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1.Inledning och bakgrund 

 
Det är knappast någon överdrift att påstå att bilden av bibliotekarien är 
stereotyp. En, möjligen raljerande, bild av bibliotekarien är när han eller hon 
skildras som en tråkig bokmal som stämplar böcker eller en, fortfarande lika 
tråkig, intellektuell och kulturell figur med beige kofta. Dessa ytliga för att inte 
säga nidbilder, används ofta av tidningar, film och tv. Anledningen till detta är 
möjligen att biblioteket som institution främst varit en plats där man fått 
boktips och lånat böcker. Har man använt biblioteket till hjälp för sina studier 
så har bibliotekarien som yrkesman högst antagligen uppträtt korrekt och 
kompetent i en relativt lugn miljö och detta har kommit att uppfattas som 
tråkighet. Men i takt med att samhället utvecklas så har också biblioteken 
kommit att förändras.  
     Folkbiblioteken möter nya låntagare som initialt måste använda sig av dem 
för att höja sin kunskapsnivå för att sedan gå vidare mot högre studier. 
Tekniska landvinningar gör att nya möjligheter erbjuds den moderna 
informationssökande 2000-tals människan och det ställer nya krav på 
bibliotekarien. Det är sålunda lätt att argumentera för att biblioteken spelar en 
viktig roll vid kunskapsinhämtande och utbildning. Det är lika lätt att se 
folkbibliotekens roll som kulturbärare och som en objektiv garant för 
samhällsinformation.  
     Men känner alla till detta?  Ses biblioteken och bibliotekariens roll som den 
resurs de egentligen är? Det tror vi inte. Om den traditionella 
bibliotekarierollen växer ut mot en informationsexpert, varför har då inte 
bilden av bibliotekarien förändrats hos gemene man? Utbildningarna har 
förändrats i sitt innehåll och tillämpar speciella antagningar för att få passande 
människor att bli framtidens bibliotekarier. Den nya bibliotekarien kan också 
komma att efterfrågas av näringslivet. Vi vet även att stora pensionsavgångar 
stundar inom biblioteksvärlden. Utifrån utbildningarnas nya innehåll, 
bibliotekariens nya roll och med vetskap om att många nyutbildade snart 
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kommer att beredas plats undrar vi om bilden av bibliotekarien kan komma att 
förändras? Vi frågar kort: Vem är du bibliotekarie?  
 

1.2. Syfte och frågeställning 
    
Vårt syfte med uppsatsen är dels att försöka ta oss bortom den stereotypa 
bilden av bibliotekarien och se om en mer nyanserad och varierad bild kan 
komma att växa fram. Vidare vill vi pejla in informanternas attityder 
informanterna har till den kommande bibliotekarierollen. De frågor vi arbetar 
utifrån är: Vilka är människorna som studerar BoI? Kan man skönja något eller 
några dominerande drag som är gemensamma? Vad har de enskilda individerna 
för bakgrund, tidigare yrke, utbildning, social situation m.m? Är det rimligt att 
tro att en stor del av BoI-studenterna är humanister som nu syr ihop den 
akademiska säcken för att få en yrkestitel och (i bästa fall) ett jobb? Eller är det 
så att utbildningarnas önskan om att få studenter med speciella 
ämneskunskaper infriats och att dagens BoI-studenter är en blandad kompott 
av individer med olika bakgrund och framtidsmål?  
     Värdet av att få svar på ovanstående frågor anser vi vara av vikt eftersom vi 
som studerar inom BoI kommer att vara en betydelsefull faktor för hur 
framtidens bibliotek och bibliotekariens yrkesroll kommer att se ut. Inte minst 
med tanke på alla förestående pensionsavgångar inom biblioteken. 
 

1.3. Disposition 
Efter detta inledande kapitel kommer forskningsöversikten där vi presenterar 
andra liknande undersökningar av olika slag, såväl nationella som 
internationella. 
     Kapitel 3 är teorikapitlet där vi presenterar den vetenskapliga teori som 
uppsatsen bygger på.  
     I kapitel 4 kommer metoden att presenteras och motiveras. Vidare går vi 
igenom genomförandet av vår undersökning samt redogör för externt och 
internt bortfall. 
     I kapitel 5 presenteras de fyra utbildningarna. Vi redogör bl.a. vad som 
förenar och skiljer utbildningarna åt. 
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     Kapitel 6 består av en redovisning av enkätresultatet. Ordningen följer 
frågorna i enkäten. Först redovisas resultatet i stort därefter delar vi upp 
resultatet från de fyra olika utbildningarna. 
     Därefter analyserar och diskuterar vi resultatet av vår enkätundersökning i 
kapitel 7. Vi jämför resultatet med andra undersökningar och väver även in 
Bourdieus teorier. 
     Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel 8 där vi besvarar våra 
frågeställningar och presenterar de slutsatser vi kommit fram till.  
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2. Forskningsöversikt 

I följande kapitel går vi igenom forskningsmaterial som är till nytta för vår 
undersökning och sammanfattar detta kortfattat. Detta material består mest av 
andra D-uppsatser men även annat ingår. 
      
