hos en platssökande.
•  Genom att utbildningen skiljer sig något fr. ställe till ställe kan det vara av något intresse. ( Lokala anpassningar

kan ju göras inom resp. lärosätes mer formella årsuppdrag ).
• Därför att jag förstått att ex. ej leder till yrkesutbildn utan till mag. o kandidatex. – mer forskar-inriktad.
• Det kan komma intresserade låntagare e dyl o då bör man ju veta lite.
• Ant. Ingen nyrekrytering aktuell inom närmaste åren.
• Utbildning / forskning kring biblioteksområdet ligger i framkant när det gäller bibliotekens framtida utveckling.
• Bra att veta dagens för- och nackdelar med utbild.

Fråga 9: Vilka ämnesområden tycker du är viktigast?
• Beror på tjänst.
• Teknik, IT-kunskaper.
• Ämneskunskaper.
• Utveckling av elektroniska infotjänster.
• Vilken typ av bibliotek avses? Knappast relevant för forsk.bibl.
• Det går ju inte att välja bort resten!

Fråga 10: Vad tycker du om att bibliotekarieutbildningen har ändrats från en yrkesexamen till en akademisk examen?
• DÅLIGT: Man behöver mycket goda ämneskunskaper i arbetet.
• Har väl alltid varit en akademisk examen och bör vara det.
• VET EJ/DÅLIGT: Det är nog nödvändigt med en akademisk examen med 60-80 p inom ett ämne. Till detta kan

läggas en påbyggnad som är yrkesinriktad. Behovet av ämneskompetens hos biblio-tekarier inom
forskningsbiblioteken är stort. Med ämneskompetens menas t ex. pedagogik, biologi, omvårdnad etc…

• Det behövs en grundläggande yrkesexamen. Däremot är det utmärkt om man dessutom kan bygga på den till en
akademiskt examen dvs en sammanlagt 3-årig utbildning.

• Ang. fråga 10 och 12b: Egentligen tycker jag att den gamla modellen med en akademisk examen i botten och sedan
praktikarbete med parallell utbildning är den bästa ( så som det var före BHS ). Men då är vi ju tillbaka vid
yrkesexamen igen och den akademiska examen kan förhoppningsvis höja yrkets status.

• DÅLIGT: De saknar praktisk erfarenhet.
• Ang. fråga 10: Jag förstår de bakomliggande orsakerna till att utbildningen är mer akademisk idag. Högre status,

större biblioteksanslag och bättre betalt för yrkeskåren är en nödvändighet. Men för den skull är jag ändå inte helt
övertygad om att den nya ”bibliotekarieutbildningen” i alla avseenden är bättre än den gamla ( se ovan ).

• MYCKET BRA: Men samtidigt måste utbildningen anpassas till yrkeslivet.

Fråga 11: Vilken betydelse tycker du att praktisk erfarenhet har för den som söker arbete som bibliotekarie?
MYCKET VIKTIGT
• Men goda ämneskunskaper är viktigare, praktik kan ges på plats.
• Det är ett praktiskt yrke.
• Eftersom jag arbetar på ett litet bibliotek med små möjligheter till långvarig handledning/inskolning.
• Det känns pinsamt att intervjua personer som gått biblioteks- och informationsvetenskapsutbildning när de inte vet

om de passar som för att jobba på bibliotek, för att de inte prövat. Verkar inte speciellt förtroendeingivande även
om svaret säkert var ärligt.

• Det är alltid en viktig del – då har man en bredare o konkret referensram att göra bedömningar, reflektioner etc.
• För att den sökande själv ska veta om hon/han trivs med yrket. För att kunna ta referenser.
• Det är ett blandyrke, teoretiskt och praktiskt.
• När jag anställer någon vill jag ju att vederbörande ska kunna arbetet. Kan det vara enklare?
• Praktisk erfarenhet är alltid viktig. Ingen kan knyta skosnören, läsa, laga mat eller cykla utan att ha övat. Den som

