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Inledning 
Jag vill med min uppsats undersöka hur bibliotekarier inom forsknings-

biblioteken ser på sin yrkesroll, en roll som för närvarande genomgår en tydlig 

förändringsprocess. Denna förändring kan skönjas på flera plan och har blivit 

allt mera märkbar under de senaste åren. Inom biblioteken sker inte enbart 

förändringar vad gäller ökande kunskapsmängd och ökad fysisk tillgänglighet 

till informationen, exempelvis genom öppna samlingar, införande av IT-teknik 

och ökad tillgång till läseplatser, utan också i bibliotekariernas arbetsuppgifter i 

samband med att ny pedagogik och teknik införs i undervisningen inom 

universiteten. Vad jag vill fokusera på här är inte främst de kvantitativa och 

tekniska förändringarna i biblioteksverksamheten utan mera hur 

bibliotekarierna själva upplever samspelet mellan sin nya yrkesroll och 

grundutbildningen, i samband med införandet av nya pedagogiska metoder. 

Många av de uppgifter som tidigare utgjort merparten av en 

forskningsbibliotekaries arbetsuppgifter kan idag, tack vare den snabba 

tekniska utvecklingen, skötas av datorer eller av låntagarna själva. Det som 

tidigare varit kärnan i så gott som all biblioteksverksamhet – att tillhandahålla 

och låna ut böcker – får idag allt oftare konkurrens av andra uppgifter. I ett 

flertal skrifter fastslås att bibliotekens nya roll bör vara att tillgodose 

användarnas behov att kunna behärska sitt eget informationsanvändande (jfr 

kap. forskningsöversikt). Detta kan tolkas som att bibliotekariernas yrkesroll 

har gått från att presentera ett färdigt informationspaket, med mer eller mindre 

givna svar, till att handla om vägledning av exempelvis studenter för att hjälpa 

dessa till ett mera självständigt kunskapssökande. Den generella bilden man får 

är att bibliotekarierna förr möttes av studenter med skrivna kurslitteraturlistor, 

där bibliotekariens roll främst var att hjälpa till att ta fram den av lärarna 

bestämda litteraturen, medan det numera är allt vanligare att studenterna inte 

har någon färdig litteraturlista alls. Vid tillämpande av pedagogiken med 

problembaserat lärande (PBL)1 har studenterna vanligen ingen fastställd 

litteratur, utan söker själva lämplig sådan med utgångspunkt från de fallstudier 

som de tilldelats. Det innebär att studenterna nu är i behov av en delvis 

annorlunda assistans vid biblioteksanvändandet, för att själva kunna hitta fram 

till den information som de behöver. Den önskade informationen kan idag inte 

enbart sökas i studentlitteraturen utan lika ofta i andra typer av böcker, artiklar 

i tidskrifter eller i digitala medier. Som jag nämnde redan inledningsvis är det 

                                                 
1 För ordförklaring se kap. Definitioner av centrala begrepp. 
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bibliotekariernas upplevelser av och åsikter om denna förändring jag främst vill 

fokusera på i min undersökning. 

Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning har i flera fall försökt beskriva och analysera det befintliga 

läget men mera sällan utifrån bibliotekariernas egen syn på sitt arbete. Det har 

genomförts ett antal rapporter och uppsatser där studenternas behov och 

önskemål har undersökts. Bibliotekschefer har kommit till tals och blivande 

bibliotekariers utbildning har granskats. Jag vill med min uppsats i stället 

koncentrera mig på bibliotekariernas egna upplevelser av sin arbetssituation 

samt deras åsikter och önskemål när det gäller denna. Något jag därför också är 

intresserad av, utan att det för den skull utgör något primärt syfte med 

uppsatsen, är att se är hur visionerna kring forskningsbibliotekens nya roll 

stämmer med den verklighet som upplevs av bibliotekspersonalen. Föremålet 

för min studie kommer att vara bibliotekarier vid Uppsala universitets biblio-

teksenheter2. I studien utgår jag från följande frågeställningar: 

• Hur ser forskningsbibliotekarierna på studenterna, lärarna och forskarna 

samt samarbetet mellan dem? Anser de sig vara en resurs och känner de att 

de respekteras som en resurs av de andra grupperna? 

• Upplever bibliotekarierna att deras arbetsuppgifter förändrats i samband 

med att det vuxit fram en ny syn på forskningsbibliotekens nya roll och i så 

fall hur? Alternativet är att de inte upplever att yrkesrollen förändrats 

särskilt mycket, något som i så fall är nog så intressant att kartlägga. 

• Känner sig bibliotekarierna delaktiga i processen från förslag till 

genomförande av olika förändringar av forskningsbibliotekens roll? 

• Vad är bibliotekariernas uppfattning om sin nya roll som vägledare för 

studenternas mera självständiga informationssökande, värderande och 

informationsutnyttjande genom exempelvis PBL? 

• Upplever de sig därmed också ha fått en yrkesroll som blivit mera 

integrerad med undervisningen på grund- och/eller forskarutbildningsnivå, 

dvs. användarundervisning? Om detta är fallet, anser de sig ha erforderlig 

utbildning för detta? 

                                                 
2 Då jag inte kunnat hitta en liknande studie som gjorts vid något annat bibliotek valde jag Uppsala 
eftersom det är det äldsta och största biblioteket, samt att det av praktiska själ var lämpligt då det är inom 
samma universitet som min egen institution. Att jag enbart undersöker förhållandena vid ett bibliotek är 
också av praktiska själ. Orsaken till att jag begränsar min studie till att enbart gälla bibliotekarier är dels 
för att de är dem biblioteksdebatten främst syftar på, dels att Uppsala är störst och äldst. 
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Definitioner av centrala begrepp 

Jag kommer i uppsatsen att återkomma till vissa centrala begrepp som bör 

definieras. Dessa listas nedan i alfabetisk ordning: 

Användare: Används som beteckning för samtliga grupper som har till-

gång till forskningsbiblioteken, det vill säga studenter, doktorander, forskare, 

lärare samt allmänheten. 

Användarundervisning alternativt användarutbildning: Utbildning som 

bibliotekarier bedriver för att ge en grund i informationssökning och kunskap-

sinhämtande. Syftet med undervisningen är att studenterna ska förvärva 

kunskaper som är en del av eller komplement till sina ämnesstudier (Karlsson 

2001, s. 5). Här ingår en allmän bibliotekskännedom, orientering i sökverktyg 

samt ofta en mer ämnesorienterad informationskunskap. Det engelska uttrycket 

för denna företeelse är (library) user education. 

Bibliotekarie: Åsyftar en person som arbetar vid ett bibliotek och som 

benämns med yrkestiteln bibliotekarie eller 1: e bibliotekarie oavsett om 

personen genomgått någon formell bibliotekarieutbildning eller inte. Även om 

min uppsats inte kommer att jämföra åsikterna mellan de som har och inte har 

formell bibliotekarieutbildning vill jag ändå göra det klart att båda grupperna 

avses. 

Forskningsbibliotek: Inbegriper i uppsatsen endast universitetsbibliotek 

och högskolebibliotek samt därtill hörande enheter och filialer. Vanligtvis 

används termen annars i en lite vidare bemärkelse och innefattar då även 

myndighetsbibliotek, företagsbibliotek och specialbibliotek. Specialbiblioteken 

har samlingar inom begränsade ämnesområden men är inte knutna till ett 

universitet eller en högskola. 

Informationskompetens: Kunskaper, färdigheter och förmåga att söka, 

kritiskt värdera och kreativt utnyttja tillgänglig information. Översättning av 

det engelska ordet information literacy. 

Informationssamhället: Då ny information genereras i ständigt ökande 

takt, mycket tack vare den nya tekniken, leder detta till att samhället utvecklar 

en komplexitet inom många områden. Kunskaper och information är viktigt för 

en progressiv utveckling, vilket ledde från industrisamhället till det nuvarande 

informationssamhället (Ericsson 2000, s. 25). 

Livslångt lärande: Pågår under hela livet och där man kontinuerligt 

förvärvar, förnyar och kompletterar kunskaper och färdigheter som är nöd-

vändiga med tanke på ständiga förändringar i det moderna samhället. Det är 

också tänkt att underlätta ett individuellt självförverkligande och blir därför 
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beroende av att en person har förmågan och motivationen att engagera sig i sitt 

lärande. Begreppet ”det livslånga lärandet” avser inte enbart formella 

kunskaper utan även annat som man tar till sig under både arbetet och fritiden 

(Ericsson 2000, s. 23). 

Problembaserat lärande (PBL): Avser en pedagogisk modell där 

studenterna får problemformulerade uppgifter att lösa i mindre grupper och där 

de inhämtar ny kunskap genom självständigt och egenstyrt letande efter 

lösningar. Lärarens roll i arbetet blir ändrad från undervisare till handledare. 

Pedagogen Henry Egidius menar att lärande, till skillnad från inlärning, inte 

enbart är en förmåga till förvärv och vetande utan även till reflektion, 

utveckling av studieförmågan, inlärningsstrategier, kritiskt tänkande samt 

lärande i grupp. (Egidius 1999, s. 15). Ett annat namn för samma företeelse är 

problembaserad inlärning, förkortat PBI. 

Forskningsöversikt 

Det finns, som jag nämnt tidigare, åtskilliga rapporter och uppsatser3 som 

fokuserar på hur arbetsuppgifterna bör eller har förändrats för forsknings-

bibliotekarier, men dessa skrifter har koncentrerats till att ta reda på hur det 

faktiska läget är eller bör bli, dvs. om eller hur biblioteket ska eller har 

integrerats i den pedagogiska processen. Det finns även ett rikt utbud av 

forskning som avspeglar studenternas och forskarnas informationsbehov och 

hur de använder de olika hjälpmedlen i den processen4. Perspektiven på 

bibliotekariernas arbete har emellertid inte varit föremål för vetenskaplig 

forskning i någon större omfattning. Det finns en uppsats från institutionen för 

ABM i Uppsala5 som har undersökt hur folkbibliotekarierna ser på sin yrkes-

roll. Denna har jag dock valt att inte använda mig av för det här arbetet, efter-

som skillnaderna mellan arbetssituationen på folk- respektive forsknings-

bibliotek är så pass genomgående att jag inte funnit materialet relevant för en 

jämförelse. Det befintliga material som diskuterar begreppet informations-

                                                 
3 Studenternas bibliotek bidrar indirekt med att förklara att arbetsuppgifterna förändras men vad 
bibliotekarierna upplever undersöks inte. Så är även fallet med flera av de undersökningar jag använt och 
som jag presenterar längre ner i forskningsöversikten. 
4 Användarperspektivet är centralt i ett flertal uppsatser, exempelvis i Charlotta Ericson Falks 
Studenternas litteraturförsörjning (1999), Sara Wikströms Konsten att lära studenter navigera på 
informationens världshav (2000) och Carin Axelssons och Susanne Haglunds Användarundersökningar 
på bibliotek (2000) vilket enbart är uppsatser vid institutionen i Uppsala. Ser man i ett större perspektiv 
finns väsentligt mer. 
5 Kristina Kolleruds förträffliga magisteruppsats Lära att lära. En undersökning av den pedagogiska 
rollens förutsättningar på folkbibliotek från 2001. 
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kompetens 6 är omfattande. Jag ämnar inte ge diskussionen kring detta någon 

större plats i uppsatsen men vill ändå i förbigående nämna att det finns ett 

rikligt amerikanskt material som behandlar ämnet information literacy och att 

den forskning som skett främst i USA är förebilden för den svenska 

motsvarigheten. Detta material hamnar dock vid sidan om mitt huvudsakliga 

undersökningsområde och jag har därför valt att inte inkludera det. 

För att bygga upp några teoretiska utgångspunkter kommer jag att använda 

en stor undersökning i fyra delar med tillhörande slutrapport, Studenternas 

bibliotek, färdigställd av BIBSAM 19967. Här har man koncentrerat sig på att 

undersöka det integrerade biblioteket där informationssökning är ett naturligt 

inslag i studenternas undervisning och där biblioteket är med i planeringen och 

även deltar vid genomförandet av undervisning. Man framför idéer om att 

användarutbildningen skall vara obligatorisk och poängsatt för att stärka dess 

ställning mot den övriga utbildningen. Undersökningen tar även upp vikten av 

ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare på grundutbildningsnivån. 

Förslagen är många om hur detta samarbete skall kunna utvecklas. En av de 

idéer som diskuteras är att bibliotekarierna även ska ge användarutbildning i 

informationssökning till lärarna. 

En utredning som kommit fram till snarlika slutsatser är SOU 1991:72 En 

kreativ studiemiljö: högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. Även här 

handlar det om hur högskolebiblioteken ska integreras mer med grund-

utbildningen för att bli en mer avpassad resurs för studenterna. Här ges, liksom 

i Studenternas bibliotek förslag till hur lärarna och institutionerna ska inse 

bibliotekens värde och därefter kunna utveckla ett effektivt samarbete. 

Rapporten framför även här idéer om att utbildning i informationskompetens 

skulle ingå i all högskoleutbildning och att även lärarna skulle förbättra sin 

kompetens genom internutbildning. Utredningens förslag sammanfattades i tre 

uppmaningar: 

• Gör förmågan att hantera information till ett mål för all högskoleutbildning. 

• Gör högskolebiblioteket till en pedagogisk resurs. 

• Rusta upp högskolans bibliotek. 

                                                 
6 Här finns en uppsjö av intressant litteratur, både svensk och internationell. Två välkända amerikanska 
teoretiker på området är Christine Bruces The Seven Faces of Information Literacy (1997) och Carol 
Collier Kuhlthaus Seeking meaning: a process approach to library and information services  (1993). 
7 De enskilda delarna samt slutrapporten kommer att refereras till efter sina respektive författarnamn. 
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Det har i senare undersökningar kommit fram att visionerna och samarbetet 

inte fått det genomslag man önskade i de tidigare undersökningarna. I Börjar 

grundbulten rosta? En debattskrift om grundutbildningen i högskolan skriver 

Göran Gellerstam i kapitlet ”Information till alla – en hörnsten i högskolans 

uppdrag” att de gamla universitetsbiblioteken har fått minskade eller bibehållna 

resurser is tället för bättre resurser, medan däremot de mindre högskole-

biblioteken har haft en positiv utveckling. Det samarbete och den integrering 

som var tänkt att ske mellan institutionernas lärare och bibliotekspersonalen är 

det förslag som haft minst genomslag i praktiken. (Gellerstam 1999, s. 97) 

En uppsats som ger en bra bakgrund till min studie är Boel K. Gustafssons 

magisteruppsats Informationskompetens – ett nytt mål för den högre utbild-

ningen. Gustafsson har valt att dels granska begreppet informationskompetens 

och dels bibliotekariers pedagogiska kompetens utifrån de två förslag som 

lämnades i BIBSAMs slutrapport till Studenternas bibliotek. Det är det sist-

nämnda som jag finner relevant för min egen uppsats. Gustafsson kommer i sin 

undersökning fram till att ännu (1998) bara ett litet antal bibliotekarier hade 

pedagogisk fortbildning, även om omfattningen av denna kompetens ökat 

under de sista två till tre åren. Bibliotekarierna uttrycker i Gustafssons studie 

att de vill ha mer och fler möjligheter till fortbildning i pedagogik och att den 

utbildningen ska vara främst praktiskt inriktad. De efterlyser konkreta råd och 

tips om hur man ska åstadkomma en bra undervisning som kan uppfattas som 

givande för de som deltar. Gustafsson undersökte även bibliotekarie-

utbildningarnas pedagogiska prioritering och konstaterar att dessa endast till en 

del genomsyrar utbildningen. (Gustafsson 1998, s. 77ff) 

Ett annat arbete som tangerar mitt undersökningsområde är Mattias 

Karlssons uppsats Arbetstillfredsställelse på Stockholms universitetsbibliotek - 

en studie av personalattityder där han undersöker attityder i frågorna mening 

och tillfredsställelse, utvecklingsmöjligheter, relationer, frihet och flexibilitet 

samt medinflytande. Karlsson konstaterar i sin uppsats att många bibliotekarier 

känner sig stressade, att de bedömde sig sakna utvecklingsmöjligheter samt att 

de ansåg sig sakna medinflytande trots den platta organisationsformen 

(Karlsson 1997, s. 56). Eva Nordgren har i sitt examensarbete Användar-

utbildning – pedagogik på högskolebibliotek beskrivit användarundervisningen 

vid tre enhetsbibliotek vid Uppsala universitet och redogjort både för dess 

teoretiska och praktiska grund. Hon har studerat de metoder de tre biblioteken 

använder och vilka mål och medel de använder för att deras studenter ska ges 

en bra utbildning i att kunna använda biblioteket. 
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En internationell rapport om bibliotekariers syn på sitt arbete kom 1995 och 

var utförd i regi av IFLA8. Hans Prins utförde en studie, The Image of the 

Library and Information Profession, där han intervjuade 70 stycken 

bibliotekarier i olika länder och vid olika typer av bibliotek. En slutsats av hans 

studie var att många bibliotekarier inte kunde specificera någon gemensam 

grund för bibliotekarieyrket (Prins 1995, s. 30). Prins studie påvisade även att 

bibliotekariens yrkesstatus var generellt sett låg, oavsett bibliotekstyp och land 

(Prins 1995, s. 59-60). 

Ett mycket värdefullt jämförelsematerial för analysen av mina under-

sökningsresultat är avslutningsvis forskaren Peter Almeruds Biblioteken, 

bibliotekarien och professionen, en rapport från fyra nordiska länder (2000). 

Almeruds undersökning riktades till bibliotekarier på alla typer av bibliotek, 

där dessa ombads att relativt fritt berätta om sin arbetssituation och hur de 

upplever sin yrkesroll. Avsikten var främst att utreda bibliotekariernas 

självbild. För genomförandet av insamlingen svarade en arbetsgrupp av 

representanter för samtliga medverkande organisationer (fackföreningarna i de 

nordiska länderna). Insamlingen av svar gick till så att en frågelista togs fram 

gemensamt av dessa organisationer. Därefter skickade varje organisation ut 

frågorna tillsammans med en kort information om projektet. Denna 

undersökning har i vissa avseenden likheter med min egen men där finns 

samtidigt avgörande skillnader. Dels riktades Almeruds undersökning inte till 

bibliotekarier med en viss inriktning (som i mitt fall forskningsbibliotekarier), 

dels bygger svaren inte i lika hög grad på specificerade frågor. 

Metod och upplägg 

Jag vill här ge en övergripande framställning av bakgrunden till min 

undersökning och ge en kortfattad beskrivning av vad som håller på att 

förändras inom forskningsbibliotekets värld. Detta sker med utgångspunkt från 

innehållet i ett antal rapporter och skrifter, med syftet att introducera läsaren till 

de frågor som jag försökt få bibliotekarierna i undersökningen att ta ställning 

till. 

Därefter följer en presentation av själva undersökningen där jag redovisar 

och analyserar mitt källmaterial. Jag har utfört en empirisk studie och därvid 

använt mig av en i första hand kvalitativ metod. Avsikten har varit att ta reda 

på vad bibliotekarierna tycker om sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter och hur 

                                                 
8 IFLA är förkortningen för International Federation of Library Association. 
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de känner inför de förändringar som sker. För att erhålla deras åsikter har jag 

valt att göra en enkätundersökning. Jag har försökt genomföra en total-

undersökning där samtliga bibliotekarier vid de olika enhetsbiblioteken har in-

gått. Orsaken till att jag valde att göra en totalundersökning var att jag ville 

undvika att subjektivt välja ut ett mindre antal bibliotekarier. Jag ville försöka 

uppnå en större relevans genom att ha ett så brett urval som möjligt, när det 

gäller faktorer såsom ålder, kön och yrkeserfarenhet. Ambitionen med enkät-

undersökningen var att försöka få med så många bibliotekarier som möjligt vid 

Uppsala universitet och att därigenom få ett större representativt urval än vad 

som hade varit möjligt med selektiva intervjuer. Samtidigt var jag medveten 

om att risken för bortfall tenderar att bli högre med enkäter. Målpersonerna för 

min studie var bibliotekarier och 1: e bibliotekarier som har erfarenhet av att 

arbeta direkt med de olika enhe tsbibliotekens användare, i det här fallet främst 

studenter och lärare vid Uppsala universitet. De anställda vid universitets-

biblioteket som inte tituleras bibliotekarie eller 1: e bibliotekarie, det vill säga 

biblioteksassistenter och timanställda, har inte ingått i min studie. Valet av 

Uppsala universitet gjordes, som jag redan inledningsvis nämnde, främst av 

praktiska skäl och för att jag inte funnit något tidigare material som behandlar 

situationen där specifikt. Vidare har valet av just Uppsala universitet som 

studieobjekt en bakgrund i mitt eget intresse för en sådan studie. 

Knutna till Uppsala universitetet finns för närvarande nitton stycken så 

kallade enhetsbibliotek av varierande storlek, indelade i tre olika undergrupper. 

I min studie deltog enbart arton av dessa eftersom det sista, Bostads-

forskningsbiblioteket, geografisk är placerat i Gävle. En ytterligare reservation 

har jag gjort när det gäller personalen vid Carolina Rediviva. Då jag var 

intresserad av att få ta del av synpunkter och åsikter från bibliotekarier som 

aktiv arbetar med användargrupper, kundservice och har så kallad yttre tjänst, 

valde jag att enbart skicka enkäten till de bibliotekarier som är knutna till 

bruksenheten Carolina. De bibliotekarier som jag inte har sänt enkäten till är de 

som enbart arbetar inom det som benämns Kulturarvet9 och Biblioteks-

gemensamma funktioner10. En sista reservation gäller de målpersoner som 

arbetar på fler än en biblioteksenhet. Dessa bibliotekarier räknas enbart till den 

                                                 
9 Kulturarvet är samlingsnamnet för underavdelningarna Handskrifts- och musikavdelningen, 
Information och omvärldskontakter, Kart - och bildavdelningen, Konserveringsenheten samt Avdelningen 
för äldre tryck. 
10 Biblioteksgemensamma funktioner är ett samlingsnamn för Administrationsavdelningen, Enheten för 
digital publicering, IFLA -enheten, IT-enheten, Post- och leverans, Reprosektionen och University 
Publications from Uppsala. 
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enhet på vilken de huvudsakligen arbetar, eftersom det inte var rimligt (eller 

intressant) att de skulle fylla i mer än en enkät. 

För att hitta mina målpersoner letade jag på varje enskilt enhetsbiblioteks 

hemsida under avsnittet personal. Här får man information om namn, titel, tele-

fonnummer samt e-postadress. Jag valde även att jämföra det resultatet med de 

listade namnen i den tryckta Universitetskatalogen 2001/2002. I några fall var 

inte titeln på en enskild person utskriven på hemsidan och då ringde jag och 

kontrollerade detta. En nyanställd bibliotekarie som inte fanns listad på sin 

respektive hemsida kompletterades i samband med telefonkontakt inför enkät-

utskicket. 

Ytterligare en fördel, vid sidan om de ovan angivna, med att göra en enkät-

undersökning är att de svarande därigenom får längre tid på sig att tänka 

igenom svaret på varje fråga, jämfört med en muntlig intervju. Å andra sidan 

finns en svårighet i att formulera frågor och anvisningar på ett sådant sätt att 

man blir förstådd på samma sätt av alla svarande och på det sätt som avses. Jag 

var vid utformande att enkäten väl medveten om svårigheten med att formulera 

frågor som uppfattas på ett entydigt sätt och faran med att jag som frågeställare 

lätt blir blind för olika möjliga (och icke avsedda) tolkningar av min egen text. 

Min tanke med formuleringen var även att enkäten skulle utformas så att den 

tog kort tid att fylla i, för att på så sätt öka svarsfrekvensen. Vid en självkritisk 

betraktelse i efterhand kan jag dock konstatera att resultatet inte i alla 

avseenden blev så lyckat som jag hade hoppats på. I presentationen av under-

sökningen nedan återkommer jag till en reflektion över detta förhållande. 