Det som låg närmast vår egen undersökning var två D-uppsatser från Borås 
skrivna 1995. Den ena heter Vem väljer att bli bibliotekarie? En studie över 
bibliotekariestudenter i Borås och är skriven av Anna Bengtson och Kirsi 
Rutanen. Den andra heter Bibliotekariestudenter – informationsnissar eller 
kultursnobbar? : en studie över bibliotekariestudenter i Umeå och Lund och är 
författad av Marika Svalstedt och Helena Österdahl. Att det är två olika             
D-uppsatser skrivna samma år och från samma utbildningsort beror på att alla 
fyra författarna ville skriva om samma ämne och valde därför att dela upp 
undersökningen i två uppsatser.1 Bengtssons och Rutanens undersökning 
riktade sig mot studenterna i Borås medan Svalstedt och Österdahl vände sig 
mot studenterna i Umeå och Lund. Dock jämförde de varandras resultat i ett 
kapitel och drog slutsatser efter dessa jämförelser. Författarkvartettens 
tillvägagångssätt var en enkätundersökning som gick ut till studenterna på de 
då tre utbildningsorterna.2 Nedan följer en kort sammanfattning över deras 
främsta resultat.  
     Könsfördelningen mellan de två av de tre orterna var likartade. I Borås och 
Umeå var tre fjärdedelar kvinnor. I Lund var andelen kvinnor ännu högre, 88 
procent. Medelåldern för studenterna var 42 år i Lund, 28 år i Borås och 25 år i 
Umeå. Vad gäller familjeförhållanden var en majoritet av Boråsstudenterna 
ensamstående utan barn (65 procent) medan gift/sambo utan barn var vanligast 
i Lund (32 procent) och i Umeå (42 procent). Vidare kom författarkvartetten 
fram till att majoriteten av informanterna i Borås angivit Göteborgsområdet 

                                                 
1 Bengtsson & Rutanen 1995, Vem väljer att bli bibliotekarie? En studie över bibliotekariestudenter i 
Borås. 
2 BoI-utbildningen i Uppsala startades 1997 d.v.s. två år efter dessa uppsatser. 
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som uppväxtort. I Lund var Lund/Malmöregionen vanligast och i Umeå 
Umeåregionen. 
Vad gäller antalet tagna högskolepoäng har Borås den bredaste variationen, allt 
från noll till 230 poäng. Detta beror på att Borås som enda utbildning tar in 
studenter direkt från gymnasiet. I Lund varierar poängantalet mellan 95 och 
215 och i Umeå 80 och 180. En klar majoritet av studenterna har läst 
humanistiska och/eller samhällsvetenskapliga ämnen. Ett annat resultat var att 
samtliga informanter tyckte att bibliotekarier skall ha respekt för låntagaren, 
vara flexibel och serviceinriktad. Vidare anses bibliotekariens huvuduppgift 
vara att tillhandahålla information. Majoriteten av samtliga studenter vill helst 
arbeta på ett folkbibliotek, dock kunde åtta av tio studenter i Lund tänka sig att 
gärna arbeta på ett forskningsbibliotek. Intresset för detta var betydligt lägre i 
både Borås och Lund.  
     Vad gäller datoranvändande var Umeå studenter de flitigaste brukarna av 
datorer, 74 procent använde sig av dessa på fritiden. Strax därefter kom Lund 
på 68 procent. I Borås var det dock endast en tredjedel som nyttjade datorer på 
fritiden. Slutligen kom författarkvartetten fram till att de flesta av 
informanterna läser regelbundet, minst 1-2 böcker i månaden, både skön- och 
facklitteratur. 
    
The GSLIS Future of the Profession Survey: Report, heter en undersökning 
gjord vid Graduate School of Library and Information Science I USA 1999. 
Personerna bakom denna studie arbetar för GSLIS och syftet med 
undersökningen var att ta reda på hur studenterna inom biblioteks och 
informationsvetenskap ser på framtiden. Undersökningen bestod av en enkät på 
14 frågor som gick ut till 50 av utbildningens ca 400 studenter, varav 42 
svarade. Resultatet var att 76 procent av informanterna är kvinnor. Vad ålder 
anbelangar var 54 procent mellan 20-29 år och 28 procent mellan 30-39 år. 
Vidare är 14 procent mellan 40-49 år. 
     67 procent bestämde sig för att studera biblioteks- och 
informationsvetenskap sedan gymnasiet eller fem år efter kandidatexamen.  
     Majoriteten av de tillfrågade, 76 procent, var optimistiska över en framtid 
inom yrket. De övriga 24 procenten tyckte att framtidsutsikterna såg hyggliga 
ut. Ingen av de tillfrågade såg dystert på framtiden. 90 procent av de tillfrågade 
planerade att arbeta inom biblioteks- och informationsvetenskap inom fem år.3    

                                                 
3 Chapman, Amy m.fl.  1999, The GSLIS Future of the Profession Survey Report. 
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I Jesper Ducanders magisteruppsats Quo Vadis bibliotekarie? 
Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra utbildningarna i biblioteks- 
och informationsvetenskap i Sverige från 1997 analyseras och diskuteras 
bibliotekarierollen utifrån de fyra nationella utbildningarna. Framför allt 
undersöker Ducander vad som skiljer de olika utbildningarna åt. Han stolpar 
upp bibliotekarieutbildningen i något som han kallar fem olika pelare. 4 Dessa 
är:  
 

1. Biblioteket som institution.  
2. Biblioteket som informationssystem.  
3. Biblioteket och användarna.  
4. Bibliotekets organisation. 
5. Uppsats/examensarbete.  

 
Dessa pelare finns inom alla utbildningarna men med lite olika inriktning och 
omfattning. Den första av dessa inbegriper kunskaper om bibliotekets roll och 
funktion i samhället samt kunskap om kultur. Den utbildning som har störst del 
av denna pelare är Umeå. Vad gäller den andra pelaren dominerar Lund även 
om detta tar stor plats på alla utbildningarna och anses viktig. Pelare tre 
domineras av Borås. Inom pelare fyra dominerar återigen Lund. Den femte och 
sista pelaren är lika stor på alla utbildningarna. Uppsala är dock den enda 
utbildningen som har praktik.  
     Slutsatsen Ducander drar är alltså att utbildningarna faktiskt är olika 
gentemot varandra.5  
     Ducander diskuterar även bibliotekarierollen. Han har intervjuat olika 
bibliotekarier och gjort en enkätundersökning bland biblioteksstudenter. Där 
framkom det att serviceorientering och serviceinriktning är viktigt, liksom 
människointresse, social och kommunikativ förmåga samt stresstålighet.6     
    

