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Bilder av bibliotekariens kunskap

Inledning

Utgångspunkten för vårt gemensamma arbete är ett intresse för bibliotekariens kompetenser
och kunskaper och hur dessa har definierats under 1900-talet. Hittills har vi använt oss av
några, som vi tror, centrala källor. Åtskilliga källor återstår dock, både sådana som vi känner
till och sådana som återstår att upptäcka. Arbetet ska ses som en del av ett vitt intresse för de
yrkesverksammas och akademikernas synpunkter på vad som konstituerar kunskap och kom-
petens på biblioteks- och informationsvetenskapens fält liksom för uppfattningar om fältets
utbildningar. Exempel på studier som kan ligga framför oss är om utbildningarnas styrande
organ, om aktörer och av områdets publikationer.

Arbetet disponeras i två steg. Steg I bygger på en textanalys, i vilken olika ståndpunkter
och stötestenar kring bibliotekarieutbildningen identifieras.1 Steg II undersöker dessa stånd-
punkter i ett historiskt perspektiv.2

Valet av texter för analysen i steg I har fallit på ett par sinsemellan i tiden näraliggande
texter om utbildning för det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet med gott om
principiella och övergripande synpunkter. Andra möjliga val skulle i de flesta fall ha inneburit
analyser av detaljerade utbildningsförslag på längre avstånd i tid från varandra och från
dagens läge. Texterna har en intressant relation. Den ena utgör en skrivelse från SAB: Spe-
cialgruppen för regionala biblioteksfrågor: Bättre utbildning för framtidens folkbibliotek,
1989.3 I den framförs kritik mot den dåvarande utbildningen. Specialgruppens skrivelse föran-
ledde SAB att vända sig till regeringen, som gav UHÄ, universitets- och högskoleämbetet, i
uppgift att genomföra en översyn av bibliotekarieutbildningen. Den andra texten utgörs av
just den slutrapport som följde översynen: Bibliotekarieutbildningen i framtiden: slutrapport
från gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen, 1991.4 Översynsgruppens ordförande
var Gunnar Svensson, och här hänvisas hädanefter till ”Svenssongruppen” respektive ”Spe-
cialgruppen”. Dessa två texter var viktiga delar av den offentliga debatten, även om ingen av
dem har legat till grund för en förändring. Den nya högskoleförordningen genomfördes 1993
utan någon särskild hänsyn till bibliotekarieutbildningen.

Gemensam kunskapsgrund eller separata utbildningar I

Ett av de teman som båda texterna berör är frågan om huruvida bibliotekariekåren, oavsett
arbetsplats och arbetsuppgifter, bör ha en gemensam kunskapskärna, samt i så fall hur stor del
detta gemensamma skall vara i förhållande till bibliotekariens eventuella specialisering.
Specialgruppen förespråkar en hög grad av specialisering, medan Svenssongruppen poäng-
terar det gemensamma i de kunskaper som bibliotekarier har eller bör ha.

När Specialgruppen talar om kunskaps- och kompetenskrav preciserar man noggrant vil-
ken typ av bibliotekarie och vilken typ av bibliotek det är fråga om: barnbibliotekarie, folk-
bibliotekarie, skolbibliotekarie, specialbibliotek, företagsbibliotek och forskningsbibliotek.
Hela texten handlar i mycket om att utverka en bättre utbildning för folkbibliotekarier genom

                                                                
1 Sjölin. Bibliotekariens kunskap. 2002.
2 Seldén & Sjölin. Kunskap, kompetens och utbildning. 2003.
3 Sveriges allmänna biblioteksförening. Specialgruppen för regionala biblioteksfrågor. Bättre utbildning för

framtidens folkbibliotek. 1989.
4 Universitets- och högskoleämbetet. Gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen.

Bibliotekarieutbildningen i framtiden. 1991a.



att framhäva folkbibliotekarieyrkets särart, främst i förhållande till akademiska bibliotek och
företagsbibliotek.