När det gällde min distribution av enkäterna hade jag först planerat att 

personligen dela ut dem till de enskilda personerna genom att gå till varje enhet 

och överräcka dem i ett kuvert. Efter att ha ringt och talat med enhets-

bibliotekens respektive föreståndare, alternativt om dessa var upptagna talat 

med någon bibliotekarie, kom jag fram till att det upplevdes som enklast för de 

inblandade om jag istället skickade enkäterna med internposten, vilket skedde 

den 23 januari 2002. Detta gällde samtliga enhetsbibliotek utom Carolina, där 

jag lämnade enkäterna i informationen, och biologibiblioteket, där de över-

räcktes personligen, den 24 januari. Varje målperson erhöll ett adresserat 

kuvert med en enkät samt tillhörande missivbrev. I missivbrevet framgick det 

att de svarande skulle skicka enkäten till mig på institutionen och att intern-

posten rekommenderades. På varje enkät fanns en kod för att jag skulle kunna 

hålla reda på vilka som hade svarat, för att inte skicka påminnelser till dessa 

personer. Den sekundära effekten av koden utgjordes av att jag kunde inhämta 
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information om de svarandes kön, ålder samt vilken biblioteksgrupp personen 

representerade utan att dessa frågor behövde formuleras i enkäten. 

Den 12 februari skickade jag via e-posten ut en påminnelse till de personer 

som då ännu inte svarat på enkäten. Ett litet antal hade uttryckligen avböjt att 

deltaga och dessa erhöll inte någon påminnelse. Påminnelsen resulterade i att 

åtskilligt fler enkäter inkom, samtidigt som jag i detta sammanhang av vissa 

erhöll kritiska synpunkter på min undersökning. Jag avstod medvetet att inte 

skicka någon andra påminnelse. 

Teori 

I min uppsats har jag använt mig av två olika teoretiker som även om de inte 

helt går att sammanföra ändå var för sig har sin relevans. Den förste är den 

franske sociologen Pierre Bourdieu och hans tankar om det kulturella-, 

symboliska- och det sociala kapitalet samt hans begrepp såsom bl.a. fält och 

habitus. Diskussionen om Bourdieus teorier sker utifrån Donald Broady, 

professor i pedagogik vid Uppsala universitet och Sveriges ledande 

Bourdieuuttolkare. Den andre teoretikern är den svenske sociologen och 

samtidsforskaren Lorentz Lyttkens och dennes tankar om lärande och 

kompetens. 

* 

Socialt fält är ett nyckelbegrepp inom Bourdieus sociologi som han lanserade 

så tidigt som 1966. Ett fält existerar när en avgränsad och specialiserad grupp 

av agenter och institutioner strider om något som är gemensamt för dem 

(Broady 1996, s. 42). Med specialiserad menas här ett professionellt 

förhållande till fältet, dvs. om jag lånar ut en privat bok till någon har jag inte 

beträtt bibliotekariens sociala fält. Fältets agenter kan ha mycket delade 

meningar om det man strider om men man kan inte ifrågasätta den existerande 

tron på att det man strider om är viktigt och värdefullt. Man kan även säga att 

fält är ett verktyg för att undersöka relationer mellan positioner. Fältet och dess 

aktörer är på intet sätt beständigt utan utvecklas med tiden och påverkas av 

samhällets värderingar. Hos Bourdieu finns flera olika typer av fält, exempelvis 

kulturellt eller socialt fält, och även regler för vad som får kallas ett fält. 

Bourdieu menar att för att ett område ska kunna analyseras som ett fält måste 

det besitta en autonomi, det vill säga vara självständigt i förhållande till andra 

fält och har sin egen specifika art av kapital. Ett fullständigt autonomt fält 

existerar dock inte i realiteten. Ett annat krav är att det skall existera skillnader 

och strider, det vill säga polariteter, mellan olika läger och hierarkier. 
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Exempelvis får bibliotekarier en roll i ett akademiskt och pedagogiskt fält där 

de rangordnas och tilldelas en viss status, s.k. symboliskt kapital. 

Kapital är hos Bourdieu ingen egenskap som vanligtvis kan tillskrivas 

individer och grupper sedda var för sig utan är ett s.k. relationellt begrepp, dvs. 

det uppkommer först i relation med andra som finns inom samma fält (Broady 

1996, s. 46). Symboliskt kapital kan definieras som det vilket erkänts ett värde 

och därför åtnjuter förtroende (Broady 1996, s. 44). Enklare uttryckt menas 

vilken tillgång som helst som tillkännages ett värde och därför blir attraktivt. 

Dessa värden kan bestå i materiella ägodelar, s.k. ekonomiskt kapital, men 

brukar främst finnas i immateriella värden, socialt och kulturellt kapital, såsom 

exempelvis tilltro, prestige och auktoritet. Bourdieu menar att ett antal 

företeelser erhåller från samhällsgrupper vissa värden utifrån att de igenkänns 

som värdefulla och därför behövs för att aktörerna ska kunna erhålla och 

behålla sin ställning inom fältet. Ett tydligt exempel gäller företeelsen 

akademiska titlar genom vilka individer kan erhålla symboliskt kapital inom 

grupper med förmåga att igenkänna värdet av titeln. Kapitalet existerar endast 

under förutsättningen att det igenkänts och tillerkänts värde vilket medför att 

den akademiska titeln troligtvis inte tillför något kapital på fest hos en MC-

klubb där kapitalet kanske snarare tillhör den som är bäst på armbrytning. 

Broady hävdar att det sociala kapitalet inte är en underavdelning till det 

symboliska kapitalet och att det Bourdieu avser med det sociala kapitalet gäller 

tillgångar i form av relationer såsom exempelvis personkontakter (Broady 

1996, s. 47). Detta medför att det sociala kapitalet skiljer sig från de andra 

typerna av kapital då de är knutna till en specifik person och inte kan överföras 

på en annan individ genom tillförande av andra likartade egenskaper. Ett enkelt 

exempel är att det underlättar att bli filmstjärna om man har släktingar som är 

filmregissörer oavsett vid vilka teaterskolor man studerat. 

Det symboliska kapitalet kan i sin tur, som jag antytt, bestå i flera olika 

underordnade kapital, exempelvis utbildningskapital, vetenskapligt kapital och 

kulturellt kapital, och dessa faktorer påverkar ens position i fältet. Detta medför 

även att olika kapital påverkar och kan förhöja varandra. Utbildningskapital 

syftar på examina och vetenskapligt kapital gäller anseendet inom den lärda 

världen. Med det kulturella kapitalet syftar Bourdieu inte på den vida termen 

man kan använda om all mänskligt beteende utan det man brukar mena när 

man talar om förtrogenhet med finkulturen eller det som dominerar där skriv-

konst och utbildningssystem vunnit utbredning. Den franskfödde Bourdieu 

hänvisar nog huvudsakligen till förmågor som i Frankrike främst förvärvas i 

elitskolor av personer som vuxit upp i en privilegierad familj med kulturellt 
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kapital, dvs. det kulturella kapitalet dominerar inom grupper där intellektuella 

kunskaper och bildning vunnit auktoritet och legitimitet. Exempelvis påverkar 

den utbildningsnivå man har vilket kulturellt kapital man erhåller, en student 

från arbetarklassen har normalt lägre kapital än sin professor från öve rklassen. 

När det gäller bibliotekarier jämför antagligen dessa sin status i den peda-

gogiska processen med lärarnas samt reflekterar över (medvetet eller i en mera 

omedveten process) vad andra lägger för symboliskt kapital till deras yrkesroll 

och hur de placeras i ett akademiskt fält. Bourdieu kallar denna status eller 

position i ett fält för legitimitet. Legitimitet uppnås när en position eller en 

handling tyst accepteras på fältet och den förstärks genom samlandet av olika 

kapital. När Bourdieu tittar på olika gruppers sociala status, dvs. klasser, och 

deras positioner i samhällstoppen benämner han denna som "Det sociala 

rummet". Den dominerande gruppen motsvarar då överklassen, vilken hos 

Bourdieu bör indelas i två fraktioner. Den ena sidan är en ekonomiskt stark 

grupp där eliten utgörs av företagsledare. Den andra sidan är en kulturellt stark 

fraktion där eliten består av professorer och dem som går i spetsen för fin-

kulturen. Donald Broady menar att Bourdieus bidrag till sociologin är att han 

utvecklat redskap för att undersöka och jämföra sociala klasser horisontellt, 

dvs. positionerna hos sociala grupper som besitter likartade mängder tillgångar 

fast de består av sinsemellan olika art (Broady 1996, s. 48). 

Bourdieus begrepp habitus betecknar hur människor tänker, uppfattar, 

värderar och handlar i sociala sammanhang, dvs. vad de har för strategier för 

social framgång i vissa givna situationer. Strategier är individers och gruppers 

försök att värna om värdet på sitt kapitalinnehav och att försvara eller förbättra 

sin position i det sociala rummet. Bourdieu menar att sådana försök är mer eller 

mindre omedvetna och man ska alltså inte bör tolka termen strategi som med-

veten kalkylering. Habitus avgör varje enskild persons handlingsmönster där 

det finns ett spektrum av valmöjligheter att tillgå. Exakt hur dessa alternativ 

manifesteras beror alltså på individens habitus. Ofta är det mycket subtila 

mönster som spelar roll, det handlar delvis om exempelvis smak av musik eller 

böcker. En persons habitus är alltså avgörande för dennes livsstil, kulturvanor 

och utbildningsstrategier, och påverkar dennes handlingsmönster efter vad den 

anser som möjligt, nödvändigt, lämpligt eller värdefullt. Vilka attribut man 

väljer att manifestera ger signaler om ens habitus till omgivningen. 

Rådande normer kallas hos Bourdieu doxa. Termen syftar på trosföre-

ställningar och dessa omfattar det som anses värdefullt inom fältet. Emellertid 

är det man strider om så självklart att det oftast inte behöver uttalas eller 

diskuteras, och doxa är då det som tas för givet. Doxa kan i sin tur delas upp i 
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två typer; dels det s.k. ortodoxa som omfattas av det gamla och det sedan länge 

fastslagna, dels det heterodoxa vilket utgörs av de nya och moderna, eventuellt 

radikala formerna av doxa. För bibliotekarier skulle man kunna tala om den 

moderna IT-bibliotekarien som heterodox medan den klassiska kultur-

förmedlaren och folkbildaren då blir ortodox. Trots denna separation är dock 

båda företrädarna eniga om vad som är värdefullt i doxa och eftersom de ingår 

i samma fält strider de för det som är gemensamt för dem. 

Har man rätt habitus och följer doxa i rätt fält kan man lättare skaffa sig 

symboliskt kapital. Om man igen jämför med en student från arbetarklassen 

samt en professor från överklassen kan man då, med Bourdieus termer, hävda 

att studenten kommer att ha svårare att själv bli professor då studenten 

troligtvis saknar ett akademiskt habitus. I den akademiska världen råder det 

självklart olika hierarkier som påverkar bibliotekariernas upplevelser av sitt 

symboliska kapital. Om nu den pedagogiska processen håller på att ändras, på 

ett sätt som gör att bibliotekariens roll i denna upphöjs, sker detta eventuellt 

inom vad som med Bourdieus ord kan kallas för en cirkulär dominansstruktur. 

Bibliotekarierna håller på att ändra sin position i det akademiska och peda-

gogiska fältet. Jag är dessutom helt övertygad om att bibliotekarier har egna 

åsikter och värderingar om hur man ska kunna hantera och förändra dessa 

strategier, normer och statusförhållanden, något som kan vara av intresse att 

undersöka utgående från Bourdieus termer. 

* 

Den andre teoretiker som jag valt att utgå ifrån, Lorentz Lyttkens, menar att 

kompetens är en förmåga att genomföra en avsikt, en intention. Här skiljer 

Lyttkens på individuell och en samhällelig kompetens. Sett ur en enskild 

persons perspektiv handlar kompetensutveckling om att denne förväntas 

tillägna sig ett antal färdigheter och genom övning och repetition lära sig att 

bemästra dessa, vilket leder till att individen förstår syftet med färdigheterna 

samt avsikten med dessa. (Lyttkens 1994, s. 20) Om avsikten beror på ens egen 

vilja/önskan benämns den inifrånmotiverad. Individen strävar efter att 

förverkliga sin avsikt för att hon/han vill detta och man kan kalla det för att 

man äger sitt eget syfte. När det är någon annans vilja eller avsikt som styr 

avsikten kallas detta utifrånmotiverad och då är det inte den egna viljan som 

styr utan det faktum att man måste. Syften och avsikter som blir mer eller 

mindre påtvingade skapar oftast ett främlingsskap. Finns det ingen begriplig 

avsikt, och syftet känns dunkelt, känns inte heller det förväntade agerandet 

meningsfullt. (Lyttkens 1994, s. 21) 
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Detta leder till att exempelvis en bibliotekaries huvuduppgift blir att 

motivera en student att bli kunnig för sin egen skull. Det säger ju sig själv att 

om viljan är någon annans så blir ambitionen låg. Bibliotekariens roll att få 

studenten att inse syftet med att lära sig leder till att intentionen ökar, dvs. 

avsiktspotentialen ökar, vilket resulterar i att studenten inhämtar nya kunskaper 

och känner sig delaktig i sin egen utbildning. Med en stor avsiktspotential kan 

en enskild student skifta syften med sin utbildning med förhållandevis små 

medel, då den ökar studentens handlingsutrymme och gör denne mera flexibel i 

sin kompetens. Lyttkens använder ordet entreprenör om dem som tillför nya 

möjligheter till det som redan förväntas, något som leder till "ny kompetens 

eller nya kombinationer av kompetenser" (Lyttkens 1994, s. 22). När det gäller 

PBL blir motivationen att lära sig extra tydlig när studenten får friare händer att 

styra sitt eget kunskapsinhämtande. Ju mer individuell kompetensutveckling 

som sker desto större blir den samhälleliga kompetensen, vilket med hjälp av 

entreprenörer såsom bibliotekarier leder till kompetensförnyelse. 

Lyttkens talar även om ett paradigmskifte inom lärandet från mästare-

lärling och katederundervisning till något han kallar "dialog" och "café", och 

att kompetensen blir störst vid en kompromiss mellan just dessa. Om syftet 

med lärandet är uttalat, dvs. här skall läras, så kallas detta differentierat lärande 

(Lyttkens 1994, s. 38). Typexemplet på detta är den traditionella skolan där 

syftet är att läraren skall undervisa eleverna som i sin tur skall insupa dessa 

kunskaper. Skolan är även ett exempel på reglerat lärande där formen för 

lärande bestäms av andra än dem som skall lära sig. "Reglerat lärande pågår 

när individen måste tillgodose av andra definierade krav, när de steg individen 

tar är bestämda (av andra) och när samma sak gäller för de metoder som 

kommer till användning” (Lyttkens 1994, s. 38). Odifferentierat lärande sker 

när lärandet blir det sekundära syftet. Här är huvudsyftet oftast att ha roligt och 

trevligt samtidigt som man "på köpet" lär sig eller tränar en färdighet. Här sker 

lärandet spontant i motsats till det reglerade. 

Med mästare- lärling åsyftas det traditionella mönstret att lära sig av före-

bilder under det att man deltar i arbetet. Här är typexemplet hur barn lär sig av 

att iaktta sina föräldrar. Lyttkens definierar det som reglerat men 

odifferentierat. Att det var reglerat känns självklart men att det dessutom är 

odifferentierat kräver kanske en kort förklaring. Lyttkens menar att i det äldre 

samhället lärdes lärlingarna upp av sina mästare men att detta inte var den 

främsta orsaken utan att huvudsaken var tillgång på billig arbetskraft för skråna 

även om det finns inslag av övningar och instruktioner. Katederns pedagogik är 

differentierat och reglerat där läraren blir en kunskapsavsändare och eleven en 
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kunskapsmottagare där dennes eget kunskapssökande inte lämnas något 

utrymme. Lyttkens menar att den här undervisningsformen inte syftar till att 

tillgodose elevens individuella kunskapsbehov utan samhällets vilket leder till 

att detta är den mest utifrånmotiverade metoden. De färdigheter en elev har 

som inte beaktas av samhället lämnas utanför den process som går ut på att 

skapa ett samhällsnyttigt kollektiv. 

Det tredje läromönstret i Lyttkens modell utgörs av dialogen, vilken han 

menar är different ierad men oreglerad. Här finns en medveten lärosituation 

men där interaktionen mellan deltagarna sker i väsentligt mera spontana former 

än vid katederundervisning. Läroprocessen är mestadels självstyrd även om 

handledare ingår. Formen för dialogen sker ofta genom grupparbete där det 

finns utrymme för individuellt inflytande på metoden för kunskapsinhämtande, 

vad gäller inriktning och uppläggning. Man har därmed möjlighet att skapa 

sina egna förutsättningar för att klara av en uppgift eller ett problem, på ett för 

en själv avpassat sätt. PBL är typexemplet på detta läromönster där deltagarna 

uppmuntras att själva söka och finna det subjektivt bästa sättet för sitt eget 

kunskapsinhämtande och där en bibliotekaries vägledning till informationen 

kan anpassas till den enskilda personens behov. 

Lyttkens fjärde och sista modell café har fått sitt namn efter den 

intellektuellt borgerliga miljö som fanns i storstäder som Paris och Wien vid 

förra sekelskiftet och som på kaféerna diskuterade och debatterade ett brett 

spektrum av bildade ämnen. Denna miljö kom att sätta sitt avtryck på mycket 

av 1900-talets naturvetenskap, politik, humaniora och kultur. Café är ett 

spontant och odifferentierat läromönster där deltagarna medverkar frivilligt 

med syftet att umgås och ha trevligt, och där kunskapsinhämtandet återigen 

sker passivt. Här finns ingen reglering som styr samtalets utveckling utan 

deltagarna bestämmer fritt vad som sägs hur och när. Detta gör café till den 

mest inifrånmotiverande metoden. 

Ett annat av Lyttkens begrepp är kontextuell kunskap, med vilket menas 

kunskap som är baserad på färdigheter som enbart kan läras in vid speciella 

tillfällen med hjälp av någon som har den här färdigheten (von Heland m.fl. 

1989, s. 109). Det mesta av de här färdigheterna är s.k. tys t kunskap och därför 

är det ett exempel på förhållandet mästare-lärling. Motsatsen till den 

kontextuella kunskapen finns i den formella kunskapen vilken existerar i sin 

renaste form i matematiken. Där finns kunskapen i en systematiserad och 

generell formel. 
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Källmaterial 

Mitt primära källmaterial består av de svar som inkommit på min enkät som 

jag skickade ut till 116 bibliotekarier vid Uppsala universitet. Hur man skall 

förhålla sig till ett material som detta är av avgörande betydelse för det veten-

skapliga värdet av min uppsats. Naturligtvis kan man ifrågasätta materialet på 

många sätt. Då ambitionen med min uppsats inte är att komma fram till någon 

objektiv sanning om bibliotekarieyrket anser jag det inte vara problematiskt i 

sig att frågeställningarna handlar om människors subjektiva åsikter och 

erfarenheter. Ett problem som tillstöter vid undersökningar av det här slaget är 

dock hur pass sanningsenliga personerna som medverkar är när de svarar. 

Kanske blir bilden mera tillrättalagd och ideal än verkligheten. Därtill kommer 

mitt likaså subjektiva behandlande av mitt material. Min uppgift är att 

sammanställa och analysera svaren men då det inte är möjligt att redogöra för 

varje enskilt svar kommer materialet att tolkas av mig och det blir då omöjligt 

att bortse från min egen påverkan. Det sekundära källmaterialet består av den 

litteratur som jag använt för att komplettera min analys av enkätsvaren. 
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Undersökningens förutsättningar 

Forskningsbiblioteken i förändring 

Forskningsbiblioteken har vuxit fram ur den traditionella universitetsvärlden 

och bestod till början enbart av de gamla universitetens samlingar. Med tiden 

har universiteten i Sverige blivit fler och det har även tillkommit ett flertal hög-

skolebibliotek. Dessutom har biblioteken i många fall delats upp i mindre 

enheter med olika ämnesspecificering. Den främsta förändringen inom biblio-

teksvärlden under de senaste 15 åren har kretsat kring den nya tekniken vilken 

har lett till möjligheter som aldrig funnits tidigare. Forskningsbiblioteken 

började datorisera sina kataloger så tidigt som under slutet av 1960-talet och 

början av 1970-talet och när persondatorn slog igenom i början på 1980-talet 

påskyndades denna utveckling. (Hessler 1992, s. 322). Informationsmängden 

har dessutom ökat för varje år och det har tillkommit ett antal nya medier, 

exempelvis CD-ROM och DVD, där mycket information kan lagras på en liten 

fysisk yta. Här ställs det krav på att bibliotekarierna kan ta till sig och behärska 

fler och fler tekniska system samt att de ur dessa kan återvinna den inlagda 

informationen. Just nu är det vid Uppsala universitetsbibliotek aktuellt både 

med den lokala databasen DISA II samt det nya LIBRIS. Samtidigt med dessa 

teknologiska framsteg har samhällsförändringarna lett till ett kärvare 

ekonomiskt klimat och det har skett ett antal nedskärningar i bibliotekens 

budgetar. 

Under 1990-talet har Sverige, när det gäller satsningarna på högskole-

utbildning, genomgått en explosionsartad utveckling och antalet studenter har 

dubblerats (Ericsson 2000, s. 11). Vid Uppsala universitet skedde en ökning 

med 49.8 procent mellan åren 88/89 och 93/94. (Harnesk 1995, s. 30). Däremot 

har bibliotekens andel i högskolornas kostnader minskat under de första åren 

av 1990-talet vilket kan förklaras med att biblioteken erhåller en mindre andel 

externa medel i jämförelse med de ordinarie medlen (Harnesk 1995, s. 15). 

Samtidigt med de större studentkullarna ökar antalet utlån och fjärrlån vid 

biblioteken. Däremot konstateras i Studenternas bibliotek, del 1 att det vid 

forskningsbiblioteken enbart har skett en marginell ökning av öppettider, läse-

platser och personal (Harnesk 1995, s. 5). 
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Till detta skall läggas att det är inom forskningsbibliotekens områden som 

det sedan andra världskrigets slut blivit en litteraturexplosion och på 1990-talet 

producerades omkring 300 000 trycksaker årligen bara i Sverige (Järv 1991, s. 

62). Den nästan exponentiellt ökande litteraturtillväxten har medfört att efter-

frågan på litteratur ökar vid forskningsbiblioteken samtidigt som det ställs krav 

på att åtkomsten ska fungera. Detta resulterar i att bibliotekets roll fortfarande i 

hög grad går ut på att samla och katalogisera materialet samt att vårda dessa 

samlingar. Platsbrist är ett fenomen inom biblioteksvärlden och så är även 

fallet vid Uppsala universitet, där stora depåer finns för material som inte 

används ofta. I takt med att idén om öppna samlingar slår igenom ökar 

problemen med platsbrist, eftersom låntagarvänlighet kräver större plats. Då 

den nya tekniken gör det möjligt för forskare och studenter att själva söka sin 

litteratur framförs idéer om att katalogiseringssystemen ska avpassas för att bli 

användarvänligare och detta leder i sin tur till att en relevant katalogisering blir 

a och o i biblioteksarbetet. 

I takt med att det införs nya läroplaner, där den problemlösande metodiken 

ingår, ställs större krav på berörda forskningsbibliotek. Det konstateras att 

svenska forskningsbib liotek normalt ligger under jämförbar internationell 

standard och krav har framförts på en nödvändig upprustning (Westling m.fl. 

1999, s. 45). I En kreativ studiemiljö - högskolebiblioteket som pedagogisk 

resurs SOU 1991:72 fastslås att målsättningen för bibliotekens verksamhet bör 

vara service till studenter, forskare och lärare och inte vården av samlingarna. 

Denna utredning resulterade i en upprustning av många forskningsbibliotek, 

främst de mindre- och medelstora biblioteken (Karlsson 2001, s. 7). De äldre 

universitetsbiblioteken dras i många fall med stora besparingskrav och har 

därav inte upprustats i samma utsträckning. Biblioteken tvingas minska sina 

inköp av både böcker och tidskrifter. (Harnesk 1995, s. 5). Vid Uppsala 

universitetsbibliotek är de ekonomiska resurserna olika fördelade vilket lett till 

att humaniora och teologin dras med stora besparingskrav samtidigt som de 

naturvetenskapliga biblioteken fått ökade resurser. Gellerstam påpekar att det 

verkar som om många ännu inte uppfattat att biblioteket har fått en ny peda-

gogisk roll under 1990-talet, utan att det fortfarande är den lokala samlingen 

som skulle vara bibliotekariens primära intresse (Gellerstam 1999, s. 89). 