                                                 
4 Ducander, Jesper, 1997, Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra 
utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. s. 115. 
5 Ducander, 1997 s. 112-117. 
6 Ducander, 1997 s. 56-62. 
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Ylva Ingelsson tar i sin D-uppsats, Vilka egenskaper och kunskaper behöver 
dagens bibliotekarie? bland annat upp om och i så fall vad för slags 
människotyp bibliotekschefer gärna ser hos sina blivande anställda.7 Genom en 
enkätundersökning som skickats till bibliotekschefer vid folk-, special-, 
universitets- och högskolebibliotek samt genom intervjuer av ett antal aktörer 
inom biblioteksområdet (bland annat inom DIK och Bibsam) har Ingelsson 
dragit flera slutsatser. De mest sökta personliga egenskaperna en bibliotekarie 
idag bör ha är servicekänsla, förmåga att få kontakt med människor och 
samarbetsförmåga. Dessutom efterfrågas analytisk förmåga, idérikedom och 
lyhördhet.8    
    
Ulrika Blomkvist och Helene Eklund har skrivit en magisteruppsats vid namn 
Bibliotekscheferna och bibliotekarieutbildningen. En enkätundersökning av 
bibliotekschefers syn på utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i 
Sverige i Borås 2001. De har i sin undersökning bland annat kommit fram till 
att den mest vanliga utbildningen en bibliotekschef har är 
bibliotekarieutbildning, följd av humanistisk och samhällsvetenskaplig 
utbildning. Kännedomen om var utbildningarna finns är relativt stor, men kan 
bli bättre. Det ämnesområde bibliotekscheferna på både folk- och 
forskningsbibliotek ansåg vara mest viktigt var informationssökning. Vidare 
ställde sig bibliotekscheferna positiva till den teoretiska utbildningen eftersom 
de hoppas att den ska höja bibliotekariers status och lön. 

  
Förutom forskningen vi redovisat ovan har vi tagit del av den debatt inom 
biblioteksvärlden som handlar om hur framtidens bibliotekarie ska vara, var 
han eller hon ska komma att arbeta och vilka kunskaper och färdigheter som 
erfordras. Dels diskuteras ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, dels 
yrkets roll och identitet. Vidare diskuteras hur bristen av yrkesverksamma som 
av allt att döma kommer att uppstå inom en snar framtid skall mötas. Denna 
debatt förs främst i fackförbundstidskriften DIK-forum som organiserar 
verksamma inom dokumentation, information och kultur samt tidskriften 
Biblioteksbladet som är ett huvudorgan för svensk biblioteksförening. Det är 
ingen underdrift att påstå att diskussionen sällan eller aldrig når andra arenor 
än just dessa två. Visst kan det förekomma artiklar och reportage som rör 
biblioteken och dess verksamhet i dagstidningarnas kulturavdelningar och på 
                                                 
7 Ingelsson, Ylva , 2001, Vilka egenskaper och kunskaper behöver dagens bibliotekarie?  
8 Ingelsson,  2001, s. 53. 
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TV. Men dessa handlar ofta om nya exceptionella biblioteksbyggnader 
(exempelvis det nya biblioteket i Alexandria) och befäster den traditionella 
bilden av bibliotek som en institution.  
     Joakim Hansson är lektor i Borås och den som främst gör sin stämma hörd 
när det gäller att diskutera ämnet BoI. Han är intressant att framhäva eftersom 
han blottlägger ämnets och utbildningarnas komplexitet. Han menar själv att 
det är viktigt att forskningen sätts i relation till ett institutionellt sammanhang 
med samhällelig angelägenhet.9 Han säger vidare att utvecklingen inom ämnet 
är på väg bort från biblioteken, att de biblioteksinriktade delarna har allt 
svårare att hitta en plats. Instrumentell informationsförmedling har kommit att 
marginalisera de kulturellt och socialt orienterade delarna inom utbildning och 
forskning. Joacim Hansson menar att cirka 85 procent av studenterna söker sig 
till de offentliga biblioteken medan bara resterande 15 procent går till andra 
sektorer. Han finner det därför konstigt att det allt oftare manglas ut att ingen 
vill jobba inom de offentliga biblioteken. Med dessa siffror som argument 
samt, enligt Hansson, det faktum att många av studenterna efterfrågar 
biblioteksrelaterad undervisning gör att Hansson pläderar för det viktiga med 
att bedriva biblioteksforskning.10 

   Birgitta Olander är prefekt vid utbildningen i Lund. Hon har arbetat med 
ett projekt som heter Framgångspotential. Alla chefer på folk- och 
forskningsbibliotek samt studenter på de fyra utbildningarna fick en enkät. 
Cheferna fick välja ut ett antal egenskaper som de önskar hos nyanställda och 
vilka egenskaper de tycker saknas. På denna önskelista återfinns 
ansvarskännande, samarbetsförmåga, flexibilitet, engagemang och förmåga att 
hantera olika slags användare. Cheferna saknar personer som är självgående, 
nytänkande och som har professionellt självförtroende och skriftlig 
kommunikationsförmåga. Studenterna gjorde tre listor: egenskaper som 
beskriver mig bäst, egenskaper som jag saknar och egenskaper som jag tror är 
viktiga när jag söker jobb. De anser sig vara pålitliga, vänliga och 
anpassningsbara. De tror att bibliotekariefärdigheterna är det viktigaste som 
efterfrågas.  