är intresserad skaffar sig den praktiken på något sätt på egen hand.
• Det visar sig att nyutexaminerade fungerar dåligt i biblioteket.
• Ett yrke går inte att lära enbart via teori. Praktisk erfarenhet är lika nödvändig som t ex AT-läkare innan de är

”klara” att arbeta. Detsamma gäller t ex bibliotekarier.
• Det är åtminstone mkt viktigt på ett folkbibl, som jag företräder.
• Nyanställda måste fungera direkt. Finns inget utrymme för praktisk ledning.
• Jag har i mitt yrke på min föregående arbetsplats träffat på en nyutexaminerad bibliotekarie med gedigen

akademisk utbildn. ( den nya ). Han kunde inte utföra något av det praktiska arbete som behövs på ett litet bibliotek
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( merparten av svenska bibliotek är små ). Fick läras upp av personalen
( jobbigt för dem ), samt nyinläras själv. Jobbigt för honom. Den nya utbildn. är tveksam, verkar lämpa sig för
något stort universitetsbibl.

• Eleven får en möjlighet på ett tidigt stadium att se om yrket passar. Förändringen är mkt stor från 75-2000. Nu ska
eleven var utåtriktad, servicesinnad, noggrann, IT-kunskaper, budget, planera för nytt bibl., kunna handskas med
politiker och tjänstemän, föra fram bibl. i alla lägen, marknadsföring, kreativ, ledare, föredragshållare, kompetent
mm mm …

• Underlättar ”inskolningen” på arbetsplatsen. Vi pratar då delvis ”samma språk” vid rekrytering.
• När det gäller nyutex. gör det, introduktionen blir rel. massiv.
• Om praktisk erfarenhet saknas måste bibliotekarien ”stå bredvid” ett antal månader, vilket många bibliotek inte har

ekonomiska resurser för.
• All erfarenhet är nyttig. Biblioteksarbete kan se olika ut och erfarenheterna berikar.
• Både för användarna och blivande bibl. är det viktigt att det praktiska känns rätt.
• Avser ej nödvändigtvis just bok- eller biblioteksverksamhet.
• Det är viktigt att bibliotekarien känner till hur det är att arbeta på ett bibliotek. Ofta skiljer sig teorin från praktiken

i mkt stor utsträckning.
• Det går inte att bli en bra bibliotekarie enbart genom teoretiska studier!
• Utbildningen är numera enbart teoretisk. Behöver därför kompletteras med utbildning på arbetsplatsen, kostar både

tid o pengar.
• Kan då tjänstgöra direkt i informationsdisken.
• Då vet arbetsgivaren om personen har fallenhet för yrket eller ej.

GANSKA VIKTIGT
• Ett plus att den som söker har andra referensramar än enbart de teoretiska studierna.
• Det primära är potentialen som den bedöms ur organisationens synvinkel. Dock finns det inom såväl folk- som

forskningsbiblioteken anledning att etablera kontakter med studenter under utbildningens gång. Ett gemensamt
utbyte s.a.s. Det finns bibliotek ex.vis i Bollebygd som låter studenter på praktik och därefter möjlighet till avlönat
arbete (timvik). Avsikt: att hålla kontakt med omvärlden, säkerställa vikariebehov … etc.

• Yrkeskod – etik – möte m. användare viktigt ( jfr lärare o sjuksköterskor – läkare ).
• Det är bra att ha lite praktisk erfarenhet men mycket viktigare med god teoretisk utbildning som ger beredskap för

ändrade förhållanden.
• Värdefull erfarenhet.
• Studenter bör någon gång under utbildningstiden få en antydan om huruvida man valt ”rätt” yrkes-utbildning. Det

är både privatekonomiskt och samhällsekonomiskt betydelsefullt ( gäller eg. alla utbildningar! ).
• Men personen är viktigare. Vi anställer gärna någon utan praktisk erfarenhet.
• Det beror på övriga meriter. Att anställa enbart på teoretiska meriter kan vara ett vågspel.
• Personlig lämplighet kan övervinna brist på erfarenhet, men erfarenhet kan inte övervinna brist på lämplighet.
• Någon form av praktik underlättar för både studenter och blivande arbetsledare.
• Det är inte A och O men rätt betydelsefullt.
• På mindre bibliotek är vi vana att ge ”nya” bibliotekarier en praktisk introduktion i biblioteksarbete. Erfarenhet av

biblioteksarbete är bra men inte nödvändig. Viktigare är att personen har någon erfarenhet av arbetslivet.
• Oftast viktigt – men inte alltid, beror lite på individen.