De främsta förändringarna summerades i fyra punkter i Studenternas 

bibliotek. Slutrapport; 

• Den långsiktigt mest avgörande utmaningen skapas av IT-utvecklingen, 

som radikalt ifrågasätter bibliotekens roll och uppgifter. 
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• Den mest akuta utmaningen idag utgör studenterna, genom den dramatiska 

ökningen av studentantalet, genom den pedagogiska förnyelsen och 

studenternas snabbt ökande tillgång till närverk och datorresurser. 

• Ett närmast kroniskt problem för alla forskningsbibliotek är den mycket 

snabba prisökningen på vetenskaplig litteratur. 

• Decentraliseringen av högskolesystemet har medfört såväl nya möjligheter 

som nya problem för biblioteken. (Hagerlid 1995, s. 9-10) 

Bibliotekarieyrket i förändring 

Bibliotekarierna vid universitetsbiblioteken var från början professorerna som 

skötte hanteringen och katalogiseringen som en bisyssla till sitt ordinarie yrke 

vid universitetet. Bibliotekarien motsvarade då bilden av en lärd 

universitetsman, bildad och kunnig, som trivdes bland böckerna. I och med att 

biblioteken snabbt växte i storlek förvandlades yrket till ett heltidsarbete, men 

då det fortfarande hade en mycket hög status fortsatte det att finnas ett krav på 

en hög akademisk meritering för tjänstgöring som bibliotekarie (Söderberg 

1998, s. 6). Utbildning av bibliotekarier fanns inte i Sverige före 1900-talet och 

då först i form av små sporadiska kurser riktade mot folkbibliotekarier, de som 

arbetade på universitetsbiblioteken utbildades internt. Ännu på 1960-talet var 

det krav på att man skulle ha avlagt licentiatexamen, helst doktorerat, för att bli 

biblioteksamanuens (Sanner 1991, s. 122). 1972 tillkom Bibliotekshögskolan 

där man efter termin tre kunde välja inriktningen mot forsknings- och 

företagsbibliotek (FoF). 1993 upphörde Borås att vara den enda platsen i 

Sverige där man utbildar bibliotekarier och sedan 1995 finns det fyra olika 

utbildningsplatser i landet. Även idag har många bibliotekarier som arbetar 

inom forskningsvärlden specialkunskaper inom det ämne som biblioteket 

tillhandahåller men saknar formell utbildning som bibliotekarier. Detta gäller 

främst inom humaniora där många äldre slog in på en bana som bibliotekarie 

eftersom möjligheterna till andra relevanta yrken var begränsade. 

Parallellt med biblioteksdiskussionen har bibliotekens och bibliotekariernas 

fortsatta existens ifrågasatts även om flertalet debattörer har varit övertygade 

om deras fortlevande (Ericsson 2000, s. 46). Vissa har menat att 

bibliotekarierna kommer att ersättas av datorer eller programmerare. I 

Studenternas bibliotek, del 4 nämns en vision om framtiden där robotar, här 

benämnda butlers, kommer att cirkulera runt i underjordiska arkiv och plockar 

fram beställt men ännu inte digitaliserat material (Lettenström 1995, s. 16). 

Dessutom ska enligt detta scenario olika datasystem i den här framtids-
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versionen vara integrerade med varandra på ett så anpassat sätt att det 

traditionella bibliotekariearbetet helt har datoriserats. 

Anta att en student får en idé till en uppsats på en restaurang flera hundra km från hemmet. 

Hon kan genast uttrycka sina tankar högt till t.ex. sina örhängen – de flesta vardagsföremål 

innehåller datorer, som kan kommunicera med varandra – och när hon kommer hem någon 

dag senare väntar de för uppsatsen intressanta dokumenten på henne i digitaliserad form. 

På samma sätt får hon kanske plötsligt lust att laga en tusen år gammal kinesisk rätt. Allt 

hon behöver göra är att vända sig till brödrosten med sina planer. Brödrosten tar kontakt 

med biblioteket/…/. (Lettenström 1995, s. 17) 

Men kan ju i detta exempel anta att brödrosten i fråga nog föredrar att få hjälp 

av en biblioteksrobot och inte en bibliotekarie av kött och blod att hitta 

information om tusenåriga kinesiska recept. Andra finner påståendet om 

bibliotekariernas försvinnande absurt och menar att datoriseringen enbart är ett 

nytt arbetsinstrument samtidigt som det är självklart att biblioteket ska ta det 

till sig lika väl som någon annan verksamhet (Järv 1991, s. 56). Datorerna 

magasinerar fakta och biblioteken magasinerar kunskap hävdar Järv och varnar 

för att medlet inte får bli målet. En bibliotekarie ska kunna använda verktygen 

for en god och träffsäker informationsåtervinning och samtidigt kunna ge en 

flexibel service avpassad efter låntagarens behov. I och med persondatorns 

genomslag fick producenterna av mjukvaror möjlighet att nå fler och fler 

användare vilket leder till att programmen utvecklas i en mer användarvänlig 

riktning och fler av bibliotekens kunder behärskar numera systemen själva, 

men bibliotekarierna måste finnas där för att kunna ge en adekvat hjälp till dem 

som inte har de kunskaperna. 

Ett problem som lite uppmärksammats och som gäller hela bibliotekarie-

kåren är det faktum att stora pensionsavgångar kommer att leda till ett 

generationsskifte inom biblioteksvärlden. Mellan åren 2000 och 2015 kommer 

i Sverige ca 200 bibliotekarier11 årligen att försvinna genom naturlig avgång. 

(Ducander 1999, s. 10). Detta kommer säkerligen leda till att förändringarna av 

yrkesrollen ökar ytterligare då dessa oftast ersätts av formellt utbildade 

bibliotekarier istället för de med internutbildning. Här finns det en stor risk att 

                                                 
11 Detta antal åsyftar samtliga typer av bibliotekarier inklusive folkbibliotekarier och är alltså inte enbart 
begränsat till forskningsbibliotekarier. 
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det Lorentz Lyttkens kallar kontextuell kunskap går förlorad, detta i och med 

att dessa förändringar kan ske i för snabb takt. Vid Uppsala universitets-

bibliotek fanns läsåret 88/89 220 anställda bibliotekarier. Läsåret 93/94 hade 

antalet minskat till 187, alltså en minskning med hela 33 heltidstjänster 

(Harnesk 1995, s. 33). Ett annat problem som kan komma i framtiden handlar 

om att forskningsbiblioteken kommer att utsättas för mer konkurrens om de 

utbildade bibliotekarierna från det privata näringslivet. Då finns det en risk att 

biblioteken inte får  ta del av en höjd kompetens hos bibliotekarierna och detta 

föreslås stoppas genom högre uppskattning och högre löner (Nilsson 2000, s. 

264). 

Det ökande antalet studenter leder också till att personalbristen förvärras 

(Harnesk 1995, s. 24). Jacob Harnesk varnar för att detta problem kommer bli 

allvarligare och allvarligare eftersom kraven på bibliotekarierna ökar då de 

förväntas utföra mer personal- och kompetenskrävande uppgifter såsom 

användarundervisning och andra pedagogiska insatser. Han visar också att det 

vid UUB för läsåret 88/89 utfördes 1409 utlån per bibliotekarie medan för läs-

året 93/94 hade skett en ökning med 332 utlån till 1741 utlån per bibliotekarie. 

(Harnesk 1995, s. 33) 

Om man sätter den kraftiga ökningen av antalet lån i relation till den måttliga ökningen av 

personalstyrkan, finner man att produktiviteten, uttryckt som antal utlån per anställd, ökat 

väsentligt. En sådan produktivitetshöjning är /…/ glädjande och visar bland annat att de 

satsningar som hittills gjorts på IT-sidan varit framgångsrika. Det hade sannolikt inte varit 

möjligt att klara en sådan ökning av mängden utlån om inte så gott som samtliga hög-

skolebibliotek investerat i lokala biblioteksdatasystem. (Harnesk 1995, s. 23) 

Professionaliseringen 

Det har skrivits en del om hur bibliotekariens yrkesroll blir mera väldefinierad 

som profession, efter att den genomgått en identitetskris baserad på att det inte 

funnits klara riktlinjer för vad som är bibliotekariens uppgift. ”Många hävdar 

/…/ att bibliotekarier har en relativt svag yrkesidentitet. Man varken upplever 

sig själva eller betraktas av omgivningen som en etablerad profession med 

självklar ”kunskapsbas” hävdar etnologen Romulo Enmark. (Enmark 1991, s. 

148) Just förhållandet att de professionella grupperna besitter en viss, ofta 

särpräglad kompetens, och att de därför inte är direkt utbytbara, utgör egent-
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ligen basen för professionsperspektivet. Medlemmar av en profession 

behärskar således en under lång tid utvecklad teori för sin yrkesutövning och 

man skulle kunna likna professionaliseringen vid en monopolisering av sitt 

yrkeskunnande. 

In many countries, librarianship has since the 50´s developed towards increasing profes -

sionalism. Librarians have tried to become accepted and appreciated on the merits of their 

professional skills. According to the psychology of professionalism every profession has 

to differentiate from other professions. At the universities this has lead to a clear distinc-

tion between librarians and the teaching staff, and it has become impossible to cross this 

borderline without special initiation rituals. In other words, barriers have been raised 

between the libraries and their universities. (Häkli 1997, s. 15) 

Samtidigt är det inte självklart att allmänheten har en korrekt uppfattning om 

bibliotekariens egentliga sysselsättning, då merparten av det som sker synligt 

består i relativt rutinmässiga sysslor såsom utlåning och återlämning. Det är ett 

yrke under konstant omvandling och det gäller att få allmänheten och myndig-

heterna att förstå att bibliotekarier är annat än bokstämplare och kontorister. 

Man måste hävda sig utåt och visa sitt berättigande, förklara hur nyttig man är, 

för att på så sätt höja yrkets status. Det gäller att visa den egna insikten om det 

viktiga, krävande och breda arbete bibliotekarien utför och svårigheterna att få 

andra att förstå det. Det är omvärlden som gör professionen möjlig genom att 

efterfråga och värdera dess tjänster men också att legitimera den. 

Bibliotekarierna själva anser att det krävs yrkeskunskap för att klara av arbets-

uppgifterna (Frank & Hede 1993, s. 33). 

Statusen bygger man oftast på en högre utbildningsnivå såsom en speciell 

universitetsexamen. Därtill specificerar Ducander tre kriterier för att ett arbete 

skall karakteriseras som en profession: 1 De som omfattas av yrket behärskar 

en specifik teori som ligger till grund för yrket. 2 Man delar en gemensam etisk 

värdegrund för yrket. 3 Det existerar en kåranda. (Ducander 1999, s. 15) Det 

faktum att det numera finns fler utbildningsplatser kan ses som ett led i profes-

sionaliseringen av yrket. Samtidigt påpekas det i Almeruds skrift att biblioteka-

rierna anser att yrket har fått en högre status genom datorernas intrång på 

biblioteken (Almerud 2000, s. 20). I samma skrift framgår dock även att 

bibliotekarierna uppfattar det som att andra grupper inte alltid inser värdet av 
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deras yrkesutövning, att innehållet i denna är okänt och undervärderat 

(Almerud 2000, s. 10). 

Enligt Enmark förefaller ansträngningarna inom forskningsbiblioteken i 

första hand att inriktas mot att fördjupa och specialisera yrkets kärna. Stora 

resurser satsas på utvecklingen av effektiva informationsförsörjningssystem. 

Han menar att man i det avseendet också kan tala om att forsknings-

bibliotekarierna försöker hitta helt nya fält för sin verksamhet. (Enmark 1991, 

s. 159-160) Vid ett flertal tillfällen påtalar Almerud det faktum att 

bibliotekarierna i hans undersökning verkar se på forskningsbiblioteken som 

innehavare av ett större symboliskt kapital då folkbibliotekarierna efterlyser ett 

samarbete med forskningsbiblioteken (Almerud 2000, s. 43-44). Samma före-

ställning framställs hos forskningsbibliotekarierna även om dessa också vill ha 

ett samarbete med folkbiblioteken, bland annat med hänvisning till /…/ 

behovet av livslångt lärande. Man anser sig också ha betydelse för den 

regionala utvecklingen. 

Det finns /…/ en tendens att folkbibliotekarier mycket väl kan tänka sig att arbeta på 

forskningsbibliotek men att bibliotekarierna på forskningsbibliotek har svårare att tänka 

sig att byta sektor. Det finns också många på forskningsbiblioteken som markerar ett 

avstånd mellan forsknings- och folkbiblioteken. (Almerud 2000, s. 9) 

Informationskompetens 

I samband med det ökande informationsflödet i samhället ställs högre krav på 

att människor skall kunna orientera sig. De behöver utifrån sitt eget behov 

kunna identifiera den rätta källan, formulera och utföra en relevant sökning, 

utvärdera resultatet av sökningen för att till slut kunna förvandla informationen 

till en användbar kunskap. Kompetensen kan även betraktas ur ett klass-

perspektiv, där de som behärskar redskapen kommer att ha ett bättre utgångs-

läge än de som saknar dessa. Informationskompetens (information literacy) har 

alltid varit viktig men har kommit att uppmärksammas alltmer i vårt nutida 

informationssamhälle. Det är ett mycket abstrakt begrepp som inte begränsar 

sig till förmågan att behärska datorer och tekniska hjälpmedel (computer 

literacy). För att verkligen anses som kompetent bör man besitta ett vidsträckt 

kunnande om hur både gammal och ny kunskap organiseras och återvinns. 

Enkelt uttryckt skulle informationskompetensen kunna reduceras till 

följande mycket generella påståenden: 
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• Att kunna inse när man behöver information. 

• Att kunna identifiera möjliga informationskällor. 

• Att kunna formulera lämpliga sökstrategier. 

• Att kunna söka information effektivt. 

• Att kunna kritiskt utvärdera och välja information. 

• Att kunna använda information: tolka, analysera och organisera och på så 

sätt lösa ett problem eller en uppgift. 

Forskningsbiblioteken har tagit detta till sig och det är numera en utbredd åsikt 

att undervisning ska finnas att tillgå i informationskompetens för både studen-

ter och andra användargrupper. Det är inte enbart den tekniska utvecklingen 

som lagt ett fokus på den här sortens utbildning utan även PBL-pedagogiken 

har gjort det mer angeläget att biblioteken ska bidra med sina resurser. Därför 

behövs en grundlig utbildning i informationskompetens som omfattar både IT, 

traditionella medier samt en allmän bekantskap med universitetsbibliotekets 

möjligheter, fördelar och rutiner. All verksamhet inom forskningsbiblioteken 

strävar efter att förbättra tillgängligheten av olika typer av information, och 

denna förbättring sker på många olika sätt. Den nya tekniken med exempelvis 

databasuppbyggnader i online-version underlättar informationssökandet för 

användarna men ställer även högre krav på bibliotekariernas kunskaper i hur 

man använder de tekniska verktygen. Dessutom måste bibliotekarierna 

behärska förutsättningarna för informationssökningen, dess begränsningar och 

möjligheter. 

Informationshantering är ett vidare begrepp än termen informationssökning 

och vanligtvis menas något mer än att söka reda på användbar information 

genom att använda effektiva sökstrategier. För att kunna hantera informationen 

rätt måste man även ha kunskaper om när informationen behövs och vad för 

slags information som behövs. Denna sistnämnda kunskap brukar normalt ligga 

utanför den traditionella användarundervisningen. 

Användarundervisning 

I biblioteksyrket har det alltid ingått ett visst pedagogiskt inslag. Man har 

genom referensverksamhet tagit en del i den läroprocess som användarna 

genomgår. Biblioteken står i fokus när det gäller var ansvaret för undervis-

ningen i informationskompetens bör ligga. Idén är att den s.k. användar-

utbildningen ska utgå från deltagarnas förutsättningar, behov och problem och 

på en gång vara övergripande och i viss mån ämnesspecifikt. 
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Användarutbildningen som begrepp brukar innefatta bibliotekskunskap och 

informationssökning. Utbildningen kan röra sig från kort biblioteksintroduktion 

med tillhörande rundvandring i biblioteket, till avancerad och ämnesanknuten 

utbildning i databaser, kataloger, sökstrategier och vetenskaplig kommunika-

tion. Till användarutbildningen finns en relaterad terminologi såsom 

bibliotekskunskap, informationssökning och informationshantering. Samtliga 

bibliotek har organiserat uppläggningen och på vissa av de större biblioteken 

finns speciella utbildningsavdelningar (Hansson & Simberg 1995, s. 20). 

Med begreppet bibliotekskunskap, som är en del av det vidare begreppet 

informationshantering, åsyftas vanligen en orientering för studenterna om 

biblioteket som lokal samt instruktioner om den lokala katalogen och relaterade 

sökverktyg. Syftet är att ge kunskap i ett brett perspektiv, såväl virtuellt som 

reellt. I slutrapporten till Studenternas bibliotek föreslås att ett ämne eller 

moment som där kallas informatik, relaterat till ett visst specifikt ämne, införs 

vid utbildningar där det skulle vara meningsfullt (Hagerlid 1995, s. 49). 

Det ställs idag högre allmänna krav än tidigare på bibliotekariernas peda-

gogiska förmåga även utanför användarundervisningen (Gustafsson 1998, s. 

10). Användarutbildningen har också förbättrats under se senaste åren och man 

utvärderar verksamheten kontinuerligt (Hansson & Simberg 1995, s. 20). 

Denna sker både med mera traditionella metoder och ibland genom problem-

baserade former. Den är dock skiftande i omfattning och den är långt ifrån 

alltid integrerad i undervisningen (Hansson & Simberg 1995, s. 31). 
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Undersökningens genomförande 
Undersökningens primära syfte är att ta reda på hur bibliotekarierna uppfattar 

sitt yrke och sina arbetsuppgifter, speciellt sett utifrån de förändringar som 

skett inom forskningsbibliotekens värld. Sekundärt avser den att undersöka om 

de direktiv som kommit genom ett antal rapporter verkar ha genomsyrat verk-

samheten till den grad att de som arbetar inom biblioteket uppfattar skillnaden. 

I detta kapitel kommer jag att presentera de huvudsakliga resultaten av min 

undersökning. Den kommer dels att infatta en statistisk redovisning av vissa 

kvantitativa delar av enkätresultaten, dels en tematisering och kvalitativ analys 

av svaren på de mer öppna frågorna som också ringar in större kategorier under 

vilka jag sorterar svaren. Dessa kategorier utgör den struktur med vilken jag 

valt att bygga upp det här kapitlet. 

Anonymiteten 

Jag erbjöd konfidentiell anonymitet för min undersökning, dvs. jag som under-

sökare visste vem som svarat vad, men lovade skriftligt i missivbrevet som 

medföljde enkäten att detta inte skulle framgå i uppsatsen. Vid utskickandet 

hade jag, som jag påpekat tidigare, försett varje enskild enkät med en kod. 

Eftersom enkäten dessutom skickades i kuvert med mottagarens namn angivet 

bedömde jag chansen för ett sammanblandande som mycket liten. Enbart i två 

fall hade de svarande försökt undanröja dessa personuppgifter. Orsaken till att 

jag valde att genomföra enkäten på detta sätt var primärt att kunna föra någon 

form av statistik på vilka som besvarade enkäten och därav enbart skicka 

påminnelser till dem som inte besvarat den. Den sekundära effekten var att jag 

kunde få in några sakuppgifter utan att fråga efter dessa i enkäten. Dessa fakta-

uppgifter utgjordes av kön, ålder samt enhetstillhörighet. 

Jag har ägnat en del tankemöda åt att fundera på vilken bakgrundsfakta som 

kan tas med utan att jag röjer den svarandes anonymitet. Vid en undersökning 

av det här slaget finns naturligtvis vissa svårigheter gällande detta. Då det är en 

så markant snedfördelning mellan könen inom biblioteksvärlden löper exem-

pelvis män större risk att bli igenkända än kvinnor. Samtidigt är kön en mycket 

intressant bakgrundsfaktor och detta har medfört att kön kommer att redovisas 

vid några fåtal tillfällen. På grund av kravet på anonymitet och det faktum att 
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enbart tolv stycken män deltog använder jag mig dock av könsskillnaden 

mycket restriktivt. Förhoppningsvis är detta problem litet då övriga bakgrunds-

faktorer inriktats så att de förhindrar inringning. Ett annat problem var ålder 

där det finns en snedfördelning med ett stort antal som är födda på 1940- och 

1950-talen. Precis som i frågan om kön har frågor där åldern framgår behand-

lats med försiktighet. Det sista generella problemet med anonymiteten återfinns 

vid betraktandet av de enskilda biblioteksenheterna. Den ämnesspecifika hem-

visten är, som jag bedömer det, inte relevant för undersökningen och därför 

kommer jag inte att redogöra för enskilda biblioteksenheter. Jag har istället valt 

att se personerna som representanter för biblioteksgrupperna A, B och C. Dessa 

tre bruksbiblioteksgrupper kommer att refereras till som Enhet A, Enhet B 

respektive Enhet C (jfr kap. Beskrivning av biblioteksenheterna och svars-

gruppen). 

Beskrivning av biblioteksenheterna och svarsgruppen 

Uppsala universitets nitton bruksbiblioteksenheter är samordnade i tre ämnes-

orienterade biblioteksgrupper: Biblioteksgrupp A för teologi och humaniora, 

Biblioteksgrupp B för juridik, samhällsvetenskap och lärarutbildning samt 

Biblioteksgrupp C för medicin, farmaci, teknik och naturvetenskap. Enligt 

universitetsbibliotekets policy har de till huvuduppgift att ansvara för den 

vetenskapliga informationsförsörjningen och att förvärva, systematisera, 

bevara, tillhandahålla och informera om tryckt, digitaliserat och på annat sätt 

publicerat material av värde för forskning, forskarutbildning och akademisk 

grundutbildning. 

Jag skickade, som jag nämnt tidigare, min enkät enbart till arton av dessa 

enheter med anledning av att Bostadsforskningsbiblioteket, placerat i Gävle, 

hamnade lite utanför undersökningsområdet geografiskt. Sammanlagt 

skickades 116 enkäter till bibliotekarier som var knutna till någon av dessa tre 

biblioteksgrupper. Av dessa visade sig sex stycken vara tjänstlediga och därför 

inte tillgängliga, medan två var långtidssjukskrivna. Av de 108 bibliotekarier 

som hade möjlighet att besvara enkäten erhöll jag svar från 69 stycken, varav 

dock fem lät meddela att de av olika skäl (se kap. Kritik av enkäten) ej ville 

svara på enkäten, medan ytterligare en person svarade på ett sätt som ej 

överensstämde med enkätens utformning. Jag har således kunnat behandla 63 

enkäter av 108 möjliga vilket ger en svarsfrekvens vad gäller enkäten på 58 
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procent men en total svarsfrekvens på 64 procent12. När jag hänvisar till hela 

svarsgruppen består det alltså av 63 personer. Av dem som besvarade enkäten 

var 51 kvinnor (81 procent) och 12 män (19 procent). Om man tittar närmare 

på svarsfrekvensen utifrån  biblioteksgruppstillhörighet kan man konstatera att 

svarsfrekvensen inte varit jämnt fördelad i förhållande till antalet möjliga del-

tagare, det vill säga summan av bibliotekarier i de tre olika enheterna står inte i 

proportion till antalet svar från respektive enhet. 

 

Tabell 1: Svar fördelade på de tre bruksbiblioteken. 

Totalt Enhet A Enhet B Enhet C 

Möjliga svar: 108 st 48 st 29 st 31 st 

Antal svar: 63 st 20 st (40 %13) 19 st (66 %) 24 st (77 %) 

Källa: Undersökningens enkätmaterial. 