Svenssongruppen, däremot, talar kort och gott om bibliotekarier och bibliotek, utan att
precisera arbetsplatser. Det är på så sätt två olika bilder av biblioteksfältet som målas upp:
Specialgruppen talar om ett heterogent fält, där olika tjänster och arbetsplatser ställer olika
krav på bibliotekariens kompetens. I Svenssongruppens text framstår bilden av biblioteksfältet
som homogent och likartat. Bibliotekarier och bibliotekstyper är här mer lika än olika, varför
en gemensam kunskapskärna för hela yrkeskåren är det adekvata.

Det är ett slags konfliktförhållande som råder mellan de båda texterna; inte så att de
uttryckligen argumenterar mot varandra, men genom själva sätten att tala om biblioteksfältet
målas två oförenliga verklighetsbilder upp.

Gemensam kunskapsgrund eller separata utbildningar II

Behovet av en utbildning för att tillgodose folkbibliotekens behov gjorde sig av naturliga skäl
påmint under pionjär- och genombrottsperioderna – tidigt nittonhundratal. Redan i en av de ti-
digaste och mest kända urkunderna för folkbiblioteksväsendets framväxt, den palmgrenska ut-
redningen, talas åtskilligt om kompetenskrav och utbildning.5 De olika bibliotekstypernas
skilda uppgifter belyses, med en viss betoning på skol- och undervisningsbibliotek. Där finns
emellertid också en vision av en enhetlig organisation för svenskt biblioteksväsende, som in-
kluderar såväl skolbibliotek, rörelsebibliotek och folkbibliotek som universitetsbibliotek och
Kungl. biblioteket.6

Universitetsbiblioteken och Kungl. Biblioteket hade redan lösningar på utbildningsbeho-
ven i sina kadrer. Mot en bakgrund av stränga anställningskrav (kunskaper i latin och 3 mo-
derna språk samt licentiatexamen) fick varje ny amanuens en individuell träning av lärlings-
karaktär. Kapaciteten i system av detta slag är inte överdrivet stor.7

Folkbibliotek å sin sida var för små för att kunna hantera en inomverksutbildning av
nämnt slag. 8 Vid mitten av 1920-talet var tiden mogen att utverka statsmakternas stöd för en
folkbibliotekarieutbildning. Folkbildningssakkunnigas varnade 1924 för konsekvenser vid ett
uteblivande av en utbildning samt lade konkreta förslag om användning av medel för
ändamålet.9 De sakkunniga påpekar å ena sidan att “Folkbiblioteksarbetet kräver sin särskilda
teknik, i mycket skild från de vetenskapliga bibliotekens” och å andra sidan att undervisning-
en vid Förenta staternas 17 biblioteksskolor vanligen avser både folkbibliotek och vetenskap-
liga bibliotek.10

Man kan konstatera att själva ursprungen till biblioteksutbildningarna i landet var
beroende av biblioteksfältets uppdelning. Det skulle dröja decennier innan det kom fram för-
slag till en gemensam utbildning tvärs över bibliotekstyperna. När tanken dök upp var det i

                                                                
5 Palmgren. Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af det

allmänna biblioteksväsendet i Sverige. 1911.
6 Op.cit.
7 Kungl. biblioteket startade 1946 en sorts biblioteksskola, delvis tänkt som service åt andra vetenskapliga

och specialbibliotek. Tynell. 'Ett porträtt av författaren som valp' eller Mina tidiga bibliotek. 1998.
8 Stockholms stadsbiblioteks biblioteksskola var ett undantag, men den startade inte förrän 1948.
9 Folkbildningssakkunniga. Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. 1924.

Det torde behövas ytterligare studier för att klarlägga argumenteringen i ärendet.
Jämför Sveriges allmänna biblioteksförenings utbildningskommitté. Förslag till grundläggande utbildning
av bibliotekarier vid folkbibliotek samt vetenskapliga allmän- och specialbibliotek. 1956.