INTE VIKTIGT
• Vi vill gärna forma vår egen personal i ett nytt sätt att arbeta.
• Men det måste då finnas beredskap för att skapa ”trainee-tjänster” och ömsesidigt kunskapsutbyte mellan äldre

”garvade” och yngre ”hungriga”. Någon form av mentor/adept.
• Om frågan gäller praktisk erfarenhet före utbildningen så är det inte viktigt.

• ( GANSKA VIKTIGT / INTE VIKTIGT ) Är relaterat till befattningen. Inställningen till arbetet viktigast, som
nyutexaminerad lär man sig ”hantverket” efterhand.

Fråga 12a: Tycker du att praktik borde ingå i utbildningen?
JA
• Det är först ute på fält man förstår att ta till vara de viktiga kunskaperna och göra dessa funktionella.
• Teori utesluter inte praktik.
• För en relief till de teoretiska studierna.
• Under praktiken lär man sig att omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Se även svaret på fråga 11.
• Tycker jag själv haft nytta av den praktik jag fick under utbildningstiden. Jag fick åtminstone en inblick i arbetet

vid 4 olika typer av bibliotek.
• Hade själv stor nytta av min praktik ( 6 mån! ).
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• Ute på arbetsplatserna är organisationen så hårt slimmad och personalen så hårt arbetsbelastad att tid för upplärning
av annan personal saknas.

• Naturligtvis. Det går inte med bara akademisk teori. ( Det är nästan livsfarligt t o m ibland ).
• Se fråga 11. Behöver nödvändigtvis inte adm. av högskolorna. De enskilda biblioteken bör också känna ett ansvar.
• För studentens motivation tror jag det är viktigt med praktik. Endast teoretiska studier utan insyn i praktiska

funktioner gör att yrkesförståelsen skjut upp.
• Även om utbildningen akademiseras är det trots allt en yrkesutbildning. Den första arbetsplatsen ska inte behöva bli

utbildare samtidigt.
• Se nr 11. Mycket handlar om förhållandet till människor ( låntagare ). Praktiken är ett bra sätt att undersöka sitt

förhållande till låntagare och till yrket i stort.
• Det är i första hand ”ute på fältet” som man lär sig vad arbetet ”går ut på”.
• För att få yrkesanknytning.
• Bra komplement till den teoretiska undervisning. Underlättar möjligheter till arbete. Bättre förberedd när studenten

kommer ut i arbete.
• För att de studerande ska få en realistisk uppfattning om biblioteksarbete, för att skapa kontakter med framtida

arbetsgivare.
• Det är viktigt för studenterna att få en bild av skillnaden mellan teori och praktik!
• Det är viktigt för att studenterna ska kunna relatera studierna till kommande yrkesverksamhet.
• Måste finnas ett samspel mellan teoretiska och praktiska kunskaper, teori behöver relateras till praktisk verklighet

för att inte bli hängande i luften.
• Ja – om inte studenten redan har den ( se fråga 11 ). Jag är för differentierade utbildningstider.
• Alltid en fördel att kunna referera till praktiskt erfarenhet.
• Mötet med kunden är viktigt.
• Svårt att annars förstå hur ett folkbibl. fungerar. Praktisk erfarenhet underlättar anställningsbarheten och påskyndar

effektiviteten i arbetet vid nyanställningar.
• Teori & praktik är ofta 2 skilda ting.
• Intressant att testa sina teorier mot verkligheten. Alt. är del av svar på f.g. fråga.
• Det är viktigt att få känna på. Bibliotekssystemen är så olika att det är bra att pröva på miljön. Bilden man får under

utbildningen är inte alltid den rätta. Praktik kan aldrig vara fel.
• Absolut, eftersom eleven då får bekanta sig med olika typer bibl och fördjupa sig i något. Man kan också tänka sig

ngn typ av fältstudie av kommunen.
• Många som söker utbildningen har en diffus uppfattning om vad en bibliotekarie gör. Både för eleven själv och

utbildaren vore det bra att upptäcka om man inte passar.
• Det borde ingå som en delkurs bland andra.
• Eftersom det ”hantverksmässiga” i yrket inte kan läras in via teori. Som det nu är måste vi slipa av eleverna när de