Inger Eide-Jansen menar att bibliotekarierna är konservativa och att 
utbildningarna har möjlighet att påverka de studerande bort från denna 
konservatism. Kjell T Thorsen, arkitekt med bibliotek som specialitet, 
definierar denna konservatism med att säga att biblioteken gräver sin egen grav 
                                                 
9 Steinsaphir, Marianne ”Forskningen tappar biblioteksperspektivet”. Biblioteksbladet 2001:04 s.18.  
10 Steinsaphir s.18. 
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genom att inte förhålla sig tillräckligt medvetet till det omgivande samhället. 
Birgitta Olander talar vidare om ett rekryteringsproblem. Hur lockar man ”rätt” 
studenter till utbildningarna? Hon hävdar att man måste ge bibliotekariesektorn 
en image och symbolvärde som är lockande. 11 
     DIK-forum, fackförbundet DIK;s tidning diskuterar förvisso också yrket i 
dess traditionella institutioner såsom folk- och forskningsbibliotek men 
Olanders önskan om image och symbolvärde blir mer synligt här. I broschyren 
Bibliotekarien av idag. Jobben, rollerna, framtiden, har man samlat elva 
artiklar som sägs skildra det som hänt när bibliotekssektorns strukturer kommit 
att förändras. Gymnasie- och forskningsbibliotekarier porträtteras tillsammans 
med en informationsarkitekt och en concept manager (ungefär 
marknadsutvecklare). Det dessa har gemensamt är en utbildning inom bibliotek 
och informationsvetenskap. Syftet med artikelsamlingen är att omvärlden ska 
vidga sin bild av bibliotekarien och dennes kunskaper.  En av de intervjuade, 
Jakob Harnesk med yrkestiteln concept manager, menar att omvärldens bild av 
bibliotekarien långt ifrån är entydig. De som använder bibliotek vet vilken 
kompetens det handlar om. Företag sägs vara medvetna om att bibliotekarier är 
informationsexperter och han menar vidare att det är dags att slutgiltigt 
begrava bilden av den traditionella bibliotekarien.12  
     Ovanstående sammanställning av debatten och diskussionen har möjligen 
mer karaktär av åsikter hos de refererande personerna än vetenskaplig 
forskning. Birgitta Olanders forskningsrapport har vi inte läst i sin helhet utan 
våra uppgifter är hämtade ur artiklar från BBL. 
   
Det finns alltså viss diskussion och forskning kring bibliotekariens roll och 
identitet. Forskning med fokus liknande vårt, människan bakom bibliotekarien, 
är mindre vanlig. De som ligger närmast är författarkvartetten från Borås. Vi 
har dock valt en, i vissa avseenden, annan inriktning på vår undersökning än 
Bengtson, Rutanen, Svalstedt och Österdahl. Deras undersökning har av 
naturliga skäl åldrats av tiden. Ny tekniska verktyg kombinerat med en allt 
snabbare samhällsutveckling har gjort att utbildningen kommit att förändrats. 
Det har givetvis fått till följd att vår enkät anpassats efter dessa premisser. Vi 
tycker exempelvis att de fyra författarnas djupgående undersökning om 
blivande bibliotekariers läsvanor och datoranvändande inte är lika relevant 

                                                 
11 Wilhelmsson, Wiviann, ”Vem ska arbeta i framtidens bibliotek? Och Hur?”  Biblioteksbladet 2002:05 
s.20 
12 Bibliotekarien idag. Jobben, rollerna, framtiden. DIK 2002 
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2003. Anledningen till denna invändning är att dagens utbildning inte är lika 
uttalad mot ett arbete på ett traditionellt bibliotek. När det gäller 
datoranvändande så konstaterar vi något som de flesta studenter känner till; att 
för att kunna sköta sina studier krävs tillgång till en dator mer eller mindre 
dagligen.   
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3. Teori 

Den franske kultursociologen Pierre Bourdieu och hans terminologi utgör den 
teori som analyserna av enkäterna grundar sig på. Vi tycker att Bourdieus 
begreppsvärld är ett motiverat val eftersom det saknas en fast 
teori/skolbildning som kan tillämpas när man som i föreliggande arbete 
kopplar samman yrkesroll och människan.  
     Vi är inte sociologer och gör sålunda inte anspråk på att vår analys är en 
renlärig ”Bourdieuansk” analys. Det beror delvis på att det vi undersöker inte 
direkt kan sägas vara samma företeelser som Bourdieu undersöker i sina  
arbeten. Man måste också ha i åtanke att Bourdieu främst applicerat sina 
teorier på det franska samhället. Sociala och akademiska strukturer i Sverige 
skiljer sig från Frankrike och våra lån av Bourdieus teorier och termer kan 
sägas vara transformerade till svenska förhållanden. Så på samma sätt som en 
snickare använder sig av de verktyg som lämpar sig bäst för uppgiften 
använder vi oss av Bourdieus verktygslåda full av teorier som vi finner 
lämpliga för vår undersökning. Detta är inte orimligt eftersom andra ämnen 
som filosofi, litteraturvetenskap och även biblioteks- och 
informationsvetenskap13 använder sig av Bourdieus verktyg. 
 

3.1. Bourdieus verktygslåda    
Det begrepp som för vårt arbete ligger närmast till hands är habitus. Det är ett 
system av dispositioner (anlag) och kan kort beskrivas som det som avgör hur 
människor beter sig i olika situationer. En persons habitus bestäms av 
uppväxtmiljö, vilken socialgrupp man tillhört, vad för slags skola man gått i 
och vissa andra faktorer som påverkar hur man ”socialiserats” in i samhället.14 
                                                 