10 Folkbildningssakkunniga. Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. 1924.



den omfattande debatt som blev följden av folkbibliotekssakkunnigas betänkande 1949.11 Ut-
redningstexten ger intryck av en angelägenhet att utvidga och befästa “Statens biblioteksby-
rås” kontroll över “biblioteksskolan”. 12 Styrelserna för såväl Svenska folkbibliotekarieföre-
ningen som Sveriges allmänna biblioteksförening för fram tankar om samordning av utbild-
ningen för bibliotekarier av olika typer.13

Regeringen skickade ett utbildningsförslag man fick från SAB 1957 på remiss. Förslaget
innebar inrättande av ett universitetsämne med tre betygsnivåer. Skolöverstyrelsen med dess
biblioteksbyrå sköt förslaget i sank 1961 under hänvisning till rationaliseringsutredningen. 14

Rationaliseringsutredningsundersökningens material framhäver, att folkbibliotekarieyr-
ket ifråga om kunskapsfordringar och arbetsuppgifter har en markerad särart och klart
skiljer sig från andra bibliotekariekategoriers arbete.15

Avstyrkandet gällde såväl en gemensam grundutbildning som utbildningens förläggning till
universiteten och införandet av ämnet bibliotekskunskap som särskilt ämne inom de humanis-
tiska fakulteterna. Dessutom kritiserades resursslöseriet med utbildning på mer än ett ställe.

En utredning, som hade arbetat sedan 1966, lade 1969 fram ett betänkande om bl a biblio-
tekarieutbildning. Av direktiven framgår att regeringen önskar veta vilken samordning som
kan ske av utbildning för bibliotek av olika typer, dokumentation och arkiv och om denna ut-
bildning skulle kunna förläggas till ett gemensamt institut. Utredningen föreslog en i princip
för olika bibliotekstyper gemensam 2-årig utbildning vid en bibliotekshögskola. Första året
skulle vara helt gemensamt. Andra året skulle utbildningen delas efter bibliotekstyp. Informa-
tiker föreslogs få sin utbildning förlagd till universitetens institutioner för informationsbe-
handling. Arkivarier föreslogs få en termins yrkesutbildningskurs efter avlagd fullständig filo-
sofie kandidatexamen. 16

Regeringens proposition 1971 uppvisar förändringar jämfört med utredningen: Specialise-
ring efter bibliotekstyp tilläts bara under hälften av det andra året under hänvisning till att ut-
bildningen borde vara mindre specialiserad.17

Interna utbildningsreformer på bibliotekshögskolan innebar undan för undan allt större
uppdelningar. År 1989 var endast en fjärdedel av utbildningstiden gemensam. Dessa reformer
avlägsnade sig allt mer från Carlssons politiska intentioner av år 1971. Det är i stället de båda
folkbiblioteksutredningarnas visioner som har hägrat.

Svenssonutredningen tillkom på politiskt initiativ och Svensson själv hade nyligen varit
utbildningsminister Bengt Göranssons (1932-) närmaste man som statssekreterare vid utbild-

                                                                
11 Exempelvis ägnas Svenska folkbibliotekarieföreningens årsskrift Biblioteket och vi 1950 åt frågan.
12 Folkbibliotekssakkunniga. Folk- och skolbibliotek. 1949.
13 Sveriges allmänna biblioteksförenings utbildningskommitté. Förslag till grundläggande utbildning av

bibliotekarier vid folkbibliotek samt vetenskapliga allmän- och specialbibliotek. 1956.
14 1958 års rationaliseringsundersökning vid folkbiblioteken. Organisation och arbetsmetoder vid

kommunala bibliotek. 1960.
15 Koncept till skrivelse till Konungen SE/RA/420262.19 Ö IV:12.

Jämför: Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm. Utbildning för bibliotek, arkiv och
informatik. 1969.
Även: Möhlenbrock. Förnyelse och debatt. 1980.

16 Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm. Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik.
1969.