Kritik av enkäten 

Ett fåtal av dem som skickade tillbaka enkäten hade kritiska synpunkter på dess 

utförande och/eller på undersökningen. Fem personer lät meddela att de av bl.a. 

sådana skäl inte ville fylla i enkäten. Ytterligare skäl angavs dock, såsom tids-

brist, pressande arbetssituation etc. Vid inskickandet av enkäten meddelade en 

person att denna kände det otillfredsställande att vid ett flertal tillfällen enbart 

ha ett ja- eller nej-alternativ att välja mellan. Personen sade sig ha önskat att 

frågorna skulle ha innehållit flera olika svarsalternativ med möjlighet att ut-

trycka fler nyanser i svaren. Även personer som skrev och avböjde att med-

verka i undersökningen angav vid två tillfällen att det delvis berodde på att en-

käten kändes förenklad. Denna person ville inte svara om det inte fanns möj-

lighet att kunna nyansera sig i svaren. Jag har också själv kunnat konstatera att 

så är fallet. Ett flertal personer har nyanserat och utvecklat ja- och nej-alterna-

tiv genom att rita egna rutor med kommentarer av typen delvis etc. Man kan 

alltså invända att det kanske inte var väsentligt att enkäten skulle gå snabbt att 

fylla i. Å andra sidan kan det vara förutsättningen för att de 63 som svarade 

trots allt tog sig den tiden. Någon av de tillfrågade angav att jag skulle tolka 

bristen på svar som ett svar i sig. Vid kontakt med en bibliotekarie inom 

Uppsala universitetsbibliotek framkom en teori om att orsaken till den låga 

                                                 
12 I den enda likartade studie jag funnit, Bibliotekarien, det vetenskapliga biblioteket och forskaren där 
forskningsbibliotekarier vid SLUB utfrågades via en enkätundersökning besvarades 38 stycken enkäter av 
51 möjliga vilket motsvarar 75 procent. Rapporten var dock på uppdrag av SLU vilket kan förklara det 
höga svarsalternativet. 
13 Den här procentsatsen avser antalet svar inom respektive enhet och inte i gruppen som helhet. 
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svarsfrekvensen från Enhet A berodde på en viss utmattning vid just denna 

enhet på grund av en omfattande omorganisation bland personalen. 

Några av de skäl/motiveringar som angivits till varför man inte velat delta i 

undersökningen kan således visa något av de tillfrågades arbetssituation. En 

analys av detta skulle i sig vara intressant men utgör ett grannlaga arbete som 

inte ryms inom ramen för denna uppsats. Jag väljer därför att endast presentera 

den framförda kritiken på detta sätt, som en kompletterande illustration till 

undersökningens resultat i övrigt. 

Resultat av olika kvantitativt mätbara uppgifter 

I min enkät var de tre första frågorna utformade för att kunna ta in enkla 

kvantitativa uppgifter om de svarandes erfarenheter av sitt yrke och att vara 

bibliotekarier. Det fanns inget internt bortfall relaterat till någon av dessa tre 

frågor. I den första frågan bad jag de svarande att fylla i hur länge de varit 

bibliotekarier. Svaren redovisas när nedan i tabell 2: 

 

Tabell 2: Svaren fördelade på uppgivna antal år som bibliotekarie. 

0-5 år 5-10 år 10-15 år 15-20 år 20-25 år 25-30 år 30+ år 

9 st  3 st 8 st 12 st 10 st 8 st 13 st 

14 %14 4 % 13 % 19 % 16 % 13 % 21 % 

Källa: Undersökningens enkätmaterial. 

Den andra frågan gällde om de svarande hade formell bibliotekarieutbildning 

och där uppgav 38 stycken (60 procent) att de hade formell utbildning medan 

25 stycken (40 procent) svarade nej på den frågan. Fyra stycken av de som 

kryssat för nej-alternativet påpekade i marginalen att de genomgått en intern 

utbildning inom universitetsbiblioteket. 

På fråga tre ombads de svarande att uppge huruvida de hade arbetsledande 

uppgifter eller inte. 25 stycken (40 procent) angav att de hade arbetsledande 

uppgifter och 38 stycken (60 procent) svarade att de inte hade detta. 

Egenskaper hos bibliotekarier 

I fråga fyra bad jag de svarande att beskriva vad för egenskaper de anser att 

man behöver som bibliotekarie. Svaren kom att variera mycket var gäller antal 

                                                 
14 Den här procentsatsen avser svarsgruppen som helhet. 
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förslag per person då det var en så kallad öppen fråga. Detta ledde till att vissa 

angav enbart en egenskap medan andra radade upp flera i deras tycke viktiga 

företräden. Svaren kom även att variera i ett stort antal förslag även om det i 

många fall kom att kretsa runt vissa gemensamma teman. Jag kunde inte uti-

från exemplen se någon markant skillnad i svaren beroende på kön eller ålder. 

Inte heller förekom någon sådan skillnad beroende på vilken enhet de till-

frågade representerade. Många av de egenskaper som angavs förekom hos flera 

av de svarande (antalet anges inom parantes), vilket får till följd att det totala 

antalet förslag är större än antalet svarande. Sammanlagt hade sju personer 

lämnat frågan obesvarad. 

Den överlägset mest förekommande, specificerade egenskapen var att vara 

serviceinriktad (35 st). Inom samma koncept kan man se förslagen intresse för 

människor (5 st), utåtriktad (3 st), öppen (2 st), social (5 st) och lyhörd (4 st). 

Närbesläktade med dessa var även samarbetsförmåga (5 st), anpassnings-

förmåga (2 st), nyfikenhet (14 st), fantasi (5 st), tålamod (7 st) och flexibilitet 

(15 st). ”Öppen mot omvärlden, förmåga att förstå låntagarnas behov även om 

de själva inte kan formulera behoven” skriver en bibliotekarie. De här svaren 

anser jag talar för att det hos bibliotekarier som är verksamma idag finns en 

tydligt förankrad uppfattning om att yrket är uttalat serviceinriktat och att man 

vill att biblioteket ska vara till för dess användare. Egenskaper som kommer 

väl till pass när man talar om att biblioteket ska ta en mer aktiv roll i under-

visningen fanns representerade i förslagen som viljan att lära ut (2 st) och 

pedagogiskt förhållningssätt (8 st) De synpunkter på egenskaper som mina 

svarande lämnat överensstämmer även väl med de egenskaper som 

specificerades i undersökningen Bibliotekarien, det vetenskapliga biblioteket 

och forskaren, där serviceandan och den pedagogiska rollen får en fram-

trädande plats (Frank & Hede 1993, s. 20). Liknande slutsatser dras i 

Biblioteken, bibliotekarien och professionen där det sägs att man trivs i den 

pedagogiska rollen (Almerud 2000, s. 54). Jag tror att dessa resultat kan leda 

till att Lyttkens teorier om att det han kallar dialog och inifrånmotiverad kan ta 

vid då det uppenbart är så att det är bibliotekariernas vilja att tillmötesgå sina 

användare på ett konstruktivt sätt (jfr Lyttkens 1994, s. 21). Det är användarens 

kunskapsbehov som ska stå i centrum och inte bibliotekariens. En bibliotekarie 

skriver i enkätsvaret att ”man bör känna sig bekväm i rollen som handledare 

för låntagare” vilket bekräftar att det är förvisso är en medveten lärosituation 

men den ska ske under spontana former – dvs. i dialog (Lyttkens1994, s. 38; jfr 

kap. Teori ovan). Vikten av att bibliotekariens yrkesroll anpassas efter 
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användarnas behov och blir mera ”handledarlik” har också uppmärksammats 

inom forskningen. 

In my opinion, one of the main strengths of library management has to be the ability to 

transform the needs of their library’s users into services. This capacity will be more 

important than a thorough understanding of the library’s routines. Libraries have to 

become more responsive when organizing their services and they have to be managed as if 

they were competitive enterprises. In spite of all traditional virtues of librarianship, this 

means new qualities, possibly even a revolution. (Häkli, 1997, s. 15) 

Även egenskaper som jag bedömer som klassiska för bibliotekarieyrket fanns 

representerade bland de inkomna svaren; analysförmåga (2 st), strukturerings-

förmåga (5 st) och noggrannhet (10 st). De följdes även av kommentarer såsom 

”förmågan att hitta och organisera information” och ”intresse för och 

kunskaper om bibliotekets material”. Även egenskaper som påtalar att en 

bibliotekarie behöver vara allmänbildad (8 st), ha språkkunskaper (2 st) samt 

vikten av att inneha vissa ämneskunskaper (3 st) förekom i svaren. Den låga 

svarsfrekvensen när det gäller de två sistnämnda egenskaperna är möjligen 

något förvånande och avviker exempelvis från uppfattningen i Almeruds 

Biblioteken, bibliotekarien och professionen. Där betonas att bibliotekarierna 

anser att det är viktigt med ämneskunskaper, dels för förvärv och kunskap om 

samlingarna, dels för att kunna ge användarna, framför allt forskarna, en god 

service. (Almerud 2000, s. 61) Biblioteksforskaren Harry Järv berättar likaså 

om en kollega till honom som hävdar att bildningsbredd ett av de viktigaste 

kraven i bibliotekariens yrkesarbete (Järv 1991, s. 30). 

Ytterligare en grupp av egenskaper som förekommer tar upp företeelserna 

med att biblioteksvärlden just nu genomgår stora och omvälvande förändringar 

för yrket; vilja till kompetensutveckling (4 st), förändringsvilja (3 st), road av 

nya system och kommentarer såsom ”viljan att lära sig nytt hela tiden” och 

”förmåga att ta till sig nya verktyg”. Här kan man även inläsa stresstålig (5 st) 

som en relevant egenskap. 

Som exempel på enstaka förekommande egenskaper som föreslogs märks 

orädd, stark fysik, ”detektiv-sinnad”, vetgirig, simultanförmåga, integritet, 

humor och snabbtänkt. En av de svarande valde att formulera svaret ”allvetare 

och tusenkonstnär” Det i min smak absolut finaste svaret kom från en 

bibliotekarie som enbart skrev en sak, nämligen ”människokärlek”. Samman-
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fattningsvis kan jag enbart instämma med Almerud som skrive r att ”fram träder 

bilden av en välutbildad, utåtriktad och engagerad yrkeskår, som har sökt sig 

till yrket på grund av ett intresse för människor /…/ och som trivs med sitt 

arbete och tycker det är viktigt” (Almerud 2000, s. 5). 

Arbetsmiljön 

Jag bad bibliotekarierna att svara på om de tyckte att deras arbetsmiljö var bra 

eller dålig. På den här frågan fanns inte något internt bortfall. 47 stycken (75 

procent) valde att svara ja medan enbart 13 stycken (21 procent) hade valt att 

svara nej. En person valde att modifiera frågan genom att rita till en extra ruta 

med kommentaren delvis. Två andra kryssade i både ja- och nej-alternativet, 

vilket jag valde att tolka som ett både och svar. Tillsammans fick dessa 3 

personer (4 procent) utgöra en separat grupp. I detta sammanhang bör möjligen 

göras en viss reservation för tolkningen av svaren, med avseende på det faktum 

att enkätundersökningen inte genomfördes helt anonymt. De deltagandes 

identitet var ju kända av författaren, även om anonymitet givetvis garanterades. 

Bland de 47 positiva svaren kan därför dölja sig personer som inte vågar svara 

helt ärligt, möjligen av rädsla för att uppgifter om dem trots allt skulle kunna 

komma ut, där det skulle framgå huruvida de var nöjda eller inte. Å andra sidan 

finns det inget som stödjer att den höga frekvensen positiva svar skulle vara 

icke-representativ, snarare tvärtom. Som jämförelse kan nämnas att över 60 

procent av bibliotekarierna i Bibliotekarien, det vetenskapliga biblioteket och 

forskaren uppgav att de över lag hade en bra arbetsmiljö. 

Av dem som kryssade för nej-alternativet är fördelningen mellan biblio-

teksenheterna relativt jämn, betraktat utifrån antal personer: fyra inom A, sex 

inom B och tre inom C. Om man relaterar dessa svar till det totala antalet 

inkomna svar från vardera enheten blir utfallet däremot inte jämnt fördelat. 

Från enheterna A och C uppger enbart 14 respektive 13 procent att de inte är 

nöjda med arbetsmiljön medan siffran för enhet B är hela 32 procent. De 

orsaker som angavs till varför arbetsmiljön inte kunde anses god varierade; 

stökig, underbemannad, oändamålsenliga lokaler och hög arbetsbelastning 

p.g.a. omorganisation och besparingar. Andra angav ointresserad och okunnig 

ledning och för lite stöd från berörda institutioner. En person skrev att ”dålig 

teknisk utrustning är en ständig källa till irritation”. Det faktum att personalen 

inom en enhet faktiskt uttryckt väsentligt fler kritiska synpunkter angående sin 

arbetsmiljö, jämfört med personalen inom de andra enheterna, är något som i 
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sig även talar för att det inte har funnits någon generell rädsla för att uttrycka 

negativa synpunkter i enkätundersökningen. 

* 

Jag bad även bibliotekarierna att formulera vad de skulle vilja ändra på i sin 

arbetsmiljö. Här var det 21 personer (33 procent) som inte svarade på frågan. 

Övervägande delen av dessa hade då på den föregående frågan svarat att de var 

nöjda med sin arbetsmiljö. Antalet som explicit skrev att de inte ville ändra på 

något uppgick till nio personer (14 procent). De som svarat att de skulle vilja 

ändra på något kan delas in i två grupper. Dels en grupp där de svarande 

kommenterar övergripande problem dels en grupp som vill ändra på specifikt 

angivna och mycket konkreta saker. 

Den första gruppen har valt att kommentera övergripande skeenden och 

förändringar inom biblioteksvärlden. Kommentarerna berör i många fall sådana 

ämnen som de personer som inte ansåg sig nöjda med arbetsmiljön angav i 

svaren på den tidigare frågan. Här fanns de som angav att de vill ha föränd-

ringar i organisationen. En person ansåg å andra sidan att det varit för mycket 

av förändringar i organisationen: ”Vi behöver ett lugnare klimat där vi slipper 

den ’omorganisationsklåfingrighet’, som tröttat oss på sistone” Ytterligare 

personer vill se bättre kontakt med institutionerna, mer resurser att utveckla 

yrket, en särskild profilering av det egna biblioteket samt en förändring av 

lönepolicyn. På det mer personliga planet tillkommer önskemål om bättre 

laganda och hänsyn, mindre inställsamhet till chefer, bättre personalvård och 

bättre ledarskap; ”ledning bör hantera interna konflikter bättre”. Andra ansåg 

att arbetsbelastningen antingen var för stor eller att den åtminstone inte var till-

räckligt jämn, exempelvis för mycket tid vid datorn, långa pass i expeditionen 

eller att man har för mycket informationstjänst. En person tyckte att det kunde 

vara för lite att göra emellanåt. Nyrekrytering när personal pensioneras samt att 

man anställer mer personal är också ett område där fler vill se en förändring: 

Många upplever ju att vi har en stressig situation p.g.a. minskad personal och mycket att 

göra. Jag önskar att vi skulle kunna göra något åt detta. Dvs. att förändra den slimmade 

personalsituationen. Det finns ett stort behov inom biblioteket som helhet att anställa unga 

nyutbildade bibliotekarier. Anslagen tillåter dock inte detta. Jag anser att detta är den 

viktigaste frågan för biblioteket på sikt. (Enhet A) 
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De önskemål som nämns bland personalen vid Uppsala universitetsbibliotek 

överensstämmer i hög grad med de åsikter som framförts av bibliotekarier 

också i andra sammanhang: 

Över huvud taget är det många som tycker att arbetssituationen har blivit allt mer pressad 

– genom nedskärningar, omorganisationer och ökad efterfrågan på bibliotekens tjänster – 

och lyfter fram tidsbristen, stressen och den allmänna arbetssituationen som ett stort 

problem (Almerud 2000, s. 11-12). 

Den grupp som vill ha förändringar av mer konkreta och praktiska inriktad 

natur har i de flesta fall belyst problem som rör den rent fysiska arbetsmiljön, 

bibliotekets lokal och interiör. Flera, (8 st) anger att lokalerna är gamla, 

opraktiska eller för små. ”Expeditionen och tjänsterummen borde vara närmare 

varandra”. Andra vill förändra en mörk och murrig färgsättning, få fler 

kontaktuttag, flytta disken och ha tillgång till bättre teknisk utrustning. Några 

vill även ha ett eget tjänsterum. Vad gäller inredningen kom synpunkter på för 

höga bokhyllor och att ”vissa stegar borde bytas ut”. En person angav att denna 

ville ha ”gratis gott vatten på sommaren då det är hett inne”. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att svaren är mycket skiftande till sin 

karaktär när det gäller arbetsmiljön. Såväl mer övergripande organisatoriska 

problem som detaljer i den fysiska miljön lyfts fram. Generellt framträder dock 

en positiv syn på arbetsmiljön på forskningsbiblioteken i Uppsala. 

Avslutningsvis vill jag här citera Almeruds undersökning, där en bibliotekarie 

valde att beskriva sitt drömbibliotek: 

’Mitt drömbibliotek är öppet dygnet runt, en mötesplats för studenter, lärare och forskare 

(och allmänhet). På biblioteket kan man träffas över en kopp kaffe, över en bok, över 

ämnesgränserna. Kunniga bibliotekarier stöder dig i din informationssökning, kopierings-

möjligheterna är stora. Man kan söka och behandla informationen på bibliotekens datorer 

(olika program för behandling av information ska finnas i datorerna). Här finns grupprum, 

enskilda studieplatser, mötesplatser. Tillgången till tidskrifter, böcker och referenser är 

god’. (Almerud 2000, s. 55) 
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Kontakten med användargrupper 

En överväldigande majoritet av dem som besvarade enkäten anger att de har 

kontakt med representanter från samtliga tre grupper. Enbart en person uppger 

att den inte har kontakt med vare sig studenter, doktorander eller lärare. Av de 

övriga har 59 personer valt att kryssa i samtliga tre användargrupper och två 

personer hade kryssat i två av grupperna vardera. Det innebär att undersök-

ningsgruppen har omfattande kontakt med olika typer av användare, något som 

är relevant att utveckla närmare och som sker i de kapitel som följer. 

I min uppsats berör jag dock inte frågan om vad bibliotekarierna anser om 

dessa användargrupper tillsammans. Inte heller frågades i enkätundersökningen 

huruvida de upplever sig uppskattade av användarna generellt sett. Detta finns 

dock undersökt på andra ställen. I Bibliotekarien, det vetenskapliga biblioteket 

och forskaren uppskattar 91 procent av de undersökta bibliotekarierna att deras 

arbetsinsatser är uppskattade av bibliotekens användare. 94 procent angav 

också att de fick möjligheter till kontakt med människor. (Frank & Hede 1993, 

s. 30-31). En liknande bild ges också i Biblioteken, bibliotekarien och profes-

sionen. 

I allmänhet tror man att utbildningssamhället har en positiv bild av biblioteket och ett stort 

förtroende för bibliotekariens arbete – men samtidigt dålig kunskap om vad arbetet 

innebär, vilket leder till att arbetet värderas lägre än det borde (Almerud 2000, s. 12). 

Av speciell relevans för arbetet på ett forskningsbibliotek är naturligtvis den 

enskilde bibliotekariens egen erfarenhet av forskning och forskarens arbets-

situation. Det var tidigare vanligt att de bibliotekarier som var verksamma 

inom forskningsbiblioteken själva hade en bakgrund som forskare, med 

antingen en licentiat- eller doktorsexamen i bagaget. I och med den generella 

professionaliseringen av bibliotekarieyrket och skapandet av en yrkes-

utbildning har detta kommit att förändras och det relativa antalet forsknings-

bibliotekarier med egen forskningsbakgrund har kommit att minska. 

Betydelsen av denna utveckling kan man ha olika uppfattningar om. Utifrån en 

positiv tolkning av detta skeende kan hävdas att generalister utan egen forskar-

utbildning mycket väl kan tillgodose också forskares behov av god en biblio-

teksservice. Kanske kan sådana även i viss mån utföra arbetet bättre, då de inte 

är låsta av sin egen (tidigare) roll som forskare. Å andra sidan kan naturligtvis 

anföras att forskning utgör en så pass speciell verksamhet, genomförd under 
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speciella omständigheter, att egen erfarenhet av detta kan vara av särskilt värde 

för en god kommunikation med andra forskare. Förslag har också framförts om 

att forskningserfarenheter åter ska bli meriterande för bibliotekarier, verk-

samma i sådana miljöer. 

Många har t.ex. propagerat för att återuppväcka ideal som tidigare haft stor betydelse för 

bibliotekarieyrket. I den andan kräver forskningsbibliotekarier att forskningserfarenheter 

återigen skall bli meriterande. Forskarutbildad personal antas nämligen vara bättre lämpad 

att kommunicera med forskare och bedöma kvalificerade texters innehåll. (Enmark 1991, 

s. 159) 

Samarbetet mellan biblioteken och institutionerna 

Bibliotekariernas nya roll i en moderniserad pedagogik fodrar en nära organisatorisk sam-

verkan med berörda utbildningsansvariga vid universitetsinstitutionerna. Här gäller det att 

slå vakt om bibliotekariernas unika kompetens och överlägsna skicklighet, så att området 

inte mutas in av institutionernas egna dataspecialister. Samtidigt måste understrykas, att 

bibliotekarierna inte får utvecklas till ämnessakkunniga, som snabbt och elegant 

presenterar problemens lösning för studenterna. Även i den delen måste ett samråd ske 

med institutionen så att det pedagogiskt viktiga synliggörs för den serviceinriktade 

bibliotekarien /…/. (Göranson 1997, s. 47) 

Det talas mycket om, som exemplet ovan får illustrera, att man ska arbeta för 

att samarbetet mellan biblioteken och institutionerna utökas. I min under-

sökning har jag försökt fånga upp huruvida bibliotekarierna upplever att de be-

traktas inom institutionerna, som en resurs vilken kan jämställas med lärarna 

eller om de värderas enligt ett annat system. Som framgår av tabell 3 så upp-

levde en majoritet att samarbetet och kontakten med institutionerna antingen 

var bra eller mycket bra. Ingen av de svarande uppgav att de upplevde att sam-

arbetet fungerade mycket dåligt eller var icke-existerande. Däremot har 35 

procent svarat att samarbetet är mindre bra. Fyra personer avstod att besvara 

frågan och två valde att modifiera sitt var genom att kryssa i två rutor. 
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Tabell 3: Redovisning av svaren på frågan om hur bibliotekarierna såg på sam-

arbetet med institutionerna. 

 Totalt Enhet A Enhet B Enhet C 

Mycket bra: 6 st (10 %) 1 st 4 st 1 st 

Bra: 29 st (46 %) 9 st 7 st 13 st 

Mindre bra: 22 st (35 %) 7 st 7 st 8 st 

Källa: Undersökningens enkätmaterial. 

De svarande ombads i en följdfråga att motivera sina svar närmare. Vissa 

beskrev i positiva ordalag det goda samarbete som de upplevde att de hade med 

sina respektive institutioner, medan andra upplevde en brist på intresse från 

institutionernas sida. Med undantag för ett fåtal, mycket positiva svar, tycker 

jag mig kunna utläsa en stark önskan om att samarbetet ska utvecklas och 

intensifieras, detta även om man inte uttrycker ett direkt missnöje med den 

rådande situationen. Den generella tolkning som går att utläsa ur dessa svar är 

att även om situationen i flertalet fall redan är relativt bra, så menar man att 

samarbetet ändå kan bli ännu bättre. En problematik som togs upp i detta 

sammanhang är också det faktum att institutionsbiblioteken visserligen är 

fysiskt lokaliserade inom respektive institution men att de samtidigt har en 

annan organisatorisk tillhörighet. 

Biblioteket tillhör ingen institution. Vi har olika huvudmän vilket innebär att enheterna på 

UUB inte alltid får samma information som institutionernas folk. Men det blir bättre och 

bättre! Det är också så att institutionerna tar biblioteket för givet eftersom det sällan är 

institutionerna som betalar. Anslagen till biblioteken kommer från fakultetsstyrelsen där 

sällan denna grupp besöker längre. (Enhet C) 

Ett axplock av åsikterna ger följande beskrivning av de problem som biblio-

tekarierna upplever i samarbetet med institutionerna: 

• Integrering av informationssökning i ordinarie undervisning fungerar inte. 