13 Exempel på dylika uppsatser inom BoI är Jesper Ducanders Quo Vadis bibliotekarie? 
Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i 
Sverige och Ylva Ingelssons Vilka egenskaper behöver dagens bibliotekarie? 
14 Broady, Donald, 1990, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin, s. 228-230. 
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Bourdieu menar att människors habitus skapar överrensstämmande (så kallade 
homologa) effekter. Dessa effekter innebär att en viss grupp människor 
reagerar på ett specifikt sätt i en del gemensamma sociala sammanhang som 
t.ex. kultur, utbildning, livsmönster etc.15 Habitus möjliggör ett visst register av 
strategier som i relation till de aktuella förhållandena ger människorna ett 
bestämt spelrum. Man kan alltså säga att habitus ger människor en betingad 
frihet.16    
      I en del sociala sammanhang kan en viss friktion uppstå angående habitus. 
Sammanhanget och habitus går stick i stäv med varandra. Då finns det två 
alternativ som kan uppstå. Antingen är habitus starkare och då kan 
människorna i viss mån ändra de sociala betingelserna. Är däremot habitus 
svagare kan individen antingen fly dessa betingelser eller så modifieras så 
småningom dess habitus.17  Det är dock inte lätt att ändra habitus. Bourdieu 
menar att den mycket väl kan överleva de sociala betingelser som format den. 
De dispositioner som bildar habitus är seglivade, dock inte permanenta.  
      Utifrån dessa begrepp skulle man kunna anta att biblioteksstudenter har en 
likartad form av habitus. 
       
Kapital är ett begrepp som är intimt sammankopplat med habitus. Bourdieu 
menar att habitus är ett av kapitalets existensformer. Han menar att alla har ett 
habitus men att det är omgivningen som avgör vilka delar av detta habitus som 
kan fungera som kapital.18 Kapital kan ungefärligen översättas till tillgångar, 
värden eller resurser. Dessa kan vara antingen symboliska eller mer konkreta 
(oftast då av ekonomisk art). Således finns det olika typer av kapital. 
      Symboliskt kapital är det som erkänns, det som av sociala grupper 
identifieras som värdefullt och tillskrivs ett värde.19 Exempel på detta är 
akademiska titlar inom universitetsvärlden. Andra exempel är t.ex. 
vetenskapliga arbeten som åtnjuter aktning, anseende, prestige osv. Detta 
kapital förutsätter att det finns en ”marknad” för dessa tillgångar. Det behövs 
alltså människor som kan uppfatta och erkänna att en viss bedrift eller titel äger 
ett värde. 
      Symboliskt kapital ska inte förväxlas med kompetens. Att kunna traktera en 
fiol innebär inte i sig symboliskt kapital. Violinistens specifika innehav av 

                                                 
15 Broady, 1990, s. 235 –236. 
16 Broady, 1990, s 233. 
17 Broady, 1990, s 234. 
18 Broady, 1990, s 229 
19 Broady, 1990, s 171. 
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symboliskt kapital beror på de gester och sätt att tala han har. Vidare är 
kunskap om musiken samt klädesval osv. delar som tillåter att fiolspelandet 
framträder som värdefull.20    
      Symboliskt kapital är det mest allmänna av kapitalbegreppen eftersom detta 
kapital kan finnas överallt.  
      Kulturellt kapital är mer eller mindre en bred underavdelning till det 
symboliska kapitalet. Alltså är även detta ett kapital som erkänns av andra och 
tilldelas ett värde. Exempel på kulturellt kapital är förtrogenhet med klassisk 
musik eller litteratur och förmåga att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift.21 
Detta kapital är typiskt franskt så till vida att examina från respekterade 
lärosäten hör till detta kapital. I Sverige spelar inte specifika skolor samma 
stora roll utan vi menar att det är utbildningen i sig och innehav av akademiska 
poäng som istället skulle höra till det kulturella kapitalet.    
      Socialt kapital kan t.ex. vara släktband, vänskapsförbindelser, kontakter 
med gamla skolkamrater och kåranda.22 För att något ska kunna vara kapital 
måste det besittas av agenter (detta begrepp förklaras nedan) eller institutioner, 
och det måste kunna uppfattas av en annan grupp inom fältet som viktigt och 
värdefullt.23  
      Ekonomiskt kapital är materiella tillgångar samt kunskap om ekonomins 
spelregler.24 Alltså ett mera fysiskt kapital än de övriga.  
     Alla typer av kapital är alltså intimt sammankopplade med habitus och är 
värt att ta i beaktande då man undersöker individer inom ett visst område.  
       
Fält står för den sociala värld som människor befinner sig inom, ett system av 
relationer inom positioner.25 Bourdieu menar att fält är en värld för sig där 
deltagarna är mer beroende av varandra än omvärlden. Varje fält har sin egen 
specifika art av kapital.  
       Det finns många olika sorters fält, bl.a. kulturella fält och maktens fält.26 
Men det fält vi koncentrerat oss på och som följaktligen verkat mest relevant är 
det sociala fältet. Detta fält kallas även konkurrensfält och kampfält. I ett 
socialt fält finns olika aktörer (agenter), institutioner, individer och grupper. De 
utgör positionerna inom fältet som står i förhållande till varandra och därmed 
                                                 
20 Broady, 1990, s 172. 
21 Broady, 1990, s. 171-177. 
22 Broady, Donald, 1998, Kulturens fält. En antologi s. 13. 
23 Bourdieu, Pierre år Kultursociologiska texter. s. 17. 
24 Broady, 1998, s. 13. 
25 Broady, 1990, s 275. 
26 Broady, 1990, s 273-274. 



 16 

bildar olika relationer. Detta system av relationer mellan olika positioner utgör 
det sociala fältet. Ett socialt fält uppstår alltså där människor strider om olika 
gemensamma symboliska tillgångar.27  
      
Fält utmärks av hierarkiska positioner som innehas av agenter (aktörer) som 
kämpar om positionerna inom fältet. Dessa agenter har dock inte samma 
förutsättningar (vilket bland annat bestäms av habitus och det sociala 
kapitalet.)  
 