17 Regeringen. Kungl. Maj:ts proposition angående utbildning av bibliotekspersonal m.m. 1971.
Utbildningsutskottet tog inte ställning till frågan. Riksdagen. Utbildningsutskottet. Utbildningsutskottets
betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utbildning av bibliotekspersonal m.m.
jämte motioner. 1971.



ningsdepartementet.18 Det som föranledde regeringen att ge UHÄ utredningsuppdraget var
SAB:s hänvändelse.19 Utredningens båda aktstycken måste ses som en tillrättavisning av
bibliotekshögskolan: utvecklingen under 1970- och 1980-talen har gått åt fel håll. I viss mån
pekar Svenssonutredningens synpunkter i samma riktning som de beslut Carlsson tog. En vik-
tig skillnad är synen att utbildning bör ske på mer än en ort och i synnerhet att en akademi-
sering mot bakgrund av forskning är viktig. SAB-utredningens visioner från 1956 gör sig in-
direkt påminda.

Utbildningsreformen 1993, med utbildningsminister Per Unckel (1948-) som ansvarig,
ändrade förutsättningarna radikalt. Generaliserade, likartade villkor för så stora delar av hög-
skoleväsendet som möjligt var målet. Bibliotekarieexamen20 försvann. Genom att riksdagen
inrättat en professur den 1 juli 1991 fanns i stället ett ämne: bib lioteks- och informationsve-
tenskap. Högskolorna fick själva bestämma sitt utbud. Linjenämnderna avskaffades och avnä-
marnas inflytande via dem försvann liksom de studerandes. Regeringen behöll sitt inflytande
via tillsättning av rektorer och styrelser. En avsevärd makt placerades hos kollektivet av
forskningskompetenta (disputerade) lärare. Reformen ledde snabbt till att utbildningar i bib-
lioteks- och informationsvetenskap kom igång på 3 universitet, som tidigare inte hade distri-
buerat den utbildningen. Ingen av de 4 utbildningar som har existerat mellan 1993 och 2003
har fokuserat kring en specifik, separat folkbibliotekarieutbildning. Å andra sidan existerade
en folkbibliotekarieutbildning helt separat under ett halvsekel mellan 1926 och 1972. Under
perioden 1972-1993 var den i varierande grad separat. Under hela perioden 1926-1993 var ut-
bildningen monopoliserad och lättövervakad, inte nödvändigtvis lättstyrd, av professionens
företrädare via olika styrorgan. 21

När ageranden från politiskt håll har påverkat inriktningen har den varje gång gått i rikt-
ning mot sammanhållna, gemensamma, generella lösningar. Edenman talade 1965 för sam-
ordning av breda områden och ett gemensamt utbildningsinstitut i direktiven. Carlsson min-
skade 1971 de separata och ökade de gemensamma delarna i utredningsförslaget. Svensson
förordade 1989 (med Göranssons goda minne?) ett gemensamt upplägg tvärtemot innebörden
i den hänvändelse från SAB, som hade föranlett utredningen. Unckel genomförde 1992 ut-
präglat generella lösningar, som inte har modifierats av Tham (1939-) eller Östros (1965-).

Man kan uppmärksamma att de artikulerade opinionerna under 1970- och 1980-tal har
gått i riktning mot att betona skillnaderna i olika bibliotekariegruppers kunskap, medan åt-
skilliga opinionsyttringar under 1950-talet kunde tänka sig gemensamma lösningar på utbild-
ningsfrågan, vilka konkretiserades på 1960-talet. Ett kvardröjande intryck är kraften igenom-
slaget för centrala politiskt orkestrerade reformer (såsom 1972 och 1993). Den centrala poli-
tiska nivåns ovillighet att komma opinionerna för folkbibliotekens särart till mötes är påfal-
lande. Bristen på politiska beslut som resultat av de båda folkbiblioteksutredningarna 1949
och 1984 faller i tankarna.

                                                                
18 Liksom debatten efter folkbibliotekssakkunniga fick ett temanummer, utkom redan samma år som Svens-

songruppen fick sitt uppdrag NORDINFO-NYTT med ett nummer om de nordiska biblioteksutbildningar-
na, där Lars Seldén skrev om den svenska. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen utkom 1991
med temat “Bibliotekarieutbildningen i Sverige” med inlägg av Erik Carlquist, Lars Höglund, Maj Klas-
son och Magnus Torstensson. Samma år hölls konferensen “Biblioteken och framtiden”. Seldén. Bibliote-
ken och framtiden. 1992. Dessa får betraktas som symptom på vilken vikt som fästes vid Svensson-
utredningen.