är anställda.
• Nyutbildade bibliotekarier, som praktiserat har en bättre grund att stå på när de börjar sina anställningar än de som

enbart har det teoretiska i bagaget.
• Otroligt viktigt för att få arbete. Och för att kunna klara den första ”tiden” som nyutbildad.
• Efter den teoretiska utbildn.
• Praktik under utbildningen är bra i de flesta utbildningar och yrken. Förmånligt att få god hand-ledning utan att

känna krav på produktivitet. Jag förstår överhuvudtaget inte skälen till att praktiken lyfts ur utbildningen!
• För att själv få kännedom om yrket när man fortfarande kan påverka inriktning.
• A) Ni har ju inte en aning om verkligheten! B) Lättare att tillgodogöra sig utbildn om man har egen erfarenhet av

hur t ex ett folkbibliotek fungerar. C) Bör ligga efter en termins studier i bibl.utbildn. D) Vi har större nytta av er
om ni inte kommer ut som bara teoretiker.

• Att praktisera sina kunskaper före ex. är inte fel.
• Lättare att få arbete om man har praktisk erfarenhet från bibliotek.
• För att studenterna ska få en bild av hur och vilken betydelse bibliotek har beroende på olika orters struktur.
• Bra med praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper.
• Bibliotekariens status mot andra personalkategorier höjs med erfarenhet.
• Erfarenheten från den egna utbildningen visar att praktiken var viktig.
• Vi har dålig erfarenhet av nyexam. bibl. som inte kan yrket – och med så lite personal som vi numera har är det

svårt att hinna utbilda folk.
• Nyttigt med praktiska erfarenheter innan man går ut i yrkeslivet. Som praktikant har man också ”rätt” att ställa

frågor och göra misstag utan att behöva känna sig dum, eftersom man inte är färdigutbildad.
• Ja, gärna med praktik på olika typer av bibliotek med en längre period på den typ man tänker söka sig till. Det

skiljer sig rätt mycket inom folk- resp. forsknings- och företagsbibl.
• Om man ska ha en bibliotekarieutbildning och inte bara ett ämne så är detta självklart.
• Inte minst för att få testa sin sociala kompetens i förhållande till vanligt folk, om man tänker sig att arb. i

folkbibliotek.
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• Se föreg. fråga. Min erfarenhet är att man inte klarar att börja arbeta direkt efter examen utan praktik.
• Jag tycker att utbildningen bör börja med praktik, och sen varvas mellan teori och praktik av olika slag.
• För att veta om man ”valt rätt” och för att ha någon bibliotekserfarenhet. Tillgången till sommar-arbete är numera

begränsad.
• Verkligheten är helt annorlunda än teorin. Går inte att teoretiskt lära sig ”mötet” med kunden.
• Ett sätt att pröva om yrket är något att satsa på.
• Praktiktjänstgöring förekommer i många fler moderna utbildningar, tillför praktikanten insyn i bibl. dagliga,

mångfacetterade verksamhet.