• För lite samarbete när det gäller utbildning i bibliotekskunskap och data-

baser. 

• Tidsbrist gör att formerna för samarbetet ej hinner diskuteras och utvecklas. 

• Institutionerna glömmer ofta bort biblioteken, förstår inte alltid vad de 

faktiskt kan göra, utnyttjar inte deras pedagogiska resurs. 
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• Man ser av tradition på biblioteket som en enhet som ligger utanför kärn-

verksamheten vid universitetet. 

• Samarbetet har försämrats p.g.a. orealistiska besparingskrav. 

• Vissa bibliotek ligger för långt ifrån berörda institutioner. 

• Samarbetet är sämre med forskningsinstitutionerna (än med utbildnings-

institutionerna). 

• Biblioteket är inte något som räknas. Förändringar och förbättringar på 

biblioteket röner ingen uppskattning, snarare tvärt om. 

Vissa av de tillfrågade berättade i sina svar hur man skulle önska att samarbetet 

kunde utökas. Några exempel är att man vill ha mycket mera återkoppling, t.ex. 

åsikter om databastester, inköpsförslag och diskussioner med lärarna. De in-

formella mötena tyckte man kunde vara fler och de måste äga rum under 

ömsesidig respekt. Många påtalar samtidigt att vissa institutioner verkligen har 

förstått bibliotekets värde; ”En del institutioner verkar tycka att biblioteket 

enbart är en tärande verksamhet, men vissa har fattat och med dem är sam-

arbetet gott”. Andra menade att uppfattningen om biblioteket kan variera bland 

personalen inom en och samma institution; ”det är lite olika beroende på 

institution och de som jobbar där. Vissa är bibliotekspositiva”. Det finns även 

de som framhåller att biblioteken också är dåliga på att marknadsföra sig och 

sina tjänster. Den senare uppfattningen har även påtalats i andra sammanhang. 

I Boel K. Gustafssons undersökning angående kompetenshöjning av biblio-

tekariers pedagogiska förmåga påpekar några intervjuade bibliotekarier att 

deras bibliotek måste ställa högre krav på att personalen inom institutionerna 

sätter sig in i vad exempelvis användarutbildning innebär. Detta för att 

därigenom kunna höja kvalitén på den utbildning som ges av institutionerna. 

En av bibliotekarierna berättade att hon nyligen hade fått det som ett krav av en 

institutions studierektor att lärarna skall närvara vid studenternas användarutbildning. 

Hennes erfarenhet är att undervisningen blir mycket bättre när läraren deltar. Lärarna kan 

ställa inledande frågor som gör att studenterna sedan lättare tar vid. Genom att lärare 

deltar, får de också med automatik utbildning i informationssökning och insikt i hur 

mycket tid studenterna behöver för att leta information. (Gustafsson 1998, s. 63) 
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Studenternas informationskompetens 

En viktig förutsättning för bibliotekariernas samarbete med studenterna är, som 

framgick under föregående rubrik, den pedagogiska utbildning/erfarenhet som 

bibliotekspersonalen har. En annan viktig faktor i sammanhanget är samtidigt 

givetvis studenternas egna förutsättningar att tillgodogöra sig information, 

deras grad av informationskompetens. I min enkät ställdes därför också frågan 

om bibliotekarierna generellt ansåg att studenterna var 

informationskompetenta. Endast 30 procent ansåg att så var fallet medan hela 

48 procent valde att svara nej på den frågan. 16 procent (10 personer) hade på 

ett eller annat sätt velat åstadkomma en nyansering av svaret genom att skriva 

ord som delvis, ganska eller kryssat i båda rutorna. Fyra personer hade inte 

besvarat frågan. 

 

Tabell 4: Redovisning av åsikter om studenternas informationskompetens. 

 Totalt Enhet A Enhet B Enhet C 

Ja 19 st (30 %) 9 st 5 st 5 st 

Nej 30 st (48 %) 5 st 10 st 15 st 

Källa: Undersökningens enkätmaterial. 

Ett intressant resultat är det faktum att studenterna bedömdes som mer 

informationskompetenta av bibliotekarierna på enhet A, jämfört med både B 

och C. Detta stämmer med den användarundersökning som beskrivs i 

Studenternas bibliotek, del 2. 

Skillnaderna är dock fortfarande stora mellan olika ämnesområden med lägre värden för 

teknik/naturvetenskap, /…/ där flera teknikstuderande framhåller sin ovana vid biblioteks-

användning (Höglund m.fl. 1995, s. 24). 

I min undersökning framgår inte vad som är orsaken till att det är fler, speciellt 

vid enhet C, som anser att kompetensen hos studenterna är låg. Jag har här 

dock en egen teori om att studenter vid de tekniska och naturvetenskapliga 

institutionerna av tradition inte har ägnat lika stor vikt vid omfattande 

litteraturstudier. Dessa studenter använder ju sällan samma mängd av litteratur-

referenser som studenterna inom exempelvis humaniora. I Studenternas 

bibliotek del 2 p åpekas dock att många studenter, oavsett fakultetstillhörighet, 

tycker det är svårt att söka och finna rätt information och att många tvekar att 
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fråga bibliotekarierna. Orsakerna till detta varierar, från svårigheter att hitta 

rent fysiskt i biblioteket till upplevelser av brister i kommunikationen med 

bibliotekarierna. (Höglund m.fl. 1995, s. 20) I samma rapport framkommer 

samtidigt att studenterna bedömer att informationskompetens kommer att bli 

viktigt i deras yrkesverksamhet och att nästan 90 procent vill ha utbildning på 

IT (Höglund m.fl. 1995, s. 24 och 27). 

Förslag från de studerande är att [t.ex.] sökutbildning ges under lugna perioder i utbild-

ningen och flera framhåller att lärarna borde informera mer, och själva lära sig, om 

datorernas möjligheter som hjälpmedel vid studenternas informationanskaffning (Höglund 

m.fl. 1995, s. 29). 

Trots att en majoritet av de tillfrågade i min undersökning anser att studenterna 

inte är informationskompetenta så inflikade några bibliotekarier i marginalen 

att förhållandena är mycket bättre än förr. Andra väljer att nyansera sina svar 

med kommentarer att detta långtifrån gäller alla studenter och att variationerna 

inom studentgrupperna är mycket stora. 

Mötet med studenterna 

Över hela västvärlden ökade under 1980- och 1990-talet trycket på den högre 

utbildningen och det handlade om att ta emot större studentkullar i ett större 

system och att samtidigt höja kvalitén på utbildningarna. Enligt Studenternas 

biblioteks slutrapport innebär detta flera utmaningar för biblioteken, särskilt 

som förändringarna inte enbart ligger i ett ökat antal studenter. Utbildningarna 

har överlag blivit längre och med fler studenter som läser på högre nivå. Dess-

utom har antalet forskarstuderande ökat väsentligt. (Hagerlid 1995, s. 12) I 

Höglunds undersökning om studenternas attityder redovisas att 25 procent av 

de undersökta studenterna utnyttjar biblioteken varje vecka och att 60 procent 

nyttjar dem minst en gång i månaden. Här framhålls att studenterna har en 

positiv attityd till biblioteken och en student utrycker att bibliotekarierna är den 

personalkategori på högskolan som uppfattas som mest hjälpsam. Det fram-

kommer att 77 procent av de tillfrågade studenterna anser att bibliotekariernas 

bemötande antingen är bra eller mycket bra. Cirka 20 procent ansåg dock att de 

får dålig eller ganska dålig hjälp att söka information. (Höglund m.fl. 1995, s. 

13 och 19 f) Hos Gellerstam kan man läsa att flertalet är relativt flitiga 

biblioteksbesökare och att de har gjort biblioteket till sin arbetsplats samt att de 
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främst läser bibliotekets böcker och inte medhavd litteratur. Dessutom står 

studenterna numera för cirka 75 procent av alla utlån, där enbart en mindre del 

är kurslitteratur. Studenterna använder mer tryckt material än någonsin, 

eftersom detta är avsevärt lättare och mindre tidskrävande att finna idag då 

datorerna förenklar sökandet (Gellerstam 1999, s. 95 ff). Man kan därför kon-

statera att studenterna enligt ett flertal undersökningar har blivit flitiga biblio-

teksanvändare och att de flesta upplever att såväl biblioteket som dess personal 

är en tillgång för deras studier. Ingen av de rapporter och undersökningar som 

jag hittat har dock kommenterat vad bibliotekarierna tycker om studenternas 

bemötande. Jag bad därför bibliotekarierna svara på om de tyckte att de fick ett 

bra bemötande av de studenter som de möter i sitt arbete. Av de tillfrågade var 

det endast en som inte svarade på denna fråga. 

Resultatet blev att 53 personer (84 procent) av dem som svarade på frågan 

hade kryssat för ja-alternativet. Det var enbart en person som inte ansåg sig få 

ett bra bemötande. Därtill kom åtta personer som valde att nyansera svaren. Av 

de senare återfanns en person vardera i enhet A respektive C medan antalet för 

enhet B var sex personer. I enhet B återfanns även den enda person som 

svarade nej på frågan. Av anonymitetssjäl kommer jag dock inte att göra någon 

analys av orsaken till varför enhet B är överrepresenterad. Flera som valde att 

nyansera sitt svar inflikade att de generellt fick ett trevligt bemötande men att 

det finns undantag bland studenterna: ”[Ja] på det stora hela”. Fast då man blir 

illa bemött upplevs det väldigt starkt ibland. Men sen kommer en trevlig 

student och väger upp det hela till det positiva”. 

Två personer gav svar som antyder att man ibland upplever att studenterna i 

vissa fall inte respekterar den kompetens som bibliotekarierna besitter: 

”Enstaka gånger blir man behandlad som ett kassabiträde” och ”Förståelsen för 

vår yrkesutbildning är liten”. Blir inte bättre av att universitetet inte heller 

förstår att vi är akademiker.” Även den person som inte upplever sig få ett bra 

bemötande antyder i sitt svar att studenterna uppträder nonchalant. 

Mötet med lärarna 

I och med att studenterna i dagens högskoleutbildning förväntas arbeta mera 

självständigt än förr, i sitt sökande efter litteratur och annat kursmaterial, har 

det blivit allt mera uppenbart att det behövs ett nära och väl fungerande sam-

arbete mellan lärare och bibliotekarier. I slutrapporten till Studenternas 

bibliotek omtalas lärarna som en nyckelgrupp i biblioteksservicen. Det sägs att 

de måste ha en kompetens i detta avseende för att kunna vägleda studenterna. 
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Lärarnas informationskompetens behöver höjas väsentligt och uppdateras till dagens 

verklighet. Högskolorna bör understödja utökad fortbildning för lärarna /…/. Biblioteken 

bör erbjuda ett bredare och bättre anpassat utbud av användarutbildning för lärare. 

(Hagerlid 1995, s. 48) 

Det finns samtidigt befogade farhågor kopplade till studenternas nya behov av 

informationssökning, ett behov som samtidigt ständigt ökar genom de tekniska 

möjligheter som i dag finns. En sådan farhåga är att studenterna kan komma att 

tänja bibliotekens kapacitet till det yttersta genom en ständigt ökande ström av 

frågeställningar och ett stort behov av handledning och hjälp. På detta sätt kan 

en glidning i ansvar för studenternas utbildning gradvis ske mot 

bibliotekarierna, utan att så egentligen avsetts. I Almeruds undersökning fram-

kommer det att många bibliotekarier anser att lärarna inte visar något större 

intresse för bibliotekets verksamhet och att de ofta bedöms som ointresserade 

av att ha en större samverkan med bibliotekarierna. Trots detta påtalas det att 

man tycker sig märka en utveckling mot en mera positiv attityd till biblioteket 

bland lärarna. (Almerud 2000, s. 51) Bibliotekarierna kan av flera orsaker 

behöva samarbeta med lärarna redan på planeringsstadiet av kurserna, detta av 

flera orsaker. Dels är det viktigt att bibliotekarierna kan informera lärarna om 

vilket material som finns tillgängligt, dels måste de ha en rimlig möjlighet att i 

tid kunna skaffa in det som saknas och komplettera det befintliga materialet. 

Detta kan då leda till en bättre anpassning av biblioteken till de olika 

institutionernas verkliga behov. Samarbetet bör även upprätthållas under hela 

tiden en kurs pågår, för att snabbt upptäcka om något inte verkar fungera och 

snabbt kunna åtgärda detta. Kontakt bör naturligtvis även finnas efteråt för att 

det ska finnas möjligheter till någon form av uppföljning. Frågor kring detta 

bör också vara en naturlig del i kursutvärderingarna som görs med studenterna. 

Lärarna har både en egen fördel av att få en mera omfattande och kontinuerlig 

utbildning i informationskompetens, samtidigt som de på det sättet kan ge bib-

liotekspersonalen en viss avlastning. Det finns även behov av mer informella, 

vänskapliga och opretentiösa möten mellan lärare och bibliotekarier, vilket för-

utsätter att biblioteket finns i anslutning till berörda institutioner. (Hansson & 

Simberg 1995, s. 18). I Höglunds undersökning påpekas att många lärare är 

flitiga användare av biblioteken men att många utnyttjar dess tjänster utan att 

själva gå dit, genom att använda internpost eller olika elektroniska resurser 

(Höglund m.fl. 1995, s. 14). Franks och Hedes studie anger att avsikten att 
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beställa/låna material samt att genomföra litteratursökningar är den främsta 

orsaken till att lärarna besöker biblioteket (Frank & Hede 1993, s. 62). 

För att ta reda på huruvida bibliotekarierna upplever att lärarna betraktar 

dem som en resurs i undervisningen bad jag dem kryssa för ja eller nej på 

frågan om så är fallet. Sex personer (10 procent) avstod från att besvara frågan. 

Fyra valde att skriva tillägget ”vet ej”. Åtta personer nyanserade sig genom att 

rita egna rutor med alternativ som ”ibland”, ”delvis” och ”ofta”. 

 

Tabell 5: Redovisning av upplevelsen om lärarna betraktade bibliotekarierna 

som en resurs. 

 Totalt Enhet A Enhet B Enhet C 

Ja 29 st (46 %) 11 st 9 st 9 st 

Nej 16 st (25 %) 3 st 7 st 6 st 

Källa: Undersökningens enkätmaterial. 

Något som framgår av skrivna kommentarer i marginalen på de besvarade 

enkäterna är att integrationen mellan bibliotek och institutioner samt mellan 

bibliotekarier och lärare inte har blivit genomförd i så hög grad som utmålats i 

visionerna. På vissa håll fungerar det uppenbarligen bra men den generella 

tendensen är ändå att man från bibliotekariernas sida efterfrågar bättre sam-

arbete. Jag erhöll ett antal svar formulerade av typen ”det börjar bli bättre”, ”ja 

men det finns dock undantag” och ”jag har väl haft tur.” Dessa svar anser jag 

innehåller antydningar om att bibliotekarierna upplever att deras status 

(habitus, med Bourdieus terminologi), fortfarande är låg i jämförelse med 

lärarnas. 

/…/ vid många högskolebibliotek anser man att lärarna är en lika viktig målgrupp som 

studenterna. Många initiativ har tagits för att få lärarna till biblioteket, t.ex. Öppet hus för 

lärare och övriga anställda. Många av dessa utbildningstillfällen har varit dåligt besökta. 

(Hansson & Simberg 1995, s. 23) 

Höglunds undersökning visar att enbart en fjärdedel att studenterna anser att 

lärarna stimulerar till användning av biblioteket och att lärarnas åsikter spelar 

en stor roll. Vissa studenter påpekar att lärarna inte kommer med rekommen-

dationer när det gäller exempelvis databaser. (Höglund m.fl. 1995, s. 23) 
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Lärarna borde idealt sett ha betydligt bättre bibliotekskunskaper än sina studenter, för att 

kunna arbeta aktivt med biblioteket i sin undervisning. Så är inte alltid fallet, vilket kan 

vara svårt att erkänna. (Hagerlid 1995, s. 21) 

Jag anser att bibliotekariernas erfarenheter, vad gäller förhållandet till såväl 

lärarna som till andra användargrupper (studenter, doktorander, forskare) med 

fördel kan analyseras och tolkas med de begrepp och termer som utvecklats av 

Pierre Bourdieu. I en annan miljö än just akademins och forskningsbibliotekets 

upplevs bibliotekariens status som akademiker sannolikt som hög, medan den 

satt i relation till lärare och forskare inom en universitetsinstitution reduceras i 

status, relativt sett. Bibliotekarieyrket upplevs inte som särskilt kvalificerat i 

jämförelse med forskningsbibliotekets avnämare (professorer, forskare, 

jurister, läkare etc.) (Enmark 1991, s. 164). Detta blir särskilt tydligt om man 

jämför bibliotekariernas status på ett folkbibliotek på en mindre ort eller på 

landsbygden. Där har dessa ofta rollen som förmedlande länk mellan de boende 

och ett möjligt utbud av ämneskunskap och kultur. Bibliotekarien kan i detta 

sammanhang närmast framstå som en sorts symbol för just akademisk bildning 

och kunskap. Man kan med Bourdieus terminologi säga att de innehar ett stort 

symboliskt kapital (Broady 1996, s. 44 ff., jfr mitt resonemang i kap. Teori. 

ovan). Det är då intressant att samma yrkesgrupp kan variera i status på ett 

högst påtagligt sätt, beroende på vilken omgivning man är verksam inom. Ett 

smått absurt resultat av detta blir sannolikt att de bibliotekarier som generellt 

sett har den högsta utbildningen, forskningsbibliotekarierna (med ett relativt 

stort antal forskarutbildade inom gruppen) är verksamma i en miljö 

(akademins) där de genom omgivningens generellt sett höga utbildningsnivå, 

relativt sett får en lägre status än i andra miljöer. I den akademiska miljön sker 

en inflation i värderingen av höga akademiska examina och titlar (forskar-

utbildning och högre), i och med att relativt många har sådana. Det gäller så 

gott som samtliga inom lärar- forskargruppen, men relativt få inom biblio-

tekariegruppen. Enkelt uttryckt: Den som ute i samhället sannolikt uppfattas 

som ovanligt högt utbildad kan samtidigt framstå som normal i sin utbildnings-

nivå inom akademins fält. Bibliotekariernas utbildningskapital blir därigenom 

relativt sett lågt i denna miljö. I den andra miljö som nämndes ovan är det 

tvärtom. Där tillhör bibliotekarierna istället sannolikt en av de kategorier som 

har högst utbildningsnivå. Därmed följer hög status, även om denna ibland 

möjligen blir beskuren genom bibliotekarieyrkets relativt låga lönenivå (satt i 

förhållande till utbildningslängd). Man kan där således se en skillnad mellan 
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utbildningskapital och kulturellt kapital å ena sidan och ekonomiskt kapital å 

den andra. 

Forskningsbibliotekens ändrade fokus 

Högskoleverket har gått ut med direktiv om att biblioteken ska anta ett så kallat 

studentperspektiv. Detta innebär att grundutbildningens behov ska tillvaratas 

och att den förutvarande prioriteringen av kategorin forskare omfördelas till att 

i högre grad koncentrera resurserna på studenterna. Denna förändring innebär 

dock inte att forskarna och övriga användares behov ska negligeras. 

En av de största men samtidigt mest spännande organisationsfrågorna är hur ett och 

samma bibliotek samtidigt skall vara öppet för stora studentskaror och ge den omedelbara 

tillgänglighet och arbetsro, som krävs för seriös forskning” (Göranson 1997, s. 48). 

Jag ville därför även undersöka om bibliotekarierna upplever att det sker en 

förändring vad gäller fokus, från forskarna som de traditionella forsknings-

bibliotekens huvudsakliga användare mot grundutbildningen och studenterna, 

och hur de i så fall ser på denna nya fokusering. De frågor som ställdes var om 

de ansåg sig märka några markanta förändringar och huruvida de i så fall var 

positiva till detta skeende. 

40 personer (63 procent) ansåg sig märka att det skett en förändring i 

förhållningssätt, mot en större fokusering på studenterna. 16 personer (25 

procent) har istället svarat att de inte har märkt av någon sådan förändring. 

Därtill tillkommer två svar som valt att svara ”både och”. Fem informanter har 

valt att inte besvara frågan. Även om det var många som kryssat i Ja-

alternativet på frågan så visade det sig inte nödvändigtvis att de var positiva till 

den förändring som de tyckte sig se. Flera av dem som svarat har använt be-

teckningen studentdagis om det faktum att gruppen studenter blir allt fler. 

"Biblioteken blir mer och mer studenternas dagis på gott och ont.” Andra 

kritiska röster menar att förändringen leder till tråkigare arbetsuppgifter då 

biblioteket blir en ”snabbköpsmodell”. En skrive r att det är "tråkigt om det 

enda som kunderna vill ha är kursböcker och möjlighet att mejla”. Andra såg 

förändringen som något enbart positivt. Några av dem som var odelat positiva 

till den förändring som de tyckte sig märka framförde synpunkter som att det 

skulle innebära att detta kunde ge möjligheter både till en breddning av yrkes-

rollen och därmed till nya arbetsuppgifter. Ytterligare andra ansåg rent av att 
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detta utgör ”räddningen för bibliotekets existens på längre sikt”. Vissa menade 

dock att detta samtidigt var beroende av vad förändringen skulle ge för kon-

sekvenser på sikt. 

Positivt om den leder till en större medvetenhet om informationsstrukturer; insamlande, 

urval, lagring osv. samt hur man återfinner lagrad information. Negativ annars. Då kan vi 

lika gärna serva kaffeautomater i ett läsrum. (Man) 

Vissa av de svarande hade, vad man skulle kunna beskriva som, ett uttalat stu-

dentperspektiv på sina svar: "Hos [studenterna] kan man börja bygga upp viss 

informationskompetens." ”Det är nödvändigt och bra. Ökad PBL-undervisning 

gör att vi måste rikta in oss mer på studenternas behov." En bibliotekarie skrev 

att det är ”bra att studenterna vågar sig till universitetsbiblioteket på ett tidigt 

stadium och känner sig hemma där och tycker att där finns något de behöver”. 

Andra uttryckte det som självklart att biblioteken ska satsa på studenterna och 

en person utryckte att det är en mycket god investering för den framtida forsk-

ningen. 

Det är en uppgift som läggs till de tidigare, men som kan vara en god investering för den 

framtida forskningen. En utbildad person som till sina ämneskunskaper lägger en förmåga 

att söka ny kunskap är bättre utbildad. (Bibliotekarie med mer än 20 års erfarenhet) 

Kan inte tala för andra Universitetsbibliotek, men märker absolut av detta på Carolina. Det 

är naturligtvis bra att studenterna ’vågar’ sig hit – det gjorde man inte under min studietid 

– förhoppningsvis kan ett ’öppet’ forskningsbibliotek på ett tidigt stadium sporra 

studenterna till vidare studier och forskning. Hoppas bara att miljön inte skrämmer bort 

forskarna. (Enhet A) 

En del av svaren kom att kretsa runt att det inte gör något att forskarna inte 

längre är en lika prioriterad grupp som de var tidigare, detta eftersom de inte 

har lika stort behov av hjälp som studenterna för att finna relevant material: 

"Med IT-utvecklingen klarar sig forskarna mer på egen hand." Flera poängterar 

att forskarna klarar sig med tillgång till databaser och elektroniska tidskrifter 

och att de oftast väljer att besöka biblioteket virtuellt. Ett litet antal svar 

antydde även att förändringen inte var speciellt genomgripande och att de 
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svarande inte tyckte att det fanns någon konkurrens om bibliotekets fokusering. 

En uttrycker det som att man enbart vidgat perspektivet till att även inbegripa 

studenterna, medan en annan inte anser att förändringen skett på forskarnas be-

kostnad: "Jag anser att fokus numera är på båda grupperna.” Ett komplet-

terande exempel som antyder en likartad uppfattning som den sistnämnda är 

önskemålet från bibliotekarierna att de så kallade forskarborden på Carolina 

skall upphöra och istället bli bord som kan nyttjas av dem som behöver dem, 

d.v.s. både forskare och studenter. 