19 Universitets- och högskoleämbetet. Gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen. Förnyad
bibliotekarieutbildning. 1991b.

20 Egentligen högskoleexamen på bibliotekarielinjen.
21 En viss reservation mot vår monopoltanke skall noteras. Stockholms stadsbiblioteks biblioteksskola låg

utanför monopolet liksom Kungl. Bibliotekets och tekniska litteratursällskapets kurser.



Bibliotekarien och akademin I

En annan fråga gäller huruvida bibliotekariens kunskaper skall vara vetenskapliga och om
bibliotekarien skall vara akademiskt utbildad. Två huvudsakliga sätt att förhålla sig till den
frågan kan uppmärksammas i texterna. Det rör sig, kort sagt, om ställningstaganden för eller
emot en akademisk utbildning. Specialgruppens text representerar ställningstaganden mot det-
ta, åtminstone vad gäller folkbibliotekarier, medan Svenssongruppen antar det motsatta syn-
sättet och är för en vetenskaplig, akademisk utbildning för hela bibliotekariekåren. I Special-
gruppens argumentation relateras intressant nog frågan om en akademisk utbildning till den
om specialisering. Man tänker sig att om utbildningen ges i en akademisk miljö kommer
forskningsbiblioteksfrågor bli viktiga och självklara, medan det säregna i folkbiblioteksarbete
kommer att åsidosättas. Det är därför det är viktigt med en utbildning utan koppling till
akademisk miljö: den skulle ha särskilda förutsättningar att ta fasta på folkbiblioteken.

Bibliotekarien och akademin II

Anknytningarna till begreppen akademisk och vetenskaplig har varit många under årens lopp.
Karaktären har skiftat. Motsatsbegrepp har stundom lanserats, mest i form av praktik och
praktisk. Begreppet teoretisk figurerar stundom, mest i kritiska vändningar. Undervisningsfor-
mer som föreläsningar och seminarieövningar ställs mot varandra. Biblioteksämnenas karak-
tär såsom varande tekniska, akademiska, administrativa eller praktiska kan diskuteras och det
har man gjort.

Det akademiska intresset för folkbildning och bibliotek fick ett kraftigt uppsving i slutet
av 1800-talet och särskilt under 1880-talets radikalism och såg ett flertal studentföreningar
bildas och verka i folkbildande syfte.22 Folkbibliotekens ursprung som en del av folkbild-
ningsarbetet kan inte ifrågasättas.

Vid genombrottstiden och under den första etableringsfasen, karakteriserade av biblio-
teksförfattningarna 1905, 1912 och 1930, är det påfallande många av de ledande figurerna
inom folkbiblioteksväsendet, som har disputerat för doktorsgraden, såsom: Nils Gobom, Fred-
rik Hjelmqvist, Knut Knutsson (även anlitad som professor i slaviska språk vid Stockholms
högskola), Hugo Lundgren, Valfrid Palmgren (1877-1967), Knut Tynell.23 Högt utbildad per-
sonal vid de vetenskapliga biblioteken medverkade i folkbiblioteksnära funktioner.

En aspekt av vetenskaplighet är bibliotekspersonalens kollektiva akademiska status och
vetenskapliga erfarenhet. Det finns mätningar vid åtminstone tre tillfällen. Mellan 1943 och
1972 fordrades akademisk examen för att bli anta-
gen till biblioteksskolan. Det resulterade i att det
1969 fanns 85% akademiker bland dem som genom-
gått bibliotekarieutbildning.

Lägre andelar noterades såväl 1949 som 1985.
Mellan 1972 och 1986 fanns en egendomlig antag-
ningsordning. Så mycket som 25% av antagnings-
volymen påverkades av slumpurval vilket kan

                                                                
22 Åberg. Folkbibliotekens historia intill 1960-talet. 1982.
23 Belägg: SvB och LIBRIS.
24 Folkbibliotekssakkunniga. Folk- och skolbibliotek. 1949.