NEJ
• Det är viktigare med fördjupade teorikunskaper. Hur ett bibl. fungerar lär man sig vid en ev. anställning.
• Praktik bör inte ligga i utbildningen – det är en övergiven idé i modern utbildning. Däremot bör studenterna studera

arbetsmarknaden/yrket under utbildningens gång.
• I vår region arbetar de flesta studenter som kvällsvakter, biblioteksvärdar etc. Det är bättre än praktik som ingår i

utbildningen. Det är s.a.s. skarpt läge.
• Praktiken bör dock ej vara en del i de akademiska studierna, utan bör ske antingen före eller efter studierna, alt.

under sommarloven. Antingen är bibliotekariestudierna en yrkesutbildning ( som förr vid BHS ), men då är det inga
akademiska studier utan en praktisk utbildning med praktik. ( Jag trodde vi hade kommit bort från det, i och med att
vi nu hävdar att bibliotekarien, med magister-examen och allt, ska betraktas som den akademiker han/hon alltid
ansett sig vara. ) Eller också är utbildningen faktiskt akademisk och till övervägande del teoretisk och då finns det
inte tid för praktik!

• Å andra sidan skulle det också kunna bli ett ja. För studerande tror jag att erfarenhet från bibliotek underlättar
studierna. Men därmed borde också praktiken vara så tidigt som möjligt.

• Alltför lätta högskolepoäng att bara närvara på ett bibliotek. Utbildningen ska genomsyras av högre krav.

Fråga 12b: Om ja, hur lång tycker du att den borde vara?
• 6-10 V: På olika typer av bibliotek.
• 1-5 V OCH 6-10 V: Praktiken bör vara 5-6 veckor uppdelat på 2 perioder.
• 6-10 V: Fördela praktiken mellan olika yrkesinriktningar.
• 11-15 V: Ang. fråga 10 och 12b: Egentligen tycker jag att den gamla modellen med en akademisk examen i botten

och sedan praktikarbete med parallell utbildning är den bästa ( så som det var före BHS ). Men då är vi ju tillbaka
vid yrkesexamen igen och den akademiska examen kan förhoppningsvis höja yrkets status.

• 11-15 V: Helst uppdelad på två perioder, varav en i början.

Fråga 12c: Skulle ditt bibliotek vara berett att ta emot dessa praktikanter?
JA
• I mån av möjlighet. Vi måste vara minst två ordinarie i tjänst för att kunna vara till någon bra hand-ledning.
• Vi tar emot praktikanter från Uppsala redan idag.
• Nyttigt för bägge parter.
• Självklart att bidra till den nationella försörjningen på området.
• Ja i princip. Möjligheten att ta emot praktikant kan dock variera beroende på arbetsbelastning. Det är ofta ett mkt

viktigt och trevligt tillskott till biblioteket att få in ett par nyfikna fräscha ögon i verk-samheten. Ger perspektiv på
den egna organisationen.

• Ja med viss reservation. Vårt bibliotek är litet, just nu endast 3 personer. Vi har haft en praktikant från
assistentutbildningen en gång vilket var stimulerande.

• Nyttigt för båda parter.
• Om praktik ska ingå är det självklart att biblioteket tar emot ett antal praktikanter.
• Det handlar om ett gemensamt ansvar att dela med sig av erfarenhet. Att vara öppna för andras tankar & idéer. Men

– då väljer vi!
• Det känns som en självklar plikt om man vill ha goda medarbetare i framtiden.
• Vi har nu praktiserande gymnasister, våra egna studenter som bibl.vakter o bokuppsättare. Vi vill möta blivande

bibliotekarier som är i färd att formas – möta deras idéer o ge våra.
• Kan ej betalas av arbetsgivaren.
• Vi ser det som ett bra sätt att stödja undervisningen och det ger möjligheten att presentera vår arbets-plats.
• Vi tar normalt ett par praktikanter per år från Uppsala utbildningen, men det är ganska tidskrävande, varför jag

föredrar den kortare praktikperioden.
• Ur ett rent arbetsgivarperspektiv är det ett bra sätt att rekrytera nya medarbetare ( eller avstå! ).
• Biblioteket tar regelbundet emot praktikanter.
• Det skulle vara utvecklande för oss.
• Viktigt att de blir delaktiga i verkligheten under utbildning i början ( för att se om de passar öht ). Senare för att

fördjupa kunskap, välja inriktning.
• Därför att alla bibliotek solidariskt borde ställa upp – för att underlätta också för sig själva.
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• Allt är en prioriteringsfråga.
• Utvecklande för verksamheten med nya impulser.
• Om möjligt.
• 1. Väl värt det extra arbetet med handledning för att få in ny kunskap o åsikter. 2. Ett sätt att marknadsföra sitt bibl