Vi har valt att se utbildningarna som sociala fält. Studenterna samt personalen 
på de fyra utbildningarna är (enligt vårt sätt att se) agenterna. Det 
gemensamma målet är arbetslivet (oavsett om det sker på ett folkbibliotek eller 
som forskare).  

 
 

                                                 
27 Broady, 1998, s 13. 
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4. Metod och material 

Vår metod är en enkätundersökning och vårt primära källmaterial blir således 
vår enkät. Vi ansåg att en enkätundersökning skulle passa oss bäst även om vi 
är medvetna om att enkätundersökningar kan bli ytliga. Dock skulle i vårt fall 
flertalet djupintervjuer inte kunna ge en allmän bild av bibliotekarien, vilket är 
vår intention. Vi anser även att våra frågor är så pass genomtänkta och spänner 
över så många områden att risken för att enkätundersökningen skulle bli ytlig 
torde vara liten. 
     Vi valde att rikta in oss på avgångsstudenterna inom de fyra 
biblioteksutbildningarna. Denna målgrupp är intressant ur flera olika aspekter. 
Dels är dessa studenter i princip färdigutbildade bibliotekarier. Dels kommer vi 
genom denna målgrupp att kunna se tendenser som blir utmärkande för 
framtidens bibliotek. Vi kommer att få se om en viss bibliotekssektor är mer 
intressant att jobba inom än någon annan. Vi kommer alltså att skönja 
tendenser ifall någon sektor kommer att få en mer oviss framtid än andra. 
Dessutom får vi genom vår målgrupp ett tillfälle att jämföra de fyra olika 
utbildningarna och se jämföra likheter/skillnader mellan skolorna.  
     Vi har valt att själva inte delta i vår enkätundersökning, trots att vi är en del 
av vår målgrupp. Detta för att försöka hålla en så objektiv hållning som 
möjligt.  
     Eftersom vi är två personer som ska forska kring detta ämne har vi 
möjlighet att använda oss av ett stort antal informanter. Således kommer alla i 
vår målgrupp att inbegripas i vår enkät. Inget populationsurval behöver alltså 
göras. 

4.1. Utformande av enkäten 
Utformandet av vår enkät gjordes i flera steg. Vi började med att tillsammans 
definiera vad vi vill veta. Utifrån dessa utkast till frågeställningar formulerade 
vi dels frågor, dels penetrerade vi andra undersökningar för att se att våra 
frågor inte redan fanns besvarade. Utifrån detta började enkäten ta form. 
Enkäten kom att bestå av 25 huvudfrågor med flera underfrågor (se bilaga 2). 
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Dessa frågor är en kombination av bakgrundsfrågor och attitydfrågor. 
Bakgrundsfrågorna är intressanta eftersom de tydliggör personen bakom 
professionen. Attitydfrågorna är en fördjupning av bakgrundsfrågorna, via dem 
kommer vi personen ännu närmare. Enkäten avslutas med en öppen fråga där 
informanterna kan komma med egna kommentarer. När enkäten var färdig 
formulerade vi också ett missivbrev där vi förklarade vad undersökningen gick 
ut på och varför den gjordes. (Se bilaga 1). 
     Då vi ansåg vår enkät med följebrev vara färdig gjorde vi en 
pilotundersökning. Vi delade ut den på en lektion för de studenter som 
studerade första terminen BoI på Uppsala universitet. Då vi fått tillbaka våra 
enkäter såg vi att vissa frågor behövde förtydligas. Därefter var det dags för 
den riktiga undersökningen.    
 

4.2. Insamling och bearbetning 
Eftersom vi själva hör till avgångsstudenterna inom BoI i Uppsala Universitet 
fann vi det lämpligast att dela ut enkäten i början av en lektion. Sedan var vår 
intention att skicka enkäten till en kontaktperson på varje utbildning som skulle 
dela ut enkäterna vid en lektion och därefter skicka tillbaka dessa till oss i det 
medföljande frankerade svarskuvertet. Detta blev också fallet i Umeå där vi 
fick god hjälp av vår kontaktperson Professor Olle Persson.  
     Dock fick vi problem med både Borås och Lund. Det tog flera veckor innan 
vi fick tag på någon överhuvudtaget, men till sist lyckades vi. I Lund kunde de 
inte hjälpa oss på annat sätt än att de skickade oss en lista med postadresser till 
avgångsstudenterna. Vi fick därför lov att ändra vår strategi och istället skicka 
enkäterna per post med bifogat frankerat svarskuvert till varje enskild student.  
     Borås var villiga att hjälpa oss men med vissa förbehåll. De hade ingen 
möjlighet att hantera pappersenkäter utan ville att hanteringen skulle ske via e-
post. Ytterligare ett hinder på vägen var att vi inte kunde skicka denna e-post 
enkät direkt till informanterna utan måste gå vägen via deras 
institutionssekreterare. Hon åtog sig att vidarebefordra enkäten. Eftersom tiden 
blev knapp så blev denna enkät en ”klipp och klistra” variant som möjligen 
kom att kräva mer ansträngning hos denna informantgrupp än hos de övriga.  
     Vi fick sedan veta att flera av informanterna i Borås, dock inte alla, av 
någon anledning inte erhållit det medföljande missivbrevet. Detta hade enligt 
sagesmannen, som var en informant, gjort att vissa informanter blivit 
misstänksamma och därför valt att inte besvara vår enkät. Utan vetskap om 
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detta faktum gick svarsfrekvensen från Borås trögt. Vi skickade en påminnelse 
(återigen genom institutionssekreteraren) som dock bara resulterade i ett par 
enkäter. Att det förlupna missivbrevet vållat skada torde inte vara en underdrift 
för svarsfrekvensen från Borås.     
 