Uppgiften åberopas av Nilsson. Kompetens och utbildning. 1950.
25 Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm. Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik.

1969.
26 Nättorp. Undersökning av bibliotekariernas arbetsmarknad. 1987.
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tänkas förklara den sjunkande andelen. 27

Ideologi och personliga egenskaper I

Det finns ytterligare en ståndpunkt som skall presenteras här. Det rör bibliotekariens ideologi
och personliga egenskaper. Det kan vara värt att notera att det bara är Specialgruppen som ut-
talar sig om dessa saker. Svenssongruppen yttrar sig i dessa frågor vare sig för eller emot. Det
man framhåller i Specialgruppens text är att folkbibliotekarien bör ha en särskild ideologisk
inställning. En folkbibliotekarie, hävdar man, behöver en folkbiblioteksideologi och en med-
vetenhet om “folkbibliotekens ideologiska utgångspunkter”. 28 Vad denna ideologi skulle in-
nebära är inte glasklart, men några ställningstaganden görs i anslutning till begreppet folk-
bildning. Det uttrycks till exempel att rekryteringen till bibliotekarieutbildningen bör ta
“hänsyn till, och drar nytta av sökande med erfarenhet från idébaserat folkbildnings- eller
folkrörelsearbete”.29 En ideologiskt genomsyrad utbildning är målet.

Specialgruppen framhåller också att vissa personlighetsdrag är önskvärda hos en folk-
bibliotekarie. En god utbildning är inte nog. En människa som vill bli folkbibliotekarie bör
besitta särskilda egenskaper som: social begåvning, kreativitet, utåtriktad, aktiv, många in-
tressen, människointresse.30

Detta om gemensamma och specialiserade kunskapskrav, om akademisk utbildning, och
om kraven på ideologi och personliga egenskaper är de största skillnaderna mellan dessa två
texter. Men det finns också avsevärda likheter. Dessa gäller främst vilket ämnesinnehåll bib-
liotekarieutbildningen skall ha. Texterna är ense om att kunskaper om kultur, litteratur, sam-
hället och språk är viktiga. Därtill kommer kunskaper om lagring och återvinning av infor-
mation, även om Specialgruppen inte är odelat positiv till dessa. Båda texterna pekar också på
att det vore fördelaktigt att låta bibliotekarieutbildningen berikas genom samverkan med
andra utbildningar, exempelvis folkhögskollärarutbildningen, arkivarieutbildningen, informa-
törsutbildningen och museiområdet.

Ideologi och personliga egenskaper II

Låt Valfrid Palmgren år 1911 få inleda detta avsnitt med sina synpunkter på bibliotekariens
egenskaper.

Den ledande personligheten är ju inom varje institution af mycket stor betydelse, men
det synes mig, som om vore detta t.o.m. i högre grad än vanligt fallet i ett bibliotek. På
en bibliotekarie ställer nämligen hans arbete stora fordringar på icke blott litteraturkän-
nedom och mångsidiga kunskaper i allmänhet utan äfven på hans rent personliga egen-
skaper. Han måste först och främst vara utrustad med energi och med ett utprägladt ord-
ningssinne, utan hvilka egenskaper han icke kan gå i land med att sköta biblioteksma-
skineriet. Han måste hysa verklig böjelse för sitt kall, i hvilken känsla och intresse för
allmänheten och dess sträfvanden måste ingå som en integrerande beståndsdel. Och han
måste slutligen vara taktfull och värdig i sitt väsen och uppträdande.31

                                                                
27 Seldén. Swedish Library Education in Retrospect. 1993.
28 Sveriges allmänna biblioteksförening. Specialgruppen för regionala biblioteksfrågor. Bättre utbildning för

framtidens folkbibliotek. 1989.
29 Op.cit.
30 Op.cit.
31 Palmgren. Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af det

allmänna biblioteksväsendet i Sverige. 1911.



Folkbildningssakkunniga 1924 formulerar sig för sin del på följande vis.