o folkbibliotekssektorn.
• För mig är det klart att man ska ge studerande en möjlighet. Det måste dock stämma in i vilken fas org. är. Det

beror alltså på när i tiden.
• Jätteroligt att få impulser från läroanstalterna. Det tar tid med eleven, men det är det värt.
• Vi saknar idag kontakt med utbildningarna från biblioteken.
• Praktik vid olika typer av bibliotek o vad gäller folkbibliotek både stora och små kommuner.
• Om vi anser praktik viktigt måste vi ta vår del av ansvaret.
• Det vore nyttigt för alla om gränserna suddades ut mellan generationerna, mellan gårdagens och morgondagens

bibliotekarier.
• 1. Viktigt att ställa upp. 2. Vi är ett typiskt folkbibl – de flesta i Sverige är små. 3. Har tidigare erfarenhet av att

utbilda praktikanter ( ... ).
• Kanske inte en hel praktikperiod eftersom vårt bibliotek inte är så stort och det kan vara intressant att vara på ett

större bibliotek också.
• Vi får nyheter från utbildningen.
• På ett litet bibliotek, en liten organisation har studenterna möjlighet att prova på många olika arbetsmoment.
• Ja vi tar emot – frågan är vad som ställs för krav på biblioteket för detta – handledning.
• Det är alltid bra med kontakter mellan studenter och yrkesverksamma.
• Om personalstyrkan i övrigt räcker till för att göra praktiken meningsfull.
• Dock bara en i taget ( möjligen två ). Viktigt med välutbildade bibliotekarier. Bra för framtida rekrytering.
• Hör ihop med fråga 12. Har tidigare varit praktikhandledare, stimulerande och roligt. Men också tvingats godkänna

studenter som absolut inte gjort en ”godkänd” praktik. Ledde till tråkiga diskussioner med högskolan omkring
kriterier för godkänd praktik. Deras syn stämde inte med min. Då blev det tungt att vara den som skulle
”underkänna”. Vad händer med den studenten sen? Om praktik: tydliga kriterier, nivåer, moment och hur de ska
klaras av för godkänt. ”Snälla” handledare tyckte oftast det var enklast att godkänna.

• Om vi får betalt!
• Det är alltid bra att få träffa blivande kolleger som kan se verksamhet och verklighet med nya ögon. Bra med nya

impulser och kanske kontakter för framtiden.
• Ansvar att från ”professionen” medverka i utbildningen.

OSÄKER
• Vi är ett mindre bibliotek, endast 2 bibliotekarier + ass.
• Om det finns tid och plats.
• Vi skulle vilja – men arbetsläget är så ansträngt att vi bara har f.n. mycket begränsade möjligheter – tyvärr.
• Det handlar mest om fysiskt utrymme, om tillgången till arbetsrum alltså. Annars inget hinder.
• Litet bibliotek: Arbetsläget ofta ansträngt – brist på tid till handledning.
• Svårt att ge bra handledning.
• Resursbrist.
• Små bibliotek har knappast resurser att ge en meningsfull praktik under längre tid, men vi tar gärna emot

praktikanter under kortare tid, som för övrigt praktiserar på ett större bibliotek.
• Litet bibliotek, lite personal.
• Vi är ett folk- skol- och gym.bibliotek och har rätt ofta elever som vill göra sin PRAO här. Tidsbrist att ta emot fler.
• Vårt bibliotek är lite för litet för att kunna ge praktiska erfarenheter inom alla inriktningar av folkbibliotek.
• Vi är nog ett för litet bibliotek för att ta emot praktikanter i 6-10 veckor. Vårt invånarantal uppgår idag till ( ... ).

NEJ
• Saknar personalresurser.
• Vi har många biblioteksstuderande som arbetar hos oss redan.
• Resurser saknas.
• Detta är en för liten kommun med alltför knappa resurser för att en praktikperiod här skulle tillföra studenten

särskilt mycket.
• Alltför liten personalstyrka.