Den generella åsikt som går att utläsa av enkätsvaren var dock att föränd-

ringen både fått och riskerade att få oönskade konsekvenser. Flera av de 

svarande har märkt att forskarna har minskat i antal eller att de helt enkelt inte 

kommer till biblioteken längre. En bibliotekarie betonar också att de beslutande 

är forskare eller före detta forskare.” En annan skriver att ”det är viktigt att 

biblioteket inte tappar forskningsdelen”. Det är den som bör utgöra själva 

kärnan i verksamheten, så att inte biblioteket utvecklas till något slags 'student-

dagis'” (jfr åsikterna ovan). Jag tycker dessa svar som uttrycker en oro för att 

bibliotekets mera inflytelserika användare, det vill säga de meriterade 

forskarna, ska skrämmas bort tyder på att man då upplever att bibliotekets 

status sänks. Kanske upplever de att forskarvärlden genererar mer symboliskt 

kapital inom den akademiska världen och att de därigenom inte bör förlora 

kontakten med forskarna. Detta kan ju i så fall dels påverka deras habitus, eller 

status om man så vill, vilket kan leda till att yrket som bibliotekarie på ett 

forskningsbibliotek får en försämrad eller åtminstone icke ökande status, något 

som i sin tur även kan påverka andra faktorer som lönesättning. Detta kan 

delvis förefalla motsägelsefullt i förhållande till den avslutande analys som 

gjordes i föregående kapitel. Där påpekar jag ju att just en hög närvaro av 

meriterade forskare istället, relativt sett, kan sänka bibliotekariernas status. Det 

bör dock uppfattas som status inom olika fält. En form av statusvärdering och 

jämförelse av status sker då mellan forskare och bibliotekarier, där de förra 

sannolikt omfattar ett större symboliskt kapital än de senare. Man kan samtidigt 

tänka sig att bibliotekarierna själva samtidigt uppfattar att en annan värdering 

av deras yrkesroll sker från det omgivande samhällets sida. Där jämförs 

bibliotekarier som servar forskare med deras kollegor som servar studenter. 

Vid en sådan jämförande värdering får de bibliotekarier som arbetar mot 

forskarna sannolikt del av det symboliska kapital som dessa (dvs. de meriterade 

forskarna) omfattar, samma kapital som bibliotekarierna vid en relativ värde-

ring (forskare/lärare jämfört med bibliotekarier) i stället graderas emot. 
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Det faktum att många bibliotekarier uttrycker sig positivt angående 

fokuseringen mot studenternas behov kan samtidigt indikera att deras habitus 

inte i första hand relateras till forskarmiljön. Kanske är detta ett tecken på att 

bibliotekarierna, istället för att ”konkurrera” med lärare/forskare, väljer att 

betrakta sig som en helt egen kategori, som tillhörande ett annat fält. Det blir 

därigenom mindre meningsfullt att sammankopplas och jämföra sig med den 

status (kapital) som karaktäriserar forskarvärlden. Genom att istället 

koncentrera sig mot studenternas behov inriktar man sin yrkesroll på ett sådant 

sätt att man får en väsentligt annan tillhörighet än forskarens. Man får en 

identitet och en status som kan upplevas vara mera under egen kontroll. 

Gellerstam påpekar att man ofta ställer forskare, studenter och deras 

respektive behov mot varandra men han menar att det är fel då hans erfarenhet 

visat att det som är bra för den ena ofta är bra för den andra (Gellerstam 1999, 

s. 103). Trots detta så finns det samtidigt en viss konflikt om förstahandsrätten 

bibliotekens nyttjande mellan de olika användargrupperna. 

Samtidigt som det är viktigt att studenterna så fort som möjligt kommer i kontakt med för-

djupande material och inte enbart hänvisas till tillrättalagda och förenklade framställ-

ningar, kan inte forskarna ständigt mötas av att efterfrågade verk är utlånade. En möjlighet 

är att starkt begränsa lånerätten för studenterna. Även läsesalslån för uppsatsförfattare 

måste då upphöra, vilket är möjligt på ämnesbegränsade enheter med hela samlingen öppet 

tillgänglig. Även uppsatsförfattare måste med en sådan lösning dagligen hämta sitt 

material på nytt. Det visar sig, inte oväntat, att det normala förfarandet med en inlåning av 

20-30 verk vid uppsatsskrivandets början inte alls är nödvändigt för arbetets fullföljande. 

(Göranson 1997, s. 48) 

Detta problem tror jag dock mest gäller bibliotek av den typ som Carolina 

utgör, vad gäller Uppsala universitet, vilket även om det inte längre är ett 

huvudbibliotek fortfarande har en central position både vad gäller samlingens 

storlek och användarnas upplevelse av att det förkroppsligar universitets-

biblioteket. 
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Bibliotekaries förändrade roll – teknik och pedagogik 

Biblioteksforskaren Romulo Enmark påpekar med en viss varning att det finns 

en stor skillnad mellan existerande föreställningar om biblioteksvärldens 

utveckling och det faktiska skeendet, både när det gäller riktning och hastighet 

(Enmark 1992, s. 259). Visionen om att bibliotekarierna vid forsknings-

biblioteken på kort tid ska förvandlas till vad Enmark skämtsamt kallar 

"kunskapsingenjörer" välkomnas men vägen dit är längre än vad som ibland 

görs gällande. Detta är något som i hög grad bekräftas i min undersökning. 

Jag ställde frågan till bibliotekarierna om de upplevde att bibliotekariens 

roll har förändrats under de senaste fem till tio åren. Efteråt kan jag konstatera 

att det var en omöjlig fråga för dem som har relativt kort arbetslivserfarenhet. 

Det interna bortfallet på frågan var fem stycken varav tre stycken dock angav 

att de hade arbetat tillräckigt länge för att kunna svara på frågan. Det är å andra 

sidan flera som inte varit bibliotekarier så länge som ändå valt att besvara 

frågan. 

55 personer (87 procent) i min undersökning uppgav att de upplevde att 

yrket hade genomgått en förändring medan enbart två personer inte upplevde 

detta. Båda dessa personer fanns inom enhet B. En valde att svara både ja och 

nej med motiveringen ”Den hade kunnat förändras mer positivt om vi ’hängt 

med’. Sitter kvar i mycket rutiner och har svårt att prioritera bort.” (Enhet B) 

Detta resultat överensstämmer med resultaten i rapporten Bibliotekarien, det 

vetenskapliga biblioteket och forskaren av Cecilia Frank och Gunnar Hede. 

Där angav 86 procent av de tillfrågade om de ansåg att biblioteksarbetet 

förändrats under de senaste 5-10 åren (Frank & Hede 1993, s. 34 ff.). Men 

tanke på att den rapporten är från 1993 så kan jag enbart konstatera att samma 

upplevelse fortfarande är aktuell. Där, precis som i min egen studie, framstår 

datoriseringen och den nya informationsteknologin som en stor och viktig del 

av förändringen. En annan viktig förändring är betoningen på service, kund-

kontakt, marknadsföring och undervisning. I rapporten av Frank & Hede 

framgår att bibliotekarierna anser att den här utvecklingen är övervägande 

positiv. I min undersökning gick det inte att utläsa någon skillnad i dessa svar 

beroende på ålder eller kön. Jag hade en förutfattad bild om att det kanske 

skulle visa sig att kvinnor skulle tala mer om den pedagogiska rollen och män 

mer om den tekniska utvecklingen. Till min glädje kunde jag inte se några 

sådana mönster. Förutom IT utgör den nya pedagogiken en stor förändring av 

yrkesrollen som återkommer i svaren på frågorna i min enkät. 
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Avseende IT-teknikens intåg i biblioteksvärlden så skriver ett flertal att det 

har öppnats helt nya dörrar när det gäller att söka och hitta information. En 

skriver att yrket utvecklats från rollen som ”katalogisatör” till informatör. ”Jag 

har inte jobbat så länge men jag kan dra slutsatsen att det inte är ett yrke där 

man kan välja att sitta på sitt rum och t.ex. katalogisera.” Fler betecknar 

datoriseringen som en revolution i bibliotekens arbetssätt och dess möjligheter. 

”Revolutionen rullar vidare från papper till elektronik, datorer förenklar 

sökandet, tryckta tröga källor ersätts av lättsökta on- line versioner och allt 

bättre sökverktyg fortsätter utvecklas.” Man söker mer information, oavsett 

slag eller medium, medan man förut främst sökte litteratur. Dessutom har ju 

den tillgängliga mängden material ökat genom exempelvis databaser, länk-

samlingar och tidskrifter i fulltext. En del av informanterna verkar dock 

uppleva en viss stress över den mängd program eller olika databaser man ska 

hinna med att lära sig behärska. Flera av bibliotekarierna påpekar att den nya 

tekniken ställer höga, ibland för höga, krav på bibliotekariernas förmåga att 

hantera tekniken. ”Den tekniska revolutionen med databaser, e-tidskrifter… allt 

jobbigare att hålla sig a jour med allt.” ”Ständigt nya arbetsrutiner. En enorm 

mängd information. Svårt att hinna bevaka allt nytt som berör arbetet. Tiden 

räcker inte till att lära sig allt nytt.” Andra påpekar att det även ställer krav på 

att man ska kunna behärska teknik som att fixa skrivare och trasiga datorer. 

Samtidigt anser vissa att datoriseringen leder till att yrkets status höjs. ”Vår 

status stärks hela tiden bl.a. genom att vi ligger så långt framme inom IT-

området och har tillgång till så stora informationsresurser som vi behärskar.” 

En annan tillägger att datoriseringen lett till mer kontakt med näringslivet. 

Övervägande andelen av de som svarat att yrkets roll har förändrats betonar 

både datoriseringen och den nya pedagogiska rollen. 

Samtidigt som den grundläggande rollen i mycket är densamma som tidigare; att samla, 

tillhandahålla och ge information så har IT-utvecklingen förändrat arbetet på ett genom-

gripande sätt. Det gäller inte minst att den pedagogiska rollen ökat för att guida låntagarna 

rätt i informationsdjungeln. (Enhet C) 

Genom informationsteknologin och allt vad den nu för med sig har tillgängligheten ökat på 

ett helt nytt sätt: databaser, elektroniska tidskrifter, beställa/reservera online osv. 

Låntagaren kan göra mer själv jämfört med tidigare, dvs. ’tar över’ en del av biblio-
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tekariens tidigare uppgifter. I stället har bibliotekarien fått en ökad pedagogisk roll/uppgift, 

dvs. att lära ut hur man söker information. (Man) 

En beskrivning som återkommer är att arbetet har utvecklats till att bli mer 

utåtriktat, mera användarinriktat. Vissa betonar att man nu har kontakt med fler 

användargrupper. En av de svarande beskrev att den så kallade yttre tjänsten, 

när man exempelvis arbetar i en informationsdisk eller på annat sätt har 

konkret kontakt med bibliotekets användare, hade blivit mer profilerat. ”På ett 

stort bibliotek som Carolina var det förr naturligt att man hade s.k. inre arbete 

som sin uppgift. Nu skall bibliotekarierna arbeta mera utåtriktat.” Flera skriver 

att arbetet nu för tiden har blivit mer allomfattande. En annan beskriver att 

arbetet har fått större utrymme för undervisning men samtidigt har det blivit 

mindre utrymme för ”kvalificerat” arbete. Vari detta arbete bestod skriver dock 

inte personen. Andra tycker att biblioteket har blivit tillgängligare och att 

grupper som forskare och lärare ”äntligen håller på att få upp ögonen för 

bibliotekets potential”. Andra lägger vikten på att undervisningens nya roll 

exempelvis genom PBL och att detta ställer nya krav på bibliotekarierollen. 

”Förr var vi bara några stycken som undervisade forskare och studenter.” 

Bland annat beskrivs att det numera går åt avsevärt mer tid att lära användarna 

att söka i datorerna. ”Man måste vara mer utåtriktad och aggressiv i sin 

marknadsföring än tidigare.” En annan bibliotekarie använder orden själv-

ständigare och tuffare. En person beskrev mycket konkret, och med glimten i 

ögat, hur man kan se att det skett en förändring genom att användarna nyttjar 

bibliotekarierna mera: 

I informationsarbetet är det definitivt fler frågor från studenter under de senaste 5-10 åren; 

fler frågor av typen ’hur hittar jag till…’, ’var finns den här boken’ med utgångspunkt från 

anvisningar i det lokala systemet. Och därmed, tror jag, färre ’avancerade’ forskarfrågor, 

dvs. där man behöver slå i äldre - och specialkataloger. Men jag kanske minns fel – jag 

börjar nog bli lite senil… (Enhet A) 

Synen på IT 

Bibliotekariernas förmåga att söka och urskilja väsentlig information måste 

anpassas till ett nytt medium - i första hand Internet och den mängd av elektro-

niska tjänster som finns tillgängliga. Mängden källor ökar lavinartat och 
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kontrollmöjligheten och överblickbarheten har sedan länge gått förlorad. 

Romulo Enmark ifrågasätter om elektroniska böcker, onlinebaserade hemma-

bibliotek och biblioteksanpassade interaktiva medier kommer att utvecklas till 

vad dess förespråkare lovar. (Enmark 1992, s. 267). Framför allt är han 

skeptisk till de tidsramar som vanligen sätts på dessa visioner och menar att det 

kommer att dröja innan det är att betrakta som allmängods. Jag frågade inte i 

min enkät om bibliotekarierna ansåg sig ha rätt kompetens för att behärska all 

den nya teknik som kommer med begreppet IT. I Studenternas bibliotek, del 4 

påpekas det att det finns ett akut behov av IT-utbildning hos personalen men att 

det är svårt att hinna med då personalen är fullt upptagen med andra uppgifter. 

Vad jag däremot ville veta var deras syn på IT-utvecklingens betydelse i 

biblioteksarbetet. Tre personer hade i detta sammanhang valt att inte fylla i 

något svar. 

De flesta var mycket positiva till att IT spelar en allt viktigare roll i deras 

arbete. Många skriver att det öppnar många möjligheter, gör arbetet mycket 

lättare och även roligare: ”Fantastiskt verktyg” ”Detta är utvecklingen!” En 

informant skriver att hon tycker det är ”stimulerande att söka och hitta ’knepiga 

referenser’ i utländska baser”. Man använder ord som spännande, intressant 

och utmanande men även det i mitt tycke mera tvetydiga ordet nödvändigt. 

”Går inte att vara utan” skriver en bibliotekarie. En sträcker sig så långt som att 

påpeka att det inte går att driva den nuvarande verksamheten utan IT. ”Jag har 

svårt att tänka mig ett bibliotek utan kvalificerad IT, det har blivit en grund-

bult.” Någon påpekar också att det leder till färre rutinjobb. 

Vissa betonar inte bara den påverkan tekniken har på bibliotekariernas 

situation utan även de nya möjligheter den ger användarna. ”För ett bibliotek 

som vårt med [så stora] målgrupper/…/ är möjligheten att lägga ut så mycket 

info som möjligt på webben ovärderlig.” ”Oerhörda informationsvinster för 

låntagarna.” För några av de tillfrågade verkar det dock vara en självklarhet att 

användarna ska förväntas kunna tillgodogöra sig detta smörgåsbord av nya 

möjligheter. Här kan man skönja ett visst elitistiskt drag i några av svaren; 

”Analfabeter göra sig icke besvär”. Denna inställning är dock inte alls genom-

gående bland de svarande. En bibliotekarie skriver istället nästan som ett svar 

på citatet ovan att ”IT är bra men man får inte glömma att användarna är 

människor och därför behövs bibliotekspedagogik”. I samband med att man 

diskuterar användarna påtalas ofta att det ställer högre krav på bibliotekarierna: 

”IT har i sig inte betytt att låntagarna blivit mer oberoende av oss – utan tvärt 

om, vi behövs kanske mer nu för handledning och guidning i informations-

sökning” Några beskriver de problem som uppstår när användarna har hittat 
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referenser som sedan inte går att få tag på i dess fysiska form eller att 

användarna blir irriterande när inte allt material går att få på en gång. 

Flera betonar att IT-utvecklingen stärker bibliotekariernas ställning som 

informationsförmedlare. Detta kan bero på att just IT-kompetensen, som 

generellt värderas högt i dagens samhälle, har lett till att bibliotekariernas jobb 

fått högre status i såväl den akademiska världen som i samhället i stort. Detta 

med anledning av att biblioteksarbetet numera innefattar mycket arbete med 

datorer och att den moderna bibliotekarieutbildningen samtidigt är en form av 

IT-utbildning. Man kan välja att se det som att bibliotekariernas symboliska 

kapital höjs i och med att de numera behövs för att användarna ska kunna hitta 

i den flora av olika söksystem och databaser som finns tillgängliga via 

bibliotekens lokala datorer eller via Internet. 

För vissa har inte IT påverkat enbart till det positiva utan de vä ljer att 

nyansera bilden av den IT-boom som sker. En av de tillfrågade anser att det är 

för stor fokusering på IT och att det finns mycket annat som skulle behöva 

ökade resurser men att man nu lätt anses som lite mossig om man påpekar det. 

Några anser att datorerna enbart innebär ett nytt redskap för gamla uppgifter 

medan åter andra påpekar att IT inte är en bibliotekens universallösning och att 

tryckta källor fortfarande i många fall är bättre. Något som flertalet av de till-

frågade framhåller som ett problem är att det hela tiden krävs en ständig 

kompetensutveckling och uppdatering av datakunskaperna. Många upplever 

detta som en stressfaktor och ett flertal anger att de kan känna sig frustrerade, 

speciellt nu i samband med omläggningen av datasystemen DISA II och det 

nya LIBRIS. En bibliotekarie uttrycker något skämtsamt, men med en allvarlig 

underton, att IT är viktigt men att ”det är svårt för en åldrande bibliotekarie-

skara att hänga med”. En uppfattning som uttrycks av några är att det skulle 

vara skönt om man kunde dämpa farten på utvecklingen något. 

[IT-utvecklingen är] bra genom att den underlättar och förbättrar mycket av rutinarbetet. 

Men svårt att hänga med i den snabba utvecklingen på många fronter samtidigt. Mycket 

energi går åt till att lista ut de olika systemens svagheter och egenheter. (Enhet A) 

Några berör problem av mer teknisk natur såsom att biblioteken blir sårbara när 

inte systemen eller arbetsredskapen, exempelvis skrivare för personal och lån-

tagare, inte fungerar. Här poängteras att en väl fungerande datasupport vid 

tekniska problem är ett måste om inte bibliotekarien ska förvandlas till ”en 

tafflig tekniker istället för en guide till olika kunskapskällor p.g.a. all apparatur 
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och antal personer med teknisk kompetens inte håller jämna steg med utveck-

lingen”. Ett sista problem som några påtalar att de har lätt att fastna framför 

datorerna, att det försämrar arbetsmiljön när man ska sitt still hela tiden eller att 

”arbetsuppgifterna låser oss vid dataskärmarna hela dagarna”. Någon 

poängterar att det i detta sammanhang också kan finnas risk för arbetsskador. 

Öppna samlingar 

I Studenternas bibliotek, delstudie 1 kan man läsa att vad som brukar refereras 

till "in-house-use" utgör en mycket stor del av den samlade användningen av 

biblioteket, och i studien nämns att vid Stockholms universitetsbibliotek 

beräknas detta uppgå till så mycket som 40 procent av den samlade utlåningen 

(Harnesk 1995, s. 24). Denna användning utgörs främst av läsning och 

kopiering ur bibliotekets böcker. Harnesk menar att förekomsten av öppna 

samlingar påverkar denna statistik då en större litteraturmängd går att betrakta 

såsom tillgänglig referenslitteratur. Öppna samlingar tillsammans med tjänster 

såsom tillhandahållande av referensmaterial och IT-tjänster märks inte i 

statistiken över utlånat material. Enligt Gellerstam kan man beräkna att det går 

4 - 6 sådana tjänster på varje utlåning (Gellerstam 1999, s. 98). Praktiskt taget 

allt av Carolinas senaste förvärv av utländska monografier står i den öppna 

samling som finns i bibliotekets källarvåning. Av de svenska böckerna står de 

framme som bedöms vara av störst intresse för forskningen, medan flertalet 

(som tills vidare ej anses vara av samma vikt för forskningen) förvaras i slutna 

magasin och måste beställas fram. 

I min enkät ställde jag frågan hur bibliotekarierna ser på förekomsten av en 

öppen samling. 33 personer (52 procent) uppgav att de ansåg att öppna 

samlingar var mycket bra och 25 personer (40 procent) kryssade för 

alternativet bra. Det var enbart tre personer som angav att de tycker att öppna 

samlingar är mindre bra. En person modifierade svaret genom att kryssa för 

båda alternativen bra och mindre bra. En person avstod helt från att besvara 

frågan. 

En manlig bibliotekarie skrev att det finns både för- och nackdelar: ”Om 

boken finns på plats så går låneärendet snabbare då låntagaren själv tar fram 

sin litteratur, men det finns också risk för svinn.” Problemet med att böckerna 

riskerar att bli stulna kommenterades av flera personer. ”Men ett visst svinn får 

man räkna med” skrev en informant. En bibliotekarie ansåg att öppna 

samlingar var bra om ordningen i hyllorna kan lösas. 
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Men man måste ha i åtanke att ur en öppen samling försvinner mycket material. Moralen 

är tyvärr låg nu för tiden. Larm finns men räcker inte. Du vinner dock mycket personal 

genom att öppna upp samlingarna. (Enhet C) 

En vanligt förekommande kommentar var att öppna samlingar är bra under 

förutsättning att de kan organiseras på ett praktiskt och vettigt sett. Vad som 

kan anses praktiskt varierar i det fallet från bibliotek till bibliotek. Synpunkter 

som framfördes kring detta var förutom stöldrisk också faran för en kaotisk och 

stökig miljö i de öppna samlingarna, med mängder av låntagare som själv-

ständigt plockar i hyllorna. En annan farhåga som framfördes var risken för 

olyckor i form av brand. Som en person anmärkte så skulle det bli en katastrof 

om det började brinna på de övre våningarna av Carolina. ”Själva huset är 

gammalt och enbart byggt för slutna magasin.” 

3:e uppgiften 

Universitetsbiblioteken har på senare år fått en mer samhällsinriktad roll i och 

med den reform som gav allmänheten rätt att använda biblioteken på samma 

villkor som studenterna och forskarna. Förut var det svårt för en enskild person 

att få ta del av universitetsresurser även om det inte fanns regler som formellt 

förbjöd detta. Exempelvis var det möjligt att erhålla ett lånekort även utan 

någon koppling till universitetet. Den äldre traditionen med ett strikt 

särskiljande av olika bibliotekstyper har ändå som resultat givit en kvar-

dröjande inställning av att forskningsbiblioteken är till för de med direkt 

anknytning till universitetet, medan allmänheten främst är hänvisade till folk-

biblioteken. När det under senare år kommit allt mera tydliga direktiv om att 

hela universitetsvärlden och dess verksamheter ska närma sig samhället har 

detta även kommit att inberäkna biblioteken. Detta närmande till allmänhetens 

informationsbehov har blivit ytterligare en huvuduppgift för universiteten, vid 

sidan om att tillgodose forskarvärlden och grundutbildningen och på grund av 

detta har reformen fått beteckningen ”3:e uppgiften”. Direktivet att också 

universitetsbiblioteken ska samverka mera med samhället utanför den 

akademiska världen har medfört att forskningsbibliotekens roll så smått har 

kommit att närma sig folkbiblioteken, även om skillnaderna fortfarande är 

markanta. Det finns även en tendens till att folkbiblioteken ibland får något av 

en forskningsroll. En orsak till detta är att sådana bibliotek kommit att fungera 
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som Komvuxutbildningarnas ämnesbibliotek, även om de trots detta kanske 

inte direkt kan rubriceras som forskningsbibliotek. 

Jag ville veta om forskningsbibliotekarierna inom universitetet var positiva 

till den här reformen. Jag kan i min undersökning enbart konstatera att de allra 

flesta anser att det är en bra reform. 20 av de svarande (32 procent) uppger att 

de tycker att det är mycket bra att allmänheten får ta del av forsknings-

bibliotekens resurser. Ytterligare 36 personer (57 procent) har valt att kryssa i 

alternativet bra. Det är enbart fyra personer som valde alternativet mindre bra. 