I takt med att enkäterna började komma in, förde vi över informanternas svar. 
Vi har inte använt oss av något dataprogram som är utformat för datainsamling. 
Istället har vi använt oss av penna och papper och jobbat oss fram till en 
struktur som passat oss och enkätens utformning. Vi sammanställde enkäterna 
utbildningsort för utbildningsort. En hederlig kalkylator har fått bistått oss när 
vi räknat ut alla procentsiffror. Därefter har resultaten successivt överförts till 
worddokument som sedermera, efter ett fortsatt räknande, fogats in i 
undersökningsdelen i denna uppsats. Resultaten har vi försökt att åskådliggöra 
på bästa möjliga sätt genom att använda tabeller och diagram. Med facit i hand 
kan vi konstatera att hanteringen och bearbetningen av enkäterna var en långt 
mer tidskrävande arbetsprocess än vad vi väntat oss.   
 

4.2.1. Externt bortfall 
Informanterna i Uppsala var 50 st. (räknar man bort oss är siffran 48 st.). Vi 
fick in 41 stycken vilket vi bedömde vara fullt tillräckligt utan att behöva gå ut 
med en påminnelse. I Umeå var studenterna 33. Vi fick tillbaka 19 enkäter 
vilket vi bedömde vara acceptabelt. I Lund var informanterna 35. Vi fick 
tillbaka 25 st. I Borås fick vi svaret att de inte visste hur många studenter de 
hade. Vi fick olika svar men avgångsstudenterna är runt 140 stycken. Vi fick 
efter påminnelse tillbaka 51 enkäter. Vi konsulterade enkätboken av Jan Trost 
där han menar att 50-75 procent svarsfrekvens är tillräckligt.28 Totalt fick vi 
alltså 136 enkäter. Den totala svarsfrekvensen blev 54 procent. 
   Eftersom vår enkät främst är en attitydundersökning gick det heller inte att 
göra en bortfallsanalys. Vi kan dock konstatera att resultatsammanställningen 
från Borås inte avviker på något onaturligt sätt i jämförelse med de tre övriga 
orterna. Vi hävdar sålunda att trots att den lägre svarsfrekvensen vi erhöll från 
Borås gör att enkätresultatet torde vara representativt, både i jämförelse med 
varandra och i sin helhet.     

                                                 
28 Trost, Jan, 1994, Enkätboken s. 118 
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4.2.2. Internt bortfall 
Det interna bortfallet var lågt. Det var en fråga/delfråga här och där som inte 
besvarades av någon enstaka informant. Endast fråga 21, vilken är 
bibliotekariens viktigaste uppgift?, visade sig ha ett större bortfall. Där hade 
dock de flesta informanterna i marginalen skrivit ”omöjligt att välja, båda 
alternativen är lika viktiga”.  
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5. Presentation av utbildningarna 

Som vi nämnde tidigare står Bourdieus term fält för den sociala värld som 
människor befinner sig inom. Ett socialt fält uppstår där människor strider om 
olika gemensamma symboliska tillgångar. Vi menar att utbildningarna är ett 
socialt fält. Agenterna inom fältet är studenterna men även lärarna och övrig 
personal. De gemensamma symboliska tillgångarna som delar av agenterna 
”strider” om är betyg och framför allt framtida jobb.  
     Här följer en presentation av de fyra utbildningarna inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som alltså utgör det sociala fältet. Presentationen görs 
utefter de olika utbildningsorternas egna programbeskrivningar. Denna 
information är hämtad från utbildningarnas webbplatser.29 Efter presentationen 
följer en sammanfattande jämförelse där vi kort redogör hur utbildningarna 
eventuellt skiljer sig åt när det gäller profil och rekrytering av studenter. 
 
Utbildningen inom Biblioteks- och informationsvetenskap finns för närvarande 
vid fyra lärosäten. Dessa fyra är Högskolan i Borås, Umeå universitet, Lunds 
universitet och Uppsala universitet. En femte utbildning planeras i skrivande 
stund vid Växjö högskola.   
 

 

5.1. Biblioteks- och informationsvetenskap/ 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.  

Bibliotekshögskolan har anor från 1973 och blev 1977 en institution som idag 
ingår i Högskolan i Borås. Utbildningen var förut en ren yrkesutbildning och 
ledde till bibliotekarieexamen. Många av dagens verksamma bibliotekarier har 
således utbildats i Borås. Institutionen Bibliotekshögskolan (BHS) ingår en 

                                                 
29http://www.hb.se/bhs/utb-new.htm.030415 http://www.kult.lu.se/index.php?page=2. 030415 
http://www.umu.se/soc/biv/biv.htm. 030415         http://www.abm.uu.se/abm/bibstudier/.           030415 
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gemensam enhet med Biblioteks- och informationsvetenskap i Göteborg. Båda 
enheterna är placerade i Borås. Detta gör att Borås kan sägas vara en 
fullständig universitetsinstitution med grundutbildning, magisterutbildning och 
forskarutbildning.  

I Borås rekryterar man både studenter med tidigare högskoleutbildning och 
studenter med tidigare högskoleutbildning och studenter med enbart 
gymnasium. Hälften av platserna avsätts för respektive grupp. Som sökande 
från gymnasiet krävs fullständiga betyg. Den särskilda behörigheten för 
sökande med tidigare högskoleutbildning är minst 60 poäng från universitet 
eller högskola, där endast avslutade och godkända kurser får räknas. Reglerna 
för urvalet är att akademiska poäng räknas, dock med en övre gräns för 
tillgodoräknande om 120 poäng. Studenterna som kommer direkt från 
gymnasiet har givetvis en längre väg att vandra för att nå magisterexamen. 
Tanken är att de ska komplettera med ytterligare 80 poäng inom 
högskola/universitet.  