• ( EJ SVARAT ) Gärna praktikanter under sommarlov.
• ( EJ SVARAT ) För lite personal. Finns inte utrymme för handledning.

Fråga 13: Ytterligare synpunkter?
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• För bibliotekens del med de krav bibliotekarieyrket ställer kan man vänta med praktisk erfarenhet tills
anställningen, men för studentens motivation tror jag att det är av yttersta vikt att ha praktik under eller före de
teoretiska studierna.

• Biblioteksskolorna förefaller att utbilda ”bibliotekarier” som i första hand är chefer eller ”forskare”
( snarare utredare – forskning handlar det aldrig om ) och som inte begriper biblioteksarbetet. Bibliotekariens
arbete är närmast ett hantverk. Den moderna bibliotekarieutbildningen försöker att höja bibliotekariens status
genom att göra honom till chef och forskare. Satsa istället på att göra honom till en god och kunnig bibliotekarie.
Det ger varaktig status.

• Bra initiativ.
• - De nyutbildade bibliotekarierna håller nu en bra nivå. – Viktigt att de är förberedda för att snabbt kunna gå in i

arbetet: kunskap om IT, pedagogik + det traditionella. – Eftersom bibliotekarierna snabbt får arbete indikerar det att
utbildningar lyckas producera bra bibliotekarier. – Ämneskompetens är viktig som komplement till
bibliotekarieutbildningen.

• Jag vill ha: 1 utbildning i Norrland gärna Umeå, Luleå el. varför inte Mitthögskolan! 2 flera utbildningsplatser för
distansstuderande 3 kanslist/assistentutbildningar.

• Ibland har jag förvånats över hur dålig kunskapen om biblioteksarbete är bland nyexaminerade bibliotekarier. Att
hantera bibliotekets datasystem är man helt okunnig om t.ex.

• En vettig undersökning där resultatet ska bli spännande att ta del av. Utbildningen har blivit alltför teoretisk på det
praktiskas bekostnad, tyvärr.

• Det vore intressant om de tillfrågade i denna undersökning el. ev. alla intresserade bjöds in till en hearing kring de
olika bibliotekarieutbildningarna med medverkande lärare, studenter och arbetsmarknadintressenter.

• Biblioteksarbete är ett mycket praktiskt arbete. Arbetar man på ett litet bibliotek måste man även som bibl:ie kunna
rutinerna o handhavandet. Därför praktik på små och stora bibliotek för att få inblick i vad yrket kräver förutom
datorbaserad informationssökning.

• Viktigt med en snabb förändring – att införa praktik.
• Teori och praktik fyller båda en funktion. Min upplevelse av utb. i Umeå är att många examineras utan att känna

sig som bibliotekarier; osäkerheten är stor då man plötsligt står framför en låntagare eller skall representera bibl. i
möten och nämndsammankomster.

• Ni bör få praktik på både folk-, forsknings-, företags- och skolbibliotek. Obs! Själv gjorde jag 2 mån obligatorisk
praktik + ytterligare ca 4 mån med korrespondenskurs. Hade jag verkligen nytta av när jag kom ut och var helt
ensam på mitt första bibliotek!

• Önskvärt med extra lång praktik.
• Basinformation om utbildningen på de olika orterna ska finnas på varje folkbibl + att nyheter meddelas så

materialet är aktuellt.
• Hur värderas akademiska meriter utöver minimum? När hade ditt bibliotek nytta av BHS senast?
• Jag anser att praktik är viktigare än ett examensarbete på 20 poäng. Eftersom många av dem studerande inte har

erfarenhet från biblioteksarbete innan de påbörjar ”bibliotekarieutbildningen”, är praktik viktigt då den studerande
bla kan komma till insikt om vilken typ av bibliotekarietjänster han eller hon vill söka sig till efter fullgjord
examen. En annan fördel både för studenten och praktikbiblioteket är om båda parter trivs med varandra under
själva praktiken, kan detta leda till en anställning vid ett senare skede.