Av dessa fanns en i enhet A, två i enhet B och en i enhet C. Ingen ansåg dock 

att reformen var mycket dåligt. Tre personer valde att inte besvara frågan. En 

bibliotekarie som uttrycker sig positivt till att alla ska ha möjlighet att nyttja 

biblioteken påpekar dock att det samtidigt saknas resurser till att satsa på 

allmänheten. En annan skriver: ”Det är viktigt att forskningsbiblioteken, som 

ett led i samverkan med det omgivande samhället, ställer sina samlingar till 

förfogande. Dock ej allt material som t.ex. skönlitteraturen.” Min teori till 

varför denna person valt att anse att skönlitteraturen ska utgöra ett undantag 

beror på att slitaget på böckerna då skulle leda till att materialet inte fanns 

tillgängligt för framtida forskning. 

Aktiv dialog, återkoppling, policy och påverkan 

Den viktigaste orsaken till att jag ville göra den här undersökningen är som jag 

påpekat tidigare att man i förhållandevis liten omfattning frågat 

bibliotekarierna om deras åsikter angående de förändringar som har skett och 

kommer att ske inom forskningsbibliotekens värld. För att samtidigt ta reda om 

detta även är bibliotekariernas egen uppfattning valde jag att fråga dem om de 

anser att deras åsikter efterfrågas eller om de uppfattar att besluten om 

forskningsbibliotekens förändring och utveckling sker över deras huvuden. På 

frågan om de upplevde att det fanns en aktiv dialog mellan biblioteks-

personalen och de formella beslutsfattarna, vad gäller de förändringar som sker 

inom biblioteksvärlden, svarade enbart 17 personer (27 procent) ja medan 

majoriteten, 41 personer (65 procent) valde att kryssa för nej-alternativet. En 

av de svarande angav att detta skedde ibland. Fyra personer lämnade frågan 

obesvarad. Några hade även inflikat små kommentarer av typen ”numera” eller 

”knappast” för att förtydliga sin åsikt. En bibliotekarie skriver lite kryptiskt: 

”Inte aktivt men den finns och förs på många håll och blir allt viktigare!” 

I detta sammanhang är det lätt att återkoppla till frågan om 

bibliotekariernas status i förhållande till andra personalgrupper inom 
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universitetet. Endast utifrån resultaten av min undersökning är det dock svårt 

att uttala sig om huruvida bibliotekarierna upplever sitt förhållande till besluts-

fattande instanser som mera problematiskt än exempelvis lärarna. Detta skulle 

egentligen kräva en undersökning också med den eller de andra personal-

grupper som man vill jämföra med. Som jag diskuterat i tidigare kapitel, 

utgående från Bourdieus habitusbegrepp och teorier om symboliskt kapital, är 

det dock möjligt att iaktta en skillnad mellan exempelvis bibliotekarier och 

lärare. Hur dessa grupper var för sig upplever sin roll gentemot beslutsfattande 

instanser inom universitetet, och i omvärlden, är som sagt svårare att utröna. 

En rimlig skillnad består dock i att medan lärarna, genom universitetets 

styrelsesätt, med bl.a. fakultets- och områdesnämnder (där lärarkollegor för 

längre eller kortare tid ikläder sig beslutsfattande roller) har en direkt koppling 

till de forum vari många beslut fattats, saknas i betydligt högre grad denna 

möjlighet för bibliotekarier. 

Jag bad också informanterna att svara på om de upplever att det finns en 

lyhördhet för deras reaktioner på eventuella förändringar. Det vill säga 

upplever de att det sker en återkoppling mellan dem och de formella besluts-

fattarna. Återigen blev svaren negativt om än inte riktigt lika nedslående som i 

frågan ovanför. 37 personer (59 procent) valde att svara att de inte märker av 

någon lyhördhet på deras reaktioner medan 22 personer (35 procent) valde att 

svara ja på frågan. Även här avstod fyra personer från att svara på frågan. 

Några av dem som svarade har inflikat små kommentarer som i sig talar sitt 

tydliga språk om hur bibliotekarierna upplever att deras inflytande är mycket 

begränsat, i frågor som berör såväl arbetsuppgifter som arbetsmiljö: ”Rent 

teoretiskt ja, men ofta är besluten fattade redan i förväg” och ”jag tycker inte 

att uppdragsgivarna frågar om sådant”. ”De är mest intresserade av pengar.” 

Jag hade även en fråga som handlade om huruvida de svarande tar aktiv del 

i utformandet av bibliotekets policy. 22 av de tillfrågade (35 procent) svarade 

att de inte tar del i policyns utformande men 37 bibliotekarier (59 procent) 

svarade att de gör detta. Ytterligare två personer svarade ”delvis” genom att 

tillföra egna svarsrutor. Två personer avstod från att svara. Som en delfråga 

bad jag de som svarat ja på frågan, om huruvida de deltar i utvecklandet av 

policyn, att beskriva på vilket sätt de gör detta. 

Här fick jag ett antal svar av olika karaktär. Flera av de svarande beskrev 

att detta ingick i deras uppgifter som chefer, enhetschefer eller funktions-

ansvariga. Av dessa var det en del som påpekade att det ingår i deras uppdrag 

att sköta just den typen av frågor: ”Jag är ytterst ansvarig för biblioteket.” 

Dessa ”chefer” ger i sina svar ofta om än inte alltid kommentarer att de pratar 
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med den övriga personalen, medarbetarna, och att de i dialog beslutar om 

policyn. Svaren tyder på att man vill att medarbetarna ska vara delaktiga i 

dessa frågor. Även de som inte har några arbetsledande uppgifter beskriver att 

policyfrågorna diskuteras och att alla på biblioteksfilialen har möjlighet att 

komma till tals i dessa frågor. Jag fick svar med kommentarer som ”vi 

diskuterar allihopa”. Andra berättar om planeringsdagar, måldiskussioner om 

bibliotekets uppdrag, måldokument, målbeskrivningar och verksamhetsplaner. 

Andra påtalar att de talar med ledningen eller deltar i liknande diskussioner. 

Somliga antyder att de utformar policyn i sitt dagliga arbete och hur de 

planerar sina egna arbetsuppgifter. 

Ett flertal av svaren innehö ll samtidigt också kritiska kommentarer om att 

de upplever att möjligheterna att påverka blir starkt reducerade av vissa över-

gripande beslut som de inte rår över, inte minst frågor om budget och liknande. 

Inom det lilla biblioteket finns en gemensam diskussion och en möjlighet till 

medbestämmande men alla, inklusive filialcheferna, kände sig begränsade av 

de snäva ramar som biblioteken existerar inom och som i sig styr policyn. Just 

uttrycket snäva ramar förekom i ett antal av svaren. En kärv ekonomi begränsar 

också svängrummet. Några lämnade svar som antyder att de känner att biblio-

teksledningen inte tar hänsyn till medarbetarnas åsikter; ”oftast får vi bara en 

halvtimme på oss före [mötet] att svara på förslagen till policy”. 

På frågan om de upplever att de har möjlighet att påverka sina arbets-

uppgifter var svaret ja övervägande vanligast. 58 personer (92 procent) hade 

kryssat för ja-alternativet. Två av de svarande upplevde inte att de kunde 

påverka sina arbetsuppgifter. Båda dessa fanns inom enhet A. Två hade valt att 

själva komplettera enkäten med ett delvis-alternativ medan en person inte alls 

svarat på denna fråga. I undersökningen Bibliotekarien, det vetenskapliga 

biblioteket och forskaren uppgav likaledes 92 procent av de tillfrågade biblio-

tekarierna att de själva kunde bestämma hur de skulle lägga upp det dagliga 

arbetet (Frank & Hede 1993, s. 28). I Bibliotekarieyrket. Tradition och 

förändring tar Romulo Enmark beslutsfattarna i försvar, åtminstone delvis, 

genom att beskriva hur bibliotekarierna respektive ledningen ofta inte 

fokuserar på samma saker. Bibliotekarierna tar ofta sin utgångspunkt från hur 

den faktiska arbetssituationen upplevs medan ledningen ofta kan inta en mera 

teoretisk, principiell ståndpunkt. 

De som befinner sig på biblioteksgolvet fokuserar i första hand den verklighet de faktiskt 

befinner sig i, medan ’de ideologiskt ansvariga’ i större utsträckning tar övergripande 
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strukturella sammanhang i beaktande, medan ’fotfolket’ främst tar ställning till frågor som 

rör arbetsrutiner på den egna arbetsplatsen, förhållandet till chefer och relationen till 

bibliotekets faktiska användare etc., så diskuterar debattörerna i högre utsträckning bib-

lioteksväsendets samlade organisation, målbeskrivningarnas utformning etc. (Enmark 

1991, s. 162) 

Den pedagogiska rollen 

Rent övergripande kan man om undervisning säga att den, för att vara effektiv, 

bör ske enligt en uttänkt strategi. När det gäller den undervisning som är tänkt 

att ske inom forskningsbib liotekens områden gäller det främst att på bästa sätt 

lära ut informationssökningens verktyg, för att hitta och använda källor. Som 

jag behandlat i tidigare kapitel är den önskvärda situationen att lärarna och 

bibliotekarierna tillsammans planerar hur bibliotekets resurser på bästa sätt 

integreras i utbildningen. Lärarna inom det specifika ämnet tillför kunskapen 

om vad som är viktigt att lära ut, medan bibliotekarien tillför informations-

resurserna. Om detta fungerar bra kan utbildningsansvaret sägas vara delvis 

gemensamt. Jag har i kapitlet om mötet med studenterna (ovan) även berört att 

det bedöms som mest effektivt om bibliotekariernas undervisning sker vid ett 

flertal tillfällen under utbildningen, eftersom studenternas behov ändras med 

utgångspunkt från på vilken nivå i sin utbildning de befinner sig. Genom denna 

biblioteksundervisning läggs en viktig del av grunden till möjligheterna för en 

självständig, oberoende forskning. Genom en god sådan utbildning kan man 

också möjliggöra för ett livslångt lärande. Rent allmänt är en god utbildning i 

biblioteksanvändande också något som kan stimulera studenterna till en än 

högre grad av aktivt deltagande. Sådan utbildning är av stor vikt för undervis-

ningsformer som utgår från exempelvis PBL-pedagogik. 

Om lärarna kan förväntas agera mer som handledare och rådgivare så kan bibliotekarierna 

behöva fungera mer som lärare, men då även de i den nya handledande rollen. Ska ett 

självstyrt lärande med tillvaratagande av informationsteknikens möjligheter kunna 

fungera, behövs också en större delaktighet av biblioteken i pedagogiskt, IT-baserat 

utvecklingsarbete inom högskolan. (Hagerlid 1995, s. 28) 
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Jag bad bibliotekarierna att svara på om de upplever att de har en pedagogisk 

roll med anknytning till grundutbildningen/forskarutbildningen. 52 av de till-

frågande (83 procent) svarade att de upplever att de har det medan enbart 17 

personer (17 procent) svarade att det inte gör det. Min fråga ger inget direkt 

svar på om de även upplever sin pedagogiska roll som något positivt. Indirekt 

går det dock att utläsa en positiv syn på detta. I en följdfråga bad jag de som 

svarat ja att också beskriva på vilket sätt de anser att de har en pedagogisk roll. 

Svaren här ger en mestadels positiv syn på den pedagogiska funktionen. 

Många anser att de i varje möte med en biblioteksanvändare intar en peda-

gogisk roll och en bibliotekarie beskriver att det gäller att ge ”hjälp till själv-

hjälp”. Några ger den pedagogiska rollen en mycket vid betydelse: ”Jag anser 

att bibliotekariens vardag i informationsdisken, e-post kommunikation etc., 

alltid är en pedagogisk uppgift.” Andra skriver om pedagogiska funktioner i 

den så kallade yttre tjänstgöringen och när det gäller att informera om 

bibliotekets möjligheter, både i allmänhet, i mindre grupper eller vid studie-

besök. ”Det dagliga arbetet i lånedisken där det ofta blir kortare genomgångar 

av DISA, LIBRIS m.m.” Andra beskriver sin roll i användarundervisningen 

och hur de vid schemalagda undervisningstillfällen lär ut informationsökning i 

material, kataloger och databaser. Flera av de tillfrågade berättar om hur de 

organiserar och undervisar på flera nivåer, från grundutbildningsnivå och 

uppåt. ”Informationsflödet har blivit mer komplicerat, alltså behövs mer 

undervisning.” En bibliotekarie berättar om ett ökat intresse för användar-

undervisningen och informationssökningen. ”Användarundervisning är en 

viktig bit för de flesta bibliotekarier vid universitetsbiblioteken idag.” Under-

visningen av bibliotekarien i informationssökning verkar här komma in som en 

naturlig del i många olika kurser. Ett mycket representativt svar på hur biblio-

tekarierna upplever sin roll som pedagog kan sammanfatta de pedagogiska 

rollen/rollerna: 

”Jag planerar och undervisar schemalagda och i vissa fall poänggivande kurser i informa -

tionssökning samt har just börjat med demonstration av databaser m.m. för forskare och 

doktorander. Dessutom har man ju ständigt en pedagogisk roll i kontakten med låntagaren 

i informationsdisken etc.” (Enhet C) 

Ett flertal påpekar i sina svar att bibliotekarierna är väl medvetna om sin peda-

gogiska funktion men att institutionerna och lärarna inte är medvetna om detta. 
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”För mig är det ju självklart men det kanske inte är självklart för utomstående. 

Jag anser att bibliotekarien tillsammans med läraren ska ge studenterna verktyg 

för informationssökning och ett livslångt lärande.” Andra skriver att 

biblioteken har en stor uppgift i att skapa ett effektivt samarbete med 

institutionerna och få genomslag för detta. Åsikten om att bib liotekens 

pedagogiska roll bör öka finns på många håll och det finns även en 

medvetenhet om att de pedagogiska resurserna bör ges även till forskarna. 

Betydande anslag har under de senaste åren använts för att utveckla bibliotekens data-

system och databaser. Det är allt lättare för användare att söka och hitta material från både 

inhemska och internationella databaser. Idag kan en forskare från sin egen dator bläddra i 

de vetenskapliga bibliotekens samlingar, konstatera om boken finns i hyllan och snart 

också beställa boken via datanätet. Eftersom forskarnas färdigheter att använda dessa nya 

resurser inte utvecklas i samma takt som de tekniska möjligheterna, bör biblioteken inrikta 

sin kapacitet på handledning i att använda databaserna. (Vihko 1997, s. 38) 

Problembaserat lärande 

Problembaserat lärande (PBL) är en undervisningsmetod som fått stort genom-

slag i olika högskoleutbildningar under senare år. Metoden kommer 

ursprungligen från Kanada, där den började användas redan på 1960-talet. I 

Sverige slog PBL först igenom inom den mera yrkesinriktade högskole-

utbildningen, exempelvis sjuksköterskeutbildningen. Vid PBL-undervisning får 

studenterna vanligen olika problemställningar tilldelade, vilka de ska utveckla, 

analysera och därefter presentera. Tanken med PBL är att studenterna ska 

kunna utnyttja de kunskaper de erhållit tidigare i livet och applicera dem på 

nya problem. Metoden leder bland annat till att gränsen mellan vad som är 

kurslitteratur och vad som är forskningslitteratur suddas ut, eftersom 

studenterna genom aktivt sökande själva ska finna sin information och inte 

ägna sig åt inläsning av en i förväg fastställd litteraturlista. Genom att över-

vägande delen av arbetet sker självständigt, enskilt och i grupp, är studenterna 

tvungna att ta ett större ansvar för sitt eget studiematerial än vid mer 

traditionell undervisning. Tanken är att de därigenom ska tillägna sig ett under-

sökande arbetssätt och utveckla sitt kritiska tänkande. Studenterna arbetar i 

grupper på 6-8 personer och varje så kallad basgrupp ska ha en handledare som 

hjälper gruppen fram till kunskaperna. Bakgrunden till att PBL infördes vid 
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vissa utbildningar är ett förändrat synsätt på lärandet, från ett passivt insupande 

av förbestämd kunskap till ett inlärande som bygger på studenternas eget 

intresse, aktivitet och ansvarstagande (Hansson & Simberg 1995, s. 14). 

Försöken med PBL har ofta införts med kort varsel och några lärare har då 

vanligen varit pådrivande. Ämnesbiblioteken har enligt tidigare undersökningar 

oftast inte varit informerade om dessa förändringar på förhand. 

Problembaserad inlärning och andra nya pedagogiska inriktningar förutsätter väl 

fungerande bibliotek och påskyndar integrationen av biblioteket i utbildningen, Den peda-

gogiska förnyelsen för med sig en mer intensiv och varierad användning av biblioteken, ett 

bättre samarbete med lärarna och en stimulans av bibliotekarieyrket. (Hansson & Simberg 

1995, s. 5) 

Med PBL får biblioteket en än mera central roll än tidigare, eftersom både 

studenter och lärare använder sig mera aktivt av dess resurser. Trycket på 

bibliotekspersonalen blir därigenom betydligt högre och det ställs även helt nya 

krav på bibliotekarierna. I Studenternas bibliotek del 4 påpekas det att PBL 

bland annat försvår ar inköpen av litteratur och att möjligheterna minskar att 

hinna få fram allt tryckt material som behövs till kurserna. En lösning på 

problemet som samtidigt framförs är att man istället kan satsa mera på 

elektroniskt material, vilket biblioteket administrerar. (Lettenström 1995, s. 10) 

Ett annat problem med PBL påpekas i Bibliotekarien, det vetenskapliga 

biblioteket och forskaren. Här framkommer att bibliotekariernas bristande 

ämneskunskaper kan vara ett hinder för att vara till effektiv hjälp (Frank & 

Hede 1993, s. 20). 

Under problemlösandets gång möts man av referenser, som finns tillgängliga antingen i en 

bok eller via skärm. För den som vill gå rationellt till väga gäller det att snabbt kunna 

växla och att ha allt tillgängligt samtidigt. Så kan vara bara i det välsorterade biblioteket. 

Dessutom utförs numera mycket av studierna i grupp. Det är därför viktigt, att biblioteks-

lokalerna är utrustade med gruppstudierum i omedelbar anslutning till samlingarna. 

(Göranson 1997, s. 47) 

Jag bad bibliotekarierna svara på frågan om de varit involverade i arbete enligt 

PBL. Hela 45 stycken (71 procent) svarade dock att de inte varit inblandade i 
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den typen av pedagogik. Dock hade fyra av dessa ändå angivit att de inte ansåg 

sig ha rätt kompetens för att arbeta med PBL. En person skrev ”vet ej, men 

hoppas det.” De övriga 40 hade inte fyllt i den uppgiften eftersom texten i 

enkäten lydde ”Om ja, anser du dig ha rätt kompetens för denna roll”. Tre 

personer hade valt att inte alls besvara denna fråga. 

15 stycken bibliotekarier (24 procent) angav att de hade erfarenhet av PBL. 

Fördelningen på de respektive enheterna var följande: två från A, åtta från B, 

fem från C. Av dessa anser tolv personer att de har den rätta kompetensen som 

krävs. Två av de svarande (en från A respektive B) har valt att svara nej och en 

person från enhet C har kryssat för båda svaren samt kommentaren ”Behöver 

förbättras”. Som tillägg på min fråga har några inflikat kommentaren att de 

medverkat som stöd i litteratursökningen. Andra har velat betona att de med-

verkat i ”viss mån”. En av bibliotekarierna i undersökningen har enligt egen 

uppgift läst enligt PBL. Enligt Studenternas bibliotek, del 3 är det stora grupper 

av de yrkesverksamma bibliotekarierna som är i behov av pedagogisk utbild-

ning, detta för att utveckla deras undervisningsförmåga (Hansson & Simberg 

1995, s. 19). Som framgått ovan anser sig ett relativt litet antal av biblioteka-

rierna vid Uppsala universitet ha erfarenhet av PBL. Utgående från resultatet 

av min undersökning kan man ändå konstatera att av dem som hade sådan 

erfarenhet så ansåg ändå övervägande delen att de hade erforderlig kompetens 

för sin verksamhet. Om detta beror på att de har genomgått speciell utbildning 

angående PBL eller ej framgår tyvärr inte av svaren. 

Användarundervisning 

Biblioteken erbjuder kurser i informationssökning och biblioteksintroduktioner 

och målet är att skapa goda förutsättningar för studenter och forskare att 

förbättra sin informationskompetens. Som framgått av tidigare kapitel efter-

lyser bibliotekarierna ett nära samarbete med lärarna på de olika 

institutionerna, för att få fram den bästa lösningen på kursernas uppläggning. 

Detta med tanke på såväl användarutbildningen som nyttjandet av bibliotekets 

resurser i övrigt. Förutom användarutbildning som ingår i ämnesspecifika 

kurser, finns på flertalet av filialerna vid Uppsala universitetsbibliotek även 

allmänna kurser som är öppna för alla låntagare. I Höglunds undersökning 

framkommer det att en majoritet av studenterna har genomgått någon form av 

användarundervisning men att det finns behov av uppföljning, komplettering 

och fördjupning. Här kommenteras även kritik som framförts angående att an-

vändarutbildningen är för kort och summarisk, samt att den kommer vid fel 
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tidpunkt. (Höglund m.fl. 1995, s. 25) I svaren från min egen undersökning kan 

utläsas att flera bibliotekarier anser att bibliotekets användarundervisning borde 

vara en obligatorisk del i utbildningen. Liknande åsikter framkommer även i 

Boel K. Gustafssons studie där hon intervjuar ett antal bibliotekarier om hur de 

ser på användarundervisningen samt sin pedagogiska roll. De menar att använ-

darutbildning är nödvändig både initialt och kontinuerligt i utbildningarna. 

Resurser kommer aldrig att finnas för en i huvudsak individuell bibliotekarie-

vägledning i digital sökning. En åsikt som framförs är att utbildningsprogram 

måste utarbetas i samverkan mellan biblioteket och institutionerna både för 

nykomlingar till universitetet och för äldre generationer akademiker. Hos 

Gustafsson påpekas det att det är svårt att få studenterna motiverade att lära sig 

använda de verktyg som biblioteket erbjuder och att bibliotekarierna vill få ut-

bildning i hur man kan åstadkomma en sådan motivering. Dessutom behövs det 

mera tid avsatt för att studenterna ska kunna repetera sina kunskaper. Något 

som samtidigt poängteras är att studenterna befinner sig på skiftande nivåer i 

sina studier och att det finns stora individuella skillnader. (Gustafsson 1998, s. 

59 ff.) Även i Studenternas bibliotek, del 4 påpekas det att många studenter 

anser att bibliotekens användarutbildningar i IT är otillräcklig och att det 

saknas både personal och datalokaler för att kunna erbjuda sådan utbildning till 

alla som efterfrågar den. Dessutom framkommer det att det behövs utbildning 

både i början av studierna samt en mer avancerad variant senare när det är dags 

med examensarbete eller forskarutbildning. Här framkom även att biblio-

tekarier tycker att det skulle vara effektivare om utbildningen vore poängsatt. 

(Lettenström 1995, s. 8-9) 

Jag bad mina informanter besvara frågan om de har erfarenhet av använ-

darundervisning och hur de i så fall upplevde den. 50 bibliotekarier (79 

procent) uppgav att de hade egen erfarenhet av att undervisa medan endast 13 

personer (20 procent) svarade att de inte hade provat på att undervisa studenter, 

doktorander eller forskare. Samtliga av de tillfrågade hade valt att besvara 

denna fråga. Av de 13 bibliotekarier som inte själva hade bedrivit användar-

undervisning så var andelen jämnt fördelad på de tre enheterna, fyra personer 

vardera på enheterna A respektive B och fem stycken från enhet C. Bland de 

med erfarenhet av användarundervisning var den övervägande åsikten att de 

var mycket positiva till denna arbetsuppgift. Det var enbart en bibliotekarie 

som uttryckte en negativ åsikt och motiverade detta med att rollen som peda-

gog eller lärare var oönskad. Flera förklarade dock sina upplevelser av under-

visningen med ord som stimulerande, roligt, givande, värdefullt och viktigt. En 

bibliotekarie skev att det är ”kanonkul” och andra formulerade det som ”en 
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naturlig del i vår nya yrkesroll” och ”en av mina roligaste och mest 

stimulerande arbetsuppgifter”. Flera berättar att de även får mycket positiv 

respons från användarna och att dessa upplever det som meningsfullt, ”pirrigt 

men mycket belönande”. En bibliotekarie beskriver hur undervisningen även 

leder till att hon lär känna bibliotekets användare på ett nytt sätt. Flera påpekar 

att undervisningen är en lärorik uppgift även för dem själva. Även bland dem 

som är övervägande positiva förekommer dock viss kritik. En person skriver att 

arbetet kan kännas tungt, med fler studenter på färre bibliotekarier. Andra anser 

att studenterna visar för lite intresse för utbildningen. 