Det är en allmän erfarenhet, att ett folkbiblioteks betydelse på det allra närmaste hänger
samman med och beror av dess personals kunnighet, duglighet och intresse. En biblio-
tekarie, som är väl förtrogen med sitt biblioteks resurser, som har litteraturkännedom
och administrationsförmåga, kan mångdubbla nyttan av biblioteket. Det levande intres-
set för själva saken, för folkbiblioteket som ett medel i folkbildningsarbetets tjänst är
givetvis en nödvändig förutsättning för framgången av en folkbibliotekaries arbete. Det
ligger emellertid inget underkännande härav, om man starkt understryker, att frågan om
huru folkbibliotekens behov av lämplig personal skall kunna tillgodoses väsentligen är
en fråga om avlöningen, dels om tillfälle till särskild utbildning för facket.32

Folkbibliotekssakkunniga uttrycker sig 1949 tämligen allmänt om lämplighet och sätter det i
samband med sin önskan att i större utsträckning rekrytera icke-akademiker.

Akademiska studier garanterar icke i och för sig någon lämplighet för bibliotekarie-
yrket, men det är klart, att omfattande kunskaper och ett moget och tränat omdöme är
nödvändiga förutsättningar för att en person skall kunna på ett tillfredsställande sätt
motsvara de krav, som det moderna biblioteksarbetet ställer. 33

Greta Linder behandlar 1955 utförligt de personliga förutsättningarna för folkbibliotekarie-
yrket. “Vad som behövs är människor med ideellt patos och på samma gång praktisk förmåga
att se en chans. En droppe pionjärblod, en portion djärvhet…” De notoriskt blyga och för-
sagda, de stilla och passiva kan varken trivas eller göra nytta.34

Skolöverstyrelsens remissvar 1961 på SAB:s utbildningskommittés förslag behandlar
utförligt sådant som rör folkbibliotekarieyrkets kunskapsfordringar och arbetsuppgifter.
“Folkbibliotekets roll som aktiv folkbildningsinstitution kräver av folkbibliotekarien förmåga
av utåtriktad, kontaktsökande och propagerande aktivitet.”35

Folkbiblioteksutredningen diskuterar 1984 utförligt organisation, struktur och planering
och i det sammanhanget även personalens roller. Samarbete och “arbetslagsidén” betonas men
det går inte att finna explicita formuleringar om personalens egenskaper. Under rubriken ut-
bildning, som inleds med att frågan inte ingår i uppdraget, uttalas att man vill att utredningens
“uppfattningar om folkbiblioteksverksamhetens inriktning speglas i olika slag av utbildning”.

Framför allt är vi måna om att ett folkbildande synsätt präglar utbildningen samt att de
som arbetar i folkbiblioteken har en allmän kunskap om hela kulturområdet.36

Folkbildning som tema återkommer hos Ristarp och Andersson 2001. De har också två kapitel
rubricerade biblioteksideologi.

Om folkbiblioteken i framtiden ska arbeta med samma målsättning som hittills, att täcka
både informationsuppgiften och kulturuppgiften med samma kompetens, då krävs

                                                                                                                                                                                                          
Det återstår att bearbeta de åtskilliga artikulationer i frågan, som förekommer bland annat i
Biblioteksbladet.

32 Folkbildningssakkunniga. Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. 1924.
33 Folkbibliotekssakkunniga. Folk- och skolbibliotek. 1949.
34 Linder. Folkbibliotekarieyrket. 1955.
35 Koncept till skrivelse till Konungen SE/RA/420262.19 Ö IV:12.
36 Folkbiblioteksutredningen. Folkbibliotek i Sverige. 1984.



bibliotekarier som inte bara behärskar hantering av informationsinstrumenten i form av
datoriserade informationsbaser. De bör också ha ett folkbildningspatos.37