Positivt och inspirerande, men svårt när många studenter har olika bakgrund och förkun-

skaper. Vi har inte heller så hög närvaro, vilket känns tråkigt när man lägger ned tid och 

jobb. När de sedan kommer till lånedisken och frågar har man inte samma tid och 

möjlighet att gå igenom system och rutiner. (Enhet A) 

Flera har synpunkter på när i grundutbildningen användarundervisningen ska 

komma in som en del i den övriga undervisningen. Vissa anser att det är bra 

om den förläggs tidigt, ”borde göras obligatoriskt redan på A-nivå”, medan 

andra skriver att den bör komma senare och i samband med att studenterna 

skriver examensarbeten. 

Vissa kurser biblioteket ger kommer in för tidigt under utbildningarna när studenterna inte 

är tillräckligt motiverade, och mycket av det de lär sig faller i glömska tills de behöver det 

mera. Borde alltså läggas senare samt med närmare anknytning till andra kurser och 

ämneslärare. (Enhet C) 

På frågan om det finns något de skulle vilja ändra på när det gäller användar-

undervisningen hade 38 personer (60 procent) lämnat frågan obesvarad. Denna 

andel inkluderar då de 13 som angivit att de inte har erfarenhet av användar-

undervisning. De som besvarade frågan ansåg att bibliotekarierna behöver 

utökade pedagogiska kunskaper, mindre undervisningsgrupper, fler deltagare 

och mer tid till fördjupning. En manlig bibliotekarie kom med det konkreta 

förslaget att varje termin för studenterna skall innehålla vidareutbildning inom 

informationsområdet. ”Det räcker med 8-12 tim/termin." En kvinna skriver att 

både forskare, studenter och personal behöver mer tid i biblioteket. Något som 
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särskilt poängteras också i detta sammanhang, när det gäller önskade föränd-

ringar, är att man vill få en ökad respons från institutionerna och ett mera nära 

samarbete med lärarna. Flera uppger att de vill få till stånd en bättre 

kommunikation och ett utbyggt samarbete med lärarna, vad gäller planering av 

metodkurser och liknande undervisning. 

Användarundervisningen måste få större utrymme i schemaläggningen av lärarna. Tyvärr 

kommer inte detta att ske så länge det inte finns direktiv uppifrån som påbjuder detta. 

Poängsättning är ett alternativ i detta sammanhang. (Enhet C) 

Många poängterar att de inte tror att lärarna och de ansvariga för grundut-

bildningarna har förstått vad bibliotekarierna kan erbjuda för undervisning till 

studenterna; ”institutionernas inställning är ju naturligtvis inte av illvilja utan 

beror snarare på okunskap om våra resurser”. Vissa vill att universitetets attityd 

till bibliotekarierna som yrkeskår behöver ses över, för att det ska ske ett mer 

generellt upphöjande av bibliotekets undervisning. Andra vill att institutionerna 

ska avsätta mer tid till bibliotekets undervisning och att den ska ingå i ordinarie 

kursplan. En bibliotekarie skriver rakt ut att hon känner sig som en lärare bland 

andra. I Gustafssons uppsats framförs teorin att "det nog ligger status i att 

undervisa, eftersom beredvilligheten att göra det är så stor” (Gustafsson 1998, 

s. 64). Jag kommer till samma slutsats, utgående från den övervägande positiva 

inställning som bibliotekarierna i min undersökning visar. Genom att biblio-

tekarierna bedriver undervisning så suddas gränsen i högre grad ut mellan dem 

och lärarna. Bibliotekarierna upplever sannolikt därigenom att deras status höjs 

och att de, utgående från Bourdieus begreppsapparat, därmed ökar sitt 

symboliska kapital gentemot lärarna – ett förändrat habitus. Lärarna besitter 

traditionellt ett högre kapital inom universitetsvärlden. Genom att biblio-

tekarierna allt mera övertar något av denna roll, eller snarare kompletterar den, 

sker här möjligen en statusutjämning mellan lärare och bibliotekarier över tid. 

Deltagande i undervisningsplaneringen 

En vision som utmålas i Studenternas bibliotek, del 3 är att användar-

undervisningen ska gemensamt planeras av ett lärarlag bestående av en 

ämneslärare, en bibliotekarie samt en datalärare. Examinationen ska skötas av 

institutionen och storleken på utbildning styras av vilken ämnesutbildning som 

avses. (Hansson & Simberg 1995, s. 25) I Almeruds studie beskrivs dock att 
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biblioteken vanligtvis kommer in för sent i planeringen, om de över huvud 

taget gör det, och att detta leder till att man därigenom inte får den tid till 

förberedelser som krävs, för att man ska kunna prestera ett gott resultat 

(Almerud 2000, s. 45 f). Liknande synpunkter framkommer även i min under-

sökning (se kap. Användarundervisning ovan). Enkätens sista fråga handlade 

om huruvida de svarande är involverade i planeringen av den användar-

undervisning de själva ska genomföra. 42 (67 procent) av dem som svarat 

uppger att de inte deltar i planeringen medan 17 (27 procent) stycken uppger 

att de ansvarar eller delvis ansvarar för utformningen. Fyra personer hade valt 

att avstå från att svara på frågan. De som svarade ja ombads att utveckla på 

vilket de var involverade i planeringen av utbildningsmomenten. Flera av 

svaren här kan sägas finnas inbakade redan i de synpunkter på användar-

undervisningen i allmänhet, vilka redovisats i kapitlet ovan. Här nedan 

redovisas därför endast sådant som inte framkommit tidigare eller är av 

särskild betydelse också för detta sammanhang. 

Flera har svarat mycket kort att undervisningen utformas av biblio-

tekarierna utan att närmare beskriva vad det innebär. Några har svarat på ett 

sätt som antyder att de har omfattande kontakt med lärare, kursansvariga eller 

studierektorer, medan åter andra inte har detta utan arbetar mer självständigt.” 

Jag planerar innehållet på mina kurser själv. Ibland ingår kurserna i informationssökning 

som ett moment i större kurser och då har man inte något egentligt samarbete med övriga 

kursmoment. Kurserna beställs av lärare eller studierektorer. Några kurser har jag gett i 

samband med projekt där studenter på en kurs skall skriva ett arbete de behöver leta efter 

litteratur/information till. Då har jag 'intervjuat' ämnesläraren om kursens innehåll, men 

inte deltagit i planerandet av ämneskursen. Men själva kursen i informationssökning 

lägger jag upp själv. (Enhet C) 

Vissa berättar om hur de tillsammans med andra berörda bibliotekarier gemen-

samt planerar sin undervisning men också här framförs önskan om en bättre 

kontakt med lärare och institutioner när det gäller att planera en adekvat under-

visning. ”Vi är fler på biblioteket som undervisar och vi planerar/diskuterar 

våra insatser tillsammans. Vi skulle vilja ha en dialog med lärarna i samband 

med deras kursplanering." "Tyvärr har vi i en del fall för lite kontakt med 

lärarna vid planeringen. Det måste vi förbättra.” Andra förklarar att de ger 

förslag till lärarna på hur de vill att undervisningen ska planeras, medan åter 
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andra berättar om hur institutioner och lärare i samspråk med bibliotekarierna 

kommer överens om en ”speciell ’undervisningsprofil’”. 

Ger synpunkter på schemat (att min undervisning kommer i avslutning till att studenterna 

ska börja söka och skriva). Diskuterar alltid noggrant igenom vad jag ska ta upp med 

ansvarig lärare. Lärarna har ytterst dimmiga begrepp om vilka verktyg som finns.” (Enhet 

C) 
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Slutanalys 
I centrum för min undersökning står bibliotekariernas egna upplevelser av sin 

situation och deras åsikter kring denna. Genom ett batteri av frågor och följd-

frågor försöker jag fånga in så mycket som möjligt av detta, på ett sätt som för-

hoppningsvis låter såväl generella mönster som mera individuella uppfattningar 

att synas. Utgångspunkten för mina frågor har framförallt varit förändringar av 

forskningsbibliotekens roll som har skett under senare år, en process som allt-

jämt fortgår . En rad olika företeelser och beslut kan sägas utgöra bakgrunden 

till dessa förändringar. 

Jag har i presentationen av undersökningen valt att löpande, fråga för fråga, 

också i korthet analysera svaren, såväl när det gäller frekvens som kvalitativt 

innehål l. Som presenterades inledningsvis har jag för min analys dels använt 

mig av teorier som framförts av den franske sociologen Pierre Bourdieu och 

den svenske sociologen Lorentz Lyttkens. De analyser av svarsresultaten jag 

företagit i respektive kapitel har, då jag ansett dem tillämpliga, utgått från eller 

inspirerats av Bourdieus och Lyttkens teorier och begrepp, även om jag inte 

alltid explicit refererar till dem. De utgångspunkter jag valt för analysen 

redovisas inledningsvis i teoriavsnittet. Andra svar har jag analyserat utifrån 

andra utgångspunkter och då ofta genom hänvisningar till resultat från tidigare 

utförda undersökningar av bibliotekariers arbetssituation. Nedan kommer jag 

att i form av en syntes behandla något av det som jag uppfattat som de mest 

betydelsefulla resultaten av min undersökning och analysera dessa med ut-

gångspunkt från det hos Bourdieu och Lyttkens som jag uppfattat som mest 

tillämpbart för min studie. När det gäller svaret på flertalet på frågorna så hän-

visar jag till respektive kapitel för min analys och diskussion kring denna. Jag 

väljer här att endast koncentrera mig på några huvudfrågor, rörande roller och 

status kopplade till bibliotekariernas verksamhet i den akademiska arbets-

miljön. Resonemanget inleds i vissa fall redan under respektive kapitel ovan. 

Centralt för analysen har varit bibliotekariernas upplevelse av habitus – 

status – i förhållande till andra grupper inom akademin, särskilt lärarna. En 

annan problematik av stor betydelse, som lyst fram i svaren till flera av 

frågorna, är bibliotekariernas nya (och gamla) pedagogiska roll. Genom såväl 

min egen som andras undersökningar framgår det tydligt att bibliotekarierna 

har fått en allt mera framträdande roll också som pedagoger. Detta samman-
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hänger framförallt med två övergripande förändringar i forsknings-

bibliotekariernas arbetsmiljö och situation, dels införandet av IT i såväl biblio-

teken samt i undervisning och forskning, del införandet av ny undervisnings-

pedagogik, främst PBL. Den nya tekniken gör att det krävs en betydligt större 

insats än förr från bibliotekariernas sida i form av utbildning på nya söksystem, 

för att användarna (studenter, doktorander, forskare) ska kunna utnyttja biblio-

tekens resurser på bästa sätt. Då denna kunskap väl har tillägnats öppnar dock 

biblioteket än större perspektiv och möjligheter till enskild sökning/forskning 

än tidigare. Genom denna teknikrevolution i biblioteksvärlden (inte enbart 

forskningsbibliotekariernas) har bibliotekarierna fått en ny funktion utöver sin 

gamla, som experter på vissa digitala system. Denna syn på bibliotekarierna 

som kvalificerade IT specialister, när det gäller sökning och katalogisering av 

information, genomsyrar ju numera också bibliotekarieutbildningen. 

Införandet av PBL i grundutbildningen har också inneburit att studenterna 

idag söker litteratur och annat material betydligt friare än förr. Därmed finns ett 

stort behov av bibliotekarierna som utbildare också inom den mera grund-

läggande universitetsutbildningen. I detta sammanhang fungerar Lyttkens 

modell för läromönster i form av dialog bra som analysredskap för biblio-

tekariernas situation (jfr Lyttkens 1994, s. 22 och 38). I det gruppbaserade 

PBL-arbetet kan bibliotekariens vägledning till information anpassas till 

individuella behov. Bibliotekarien blir på det sättet ofta en ovärderlig hand-

ledare som står för en kompletterande och nog så viktig kunskap, ibland 

sannolikt också som någon som även kan tillhandahålla rena ämneskunskaper. 

Det är av bland annat dessa skäl tydligt att bibliotekarierna håller på att 

ändra sin position i det akademiska och pedagogiska fältet. Lärarna har, som 

jag också påpekat i presentationen och analysen av vissa svar (ovan), 

traditionellt ett större symboliskt kapital i den akademiska världen, jämfört 

med bibliotekarierna. När den pedagogiska processen nu håller på att 

förändras, och därmed bibliotekariernas roll i denna, sker ett sorts upphöjande 

av bibliotekariernas roll i förhållande till lärarna. Detta påverkas nog än mera 

genom att IT kompetens och arbete i IT miljö åtnjuter hög status i samhället 

idag. Bibliotekarierna kan i högre grad kopplas till denna sfär än lärarna 

(undantaget institutioner eller enskilda lärare som särskilt sysslar med dator-

teknik och/eller IT). Här kan man nog tala om att bibliotekarierna inte endast 

upphöjs i förhållande till lärarna utan att deras status höjs också i en mera 

generell bemärkelse – deras yrkesroll tillförs en ny sorts kapital (jfr Broady 

1996, s. 44 ff., där denne utvecklar Bourdieus synsätt). En viktig roll för för-

ändringen av bibliotekariernas status inom den akademiska världen spelar 
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givetvis studenternas synsätt och attityder. Ett flertal av bibliotekarierna i min 

undersökning har en positiv syn på kontakterna med studenterna. Denna 

inställning, sammantaget med en ökad pedagogisk roll för bibliotekarierna, kan 

man förutspå ger en långsiktigt ökande positiv bild av bibliotekariernas 

betydelse i den akademiska utbildningen. 

Förändringen av forskningsbibliotekariernas symboliska kapital, och där-

med deras position inom det akademiska fältet, är dock en process som kräver 

tid. Svaren i min undersökning visar också att problem förknippade med 

position och status ännu tycks kvarstå mellan bibliotekarier och lärare. Detta är 

åtminstone en tolkningsmöjlighet. Något som genomgående efterfrågas av bib-

liotekarierna i undersökningen är en god dialog med lärarna på institutionerna. 

Detta för att på bästa sätt planera olika undervisningsmoment. Att så tydligen 

ännu inte sker i tillräckligt hög grad (åtminstone inte generellt) kan tolkas i 

termer av en kvardröjande skillnad i symboliskt kapital. Man kan tolka det som 

att lärarna inte i samma grad som bibliotekarierna ser det som ett prioriterat fält 

att samarbeta i detta syfte. En kompletterande studie med lärare, för att utröna 

deras inställning till detta, skulle vara av intresse, något som dock inte rymts i 

detta arbete. 
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Sammanfattning 
Syftet med min uppsats var att undersöka vilken yrkesroll som forsknings-

bibliotekarierna har vid ett modernt svenskt universitetsbibliotek. Som exempel 

valdes Uppsala universitetsbibliotek. Jag ville ta reda på vilka attityder de har 

till sin arbetssituation och till de förändringar som har skett inom forsknings-

biblioteken under senare år. Undersökningen genomfördes i form av en 

kvalitativ studie. Under vårvintern 2002 skickade jag ut 116 enkäter med 24 

frågor till bibliotekarier anställda inom Uppsala universitet, för att på det sättet 

få reda på såväl deras generella åsikter som enskilda och mera personliga 

reflektioner. Frågor som ställdes var exempelvis hur bibliotekarierna ser på sitt 

yrke i ljuset av teknologiutvecklingen, behovet av informationskompetens, 

biblioteksanvändarna och bibliotekariernas egen nya roll i undervisningen. Den 

tekniska utvecklingen har på flera sätt förändrat bibliotekariernas profession 

och deras relation till studenter, lärare, forskare och allmänheten. Biblio-

tekariernas roll är idag mångbottnad och ibland otydlig för bibliotekens 

användare. Deras status uppfattas ofta som lägre än andra jämförbara grupper 

av universitetsanställda men denna bild håller på att förändras. Förändringen är 

kopplad till såväl införandet av IT som till ny pedagogik, exempelvis problem-

baserat lärande (PBL). I min undersökning analyserar jag bibliotekariernas 

inställning till såväl den nya tekniken som deras nya roll som pedagoger i an-

vändarutbildningen. För analysen av bibliotekariernas status och roll inom det 

akademiska fältet använder jag mig främst av teorier och begrepp som utveck-

lats av den franske sociologen Pierre Bourdieu och dennes svenske kollega 

Lorenz Lyttkens. I detta sammanhang är särskilt Bourdieus habitusbegrepp 

samt teorier om kapital och fält av intresse, likaså Lyttkens modeller för olika 

läromönster. 

Något som i flera sammanhang poängteras av de bibliotekarier som ingår i 

undersökningen är betydelsen av ett nära samarbete mellan biblioteken och 

institutionerna, särskilt mellan bibliotekarier och lärare. Detta för att 

exempelvis användarundervisningen ska fungera på ett bra sätt. Mina slutsatser 

är att bibliotekarierna generellt är mycket positiva till de förändringar som sker 

och har skett inom forskningsbiblioteken och att undervisning ses som en 

framträdande funktion i de framtida arbetsuppgifterna. De tycker även att det är 

viktigt med den teknologiska utvecklingen och har därmed positiva åsikter om 
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införandet av IT. Majoriteten var också nöjda med den kontakt de har med 

olika användargrupper och de uttrycker en medvetenhet om vikten av en 

serviceinriktad image. Man vidtar således olika steg för att förbättra kontakten 

med användarna, speciellt i en ny roll gentemot studenterna på grundutbild-

ningsnivån. Samtidigt finns kvardröjande problem av olika art, exempelvis 

ekonomiska begränsningar och bibliotekarierna upplevelse av att ha för mycket 

att göra för att nå de mål de själva vill uppnå.  
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Bilagor 

Enkäten med tillhörande missivbrev (Bilaga 1) 

Lina Malm 

Uppsala universitet 

Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier 

Sturegatan 9 

753 14 Uppsala 

tfn: 018 – 51 07 71 

E-post: Lina.Malm.2394@student.uu.se 

Handledare: Marta Ronne 

 

Till bibliotekarier vid Uppsala universitets biblioteksenheter 
 

Jag heter Lina Malm och studerar biblioteks- och 

informationsvetenskap här i Uppsala. Just nu håller jag på att skriva mitt 

examensarbete som ska behandla bibliotekariens yrkesroll vid 

forskningsbibliotek: 

Eftersom det talas om att forskningsbiblioteken genomgår och ska 

genomgå förändringar, är det av stort intresse att undersöka vad ni 

bibliotekarier har för personlig syn på ert arbete. För att mitt arbete ska 

få ett bra resultat är det av stor vikt att ni besvarar följande frågor så 

snart som möjligt, dock senast den 8 februari. 

Svaren skickar ni enklast via internposten. Jag inser att frågorna kan 

kännas personliga och därför kommer jag att behandla dem anonymt i 

min uppsats. Har ni några frågor är ni välkomna att ringa eller att skicka 

e-post på ovanstående telefonnummer och adress. Jag är mycket 

tacksam för alla svar. 

Med vänlig hälsning 

Lina Malm 
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1. Hur länge har du varit bibliotekarie? 

Svar:__________ 

 

2. Har du formell utbildning som bibliotekarie? 

Ja   c Nej   c 

 

3. Har du arbetsledande uppgifter i ditt arbete? 

Ja   c Nej   c 

 

4. Vilka egenskaper anser du att man behöver som 

bibliotekarie? 

Svar:_____________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5. Anser du dig ha en bra arbetsmiljö? 

Ja   c Nej   c 

Om nej, varför:_____________________________________________ 

 

6. Finns det något som du skulle vilja ändra i din arbetsmiljö och i 

så fall vad? 

Svar:_____________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. Har du i ditt arbete kontakt med en eller flera av följande grupper: 

Studenter c   Doktorander c   Lärare c   Ingen av dessa c 

 

8. Anser du att samarbetet mellan forskningsbiblioteken och 

institutionerna fungerar bra? 

Mycket bra c Bra c Mindre bra c Inte alls c 

Varför? 

_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. Anser du att de studenter du kommer i kontakt med är 

informationskompetenta (dvs. har vana vid att söka information och 

behärska de moderna verktygen för detta)? 

Ja   c Nej   c 

 

10. Tycker du att de studenter du träffar på ger dig ett bra 

bemötande? 

Ja   c Nej   c 

Om nej, hur upplever du i så fall detta möte? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

11. Upplever du att de lärare som du kommer i kontakt med 

betraktar dig som en resurs i undervisningen? 

Ja   c Nej   c 

 

12. Upplever du att forskningsbibliotekens roll håller på att ändra 

fokus från forskare/forskarutbildning till en större koncentration på 

studenter inom grundutbildningen? 

Ja   c Nej   c 

Om ja, hur ser du i så fall på denna förändring? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

13. Upplever du att bibliotekariens roll har förändrats under de 

senaste fem till tio åren? 

Ja   c Nej   c 
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Om ja, vad har i så fall förändrats? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

14. Vad är din syn på den ökande betydelsen av IT i 

biblioteksarbetet? 

Svar:_____________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

15. Vad tycker du om att forskningsbibliotekens samlingar i högre 

grad görs tillgängliga som öppna samlingar? 

Mycket bra c Bra c Mindre bra c Inte alls c 

 

16. Vad tycker du om den s.k. tredje uppgiften? 

Mycket bra c Bra c Mindre bra c Inte alls c 

 

17. Upplever du att det finns en aktiv dialog med 

bibliotekspersonalen och de formella beslutsfattarna när det gäller 

förändringar av forskningsbibliotekens roll? 

Ja   c Nej   c 

 

18. Upplever du att det finns en lyhördhet för bibliotekariernas 

reaktion på/upplevelse av genomförda förändringar? Sker det någon 

återkoppling? 

Ja   c Nej   c 

 

19. Tar du aktiv del i utarbetandet av en policy för det bibliotek där 

du är verksam? 

Ja   c Nej   c 
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Om ja, på vilket sätt? 

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

20. Upplever du dig ha möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter? 

Ja   c Nej   c 

 

21. Upplever du dig som bibliotekarie ha en pedagogisk roll med 

anknytning till grundutbildning/forskarutbildning? 

Ja   c Nej   c 

Om ja, på vilket sätt? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

22. Har du varit involverad i arbete enligt problembaserat 

lärande(PBL)? 

Ja   c Nej   c 

Om ja, anser du dig ha rätt kompetens för denna roll? Ja   c Nej   c 

 

23. Har du erfarenhet av användarundervisning? 

Ja   c Nej   c 

Om ja: a) hur upplevde du detta? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 

b) finns det något du skulle vilja ändra på? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

24. Är du involverad i planeringen av de undervisningsmoment där 

du som bibliotekarie har en pedagogisk funktion? 
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Ja   c Nej   c 

Om ja, på vilket sätt? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

Påminnelse utskickad via e-post (Bilaga 2) 

Hej X 

Jag som vänder mig till dig heter Lina Malm och studerar till 

bibliotekarie här i Uppsala. För en tid sedan skickade jag en enkät till 

dig som handlar om hur forskningsbibliotekarier ser på sitt yrke och 

arbetsuppgifter men jag har ännu inte fått något svar av dig. Enkäten 

kommer att ligga till grund för min magisteruppsats varför jag är mycket 

angelägen om att få ett svar från dig. Om du har några frågor eller 

behöver få enkäten skickad igen, så kontakta mig gärna på e-

postadressen: Lina.Malm.2394@student.uu.se. Enkäten skickas till Lina 

Malm, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier Sturegatan 9, 753 

14 Uppsala eller via internposten. 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Lina Malm 