Eftertankar

Folkbildningsspåret framstår tydligt. Folkbildningsarbetet kan påstås vara folkbibliotekens
raison d’être under pionjär- och genombrottsskedena. Relationen folkbildning – folkbibliotek
framstår fram till 1950-talet som oproblematisk. Något av ett brott i relationen utgör folkbib-
liotekssakkunnigas förslag att avveckla statsbidragen till studiecirkelbibliotek.38 Ett centralt
avsnitt i samma text formulerar sig kring demokratiaspekten vad gäller tyngdpunkten i folk-
bibliotekens verksamhet medan Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm på
1960-talet betonar folkbibliotekens didaktiska funktion och att folkbildningsfunktionen har
kompletterats med en servicefunktion.39 Brister i folkbibliotekens anknytning till folkbild-
ningen uttrycks med oro i folkbiblioteksutredningen, i Specialgruppens text och hos Ristarp
och Andersson. Brister i utbildningen hålls, åtminstone delvis, i ansvar för detta.40

Oenigheten kring vad som är gemensamt och separat i biblioteksväsendet i allmänhet och
i utbildningen i synnerhet är ett genomgående tema under decennier. Valfrid Palmgren och
hennes chef Erik Dahlgren var inte eniga. Skolöverstyrelsen och folkbibliotekarieföreningen
stod emot varandra på 1950-talet. 1958 års rationaliseringsundersökning vid folkbiblioteken
och Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm kom till olika resultat. Det-
samma gäller specialgruppen och Svenssongruppen. Grundandet av bibliotekshögskolan ver-
kar ha fungerat som en vattendelare. Krafter som verkade för en uppdelning växte. Tolkningar
är problematiska och kan gå åt olika håll, till exempel kretsa kring makt och handla om att
undergräva respektive försvara jurisdiktion.

Relationen folkbibliotek – akademi har undergått förändringar, försämrats rätt och slätt.
Folkbildningsväsendet, i synnerhet dess populärvetenskapliga föreläsningsverksamhet, stod
vid folkbibliotekens pionjärperiod i ett särdeles gott förhållande till akademin.41 Omvänt var
akademins intresse för folkbildningen likaså stort, manifesterat genom diverse föreningsbild-
ningar vid universiteten. Man kan räkna med en överspridningseffekt till folkbiblioteksvä-
sendet. De akademiska värdena relat iviseras tydligt av folkbibliotekssakkunniga och existerar
inte i folkbiblioteksutredningen. Om Möhlenbrock kan tolkas som ett symptom på inställ-
ningen i folkbiblioteksvärlden så ger han inte uttryck för någon högre uppskattning av akade-
min.42 Specialgruppens inställning i frågan är efter läsning ovan väl känd. Det är att gå för
långt att hävda att Svenssongruppen agerade för att stärka en positiv relation mellan folk-
bibliotek och akademi.

En fråga som man ställer sig efter att ha gått igenom ett material av ett visst omfång är:
Varför är vetenskapliga bibliotek relativt osynliga? Viktiga artikulationer kring dem hör
kanske hemma i annat material och fordrar ytterligare granskning. En liknande fundering in-

                                                                
37 Ristarp & Andersson. Mitt i byn! 2001.
38 Folkbibliotekssakkunniga. Folk- och skolbibliotek. 1949.
39 Op.cit.

Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm. Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik.
1969.

40 Folkbiblioteksutredningen. Folkbibliotek i Sverige. 1984.
Sveriges allmänna biblioteksförening. Specialgruppen för regionala biblioteksfrågor. Bättre utbildning för
framtidens folkbibliotek. 1989.
Ristarp & Andersson. Mitt i byn! 2001.

41 Folkbildningskommittén. Folkbildningskommitténs utlåtande. 1923.
42 Möhlenbrock. Folkbildning och bibliotek. 1989.



finner sig beträffande företagsbiblioteken: Tillhör de samma sociala fält som det övriga bib-
lioteksväsendet? Några detaljer tyder på att så var fallet: Edenman tänkte sig det i sina utred-
ningsdirektiv och Kajsa Hellström med rötter i närheten av den miljön43 utsågs till biblio-
tekshögskolans första rektor. Andra förhållanden tyder på en mer separat ställning: en särskild
tidskrift och en särskild intresseorganisation. Dessa och liknande källor står på väntelista för
ytterligare utredning.

                                                                
43 Ingenjörsakademien och Tekniska litteratursällskapet.
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