Det den nyfikne först möter på utbildningens webbplats är följande: 

Biblioteks- och informationsvetenskap: Den formella ämnesbeskrivningen  

Ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur som 
är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, som beroende av 
syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling samt 
bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna process. 
Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl samhällsvetenskap, 
humaniora och teknik30 

 
Därefter erbjuds hemsidebesökaren gå vidare för en presentation av 
utbildningen. Vi har valt att inte i detalj gå in på alla enskilda moment och 
delkurser som studenterna läser i Borås. Istället visas nedan ett 
översiktsschema över utbildningen och de olika möjligheter som erbjuds.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Höglund, Lars http://www.hb.se/bhs/UTBILDN.HTM 030415 
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 Kollegium 1 Kollegium 2 Kollegium 3 Kollegium 4 

 

Organisera och söka information 7 p 

 

 

Centrala frågeställningar inom B&I 5 p 

 

 

Termin 1 

Grundkurs 

1-20 poäng 

 

 

B&I utveckling och tre centrala delområden 8 p 

 

Kultur- 

och 

informations 

politik 

5 p kurs 

 

 

Organisationt

eori 

5 p kurs 

 

Bok-och 

biblioteks-

historia 

5 p kurs 

 

 

Kunskaps- 

organisation 

 

10 p kurs 

 

Interaktion 

användare- 

informations

system 

 

10 p kurs  

Informations 

försörjning 

5 p kurs 

 

5 p 

forskn.met. 

 

 

5 p 

forskn.met. 

 

5 p 

forskn.met. 

 

5 p 

forskn.met. 

 

Termin 2 

21-40 poäng 

Val till en av 

fyra 

inriktningar 

 

 

5 p uppsats 

 

 

5 p uppsats 

 

5 p uppsats 

 

5 p uppsats 

 

Termin 3 

41-60 poäng 

Kandidatnivå 

Kulturpolitik 

5 p kurs 

 

Dokument-

representation 

5 p kurs 

Infosökning 

och lärande 

5 p kurs 

Hantering o 

förvaltning av 

IRM 

5 p kurs 



 24 

Litteratur-  

sociologi 

5 p kurs 

 

Ämnes-

represenation 

5 p kurs 

Barn och 

medier 

5 p kurs 

Praktiska 

tillämpningar av 

IRM 

5 p kurs 

 

5 p 

forskn.metodik 

 

5 p 

forskn.metodik 

 

5 p 

forskn.metodik 

 

5 p 

forskn.metodik 

 

Kandidatst

ud. skriver en 

uppsats om 10 

p + två kurser 

om 5 p 

Magisterstud. 

läser 

ytterligare en 5 

p kurs + 5 p 

forskn.metodik 

 

Teorier om 

infosamhället o 

infopolitik 

5 p kurs 

IR som 

forsknings-

område 

5 p kurs 

Infosökning 

och kunskaps- 

sociologi 

 5 p kurs 

Dokument-

hantering och 

bestånds-

utveckling 

5 p kurs 

 

Termin 4 

61-80 poäng 

Magisternivå 

 

 

 

Uppsats 20 p 

 
 
 

Den första terminen i Borås inleds med att läsa tre kurser. Biblioteks- och 
informationsvetenskapens utveckling och tre delområden, 8 poäng (BUD), 
Organisera och söka information, 7 poäng (OSI) samt Centrala frågeställningar 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, 5 poäng (FIB). Dessa kurser 
bildar en helhet och är tänkt att ge en grundläggande orientering i ämnet BoI. 
Kurserna läses delvis parallellt. Efter denna första termin gör studenterna ett 
val av studieinriktning. Något man i Borås valt att kalla kollegium. Dessa fyra 
kollegium är: Kollegium 1: Bibliotek, kultur och information i ett 
samhällsperspektiv, Kollegium 2: Kunskapsorganisation, Kollegium 3: 
Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem 
Kollegium 4: Organisationen och dess informationsresursers användning och 
utveckling. 

Studierna inom kollegium 1 tar sin utgångspunkt i begrepp och företeelser 
som bibliotek, bildning, kultur, information och media. Detta analyseras inom 
de olika kurserna och särskild vikt läggs på de politiska aspekterna vad gäller 
utvecklingen av bibliotek, kultur och information. Denna samhällsaspekt som 
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ämnet har sägs vara en grund för kulturadministrativt arbete och annat arbete 
inom kultursektorn. I kollegium 2: Kunskapsorganisation studeras metoder för 
insamling, lagring och återvinning av information. Klassifikation och 
indexering samt informationssökning är moment som ingår. 
Hanteringsprocessen studeras från både teoretiska och praktiska 
utgångspunkter. Folkbibliotek och specialiserade företagsbibliotek är möjliga 
arbetsplatser efter utbildningen.  

Kollegium 3 väljer att inrikta sig på användarna. Studierna inriktas på 
användare i olika kontexter och situationer, interaktionen mellan användare 
och system samt metoder som bibliotekarier/informationsförmedlare utvecklar 
för att möta användare på ändamålsenliga sätt. Övergripande mål är sålunda att 
studierna utvecklat kompetenser när det gäller samspel och kommunikation 
mellan användare och bibliotekssystem och tjänster. 

Kollegium 4 Verksamhetsorganisation och informationsresursernas 
hantering och utveckling fokuserar på organisationen och dess 
informationsresurser. Studenterna får ta sig an organisatoriska uppgifter och 
reflektera över dessa. Kunskap om informationshanteringens betydelse i olika 
verksamheter samt omvärldsbevakningens roll och hur man kartlägger olika 
användare inom olika organisationer är andra moment som studeras.   

Gemensamt för alla studenter är den avslutande terminens 20 poängs 
uppsats.  

 

5.2. Biblioteks- och informationsvetenskap (BIV) i Umeå 
 

Umeå Universitet kallar sin utbildning för en påbyggnadsutbildning. 
Behörighetskraven för att få läsa utbildningen i Umeå är förutom 
standardbehörigheten, att man har 80 poäng högskolestudier i avslutade kurser 
varav minst 40 av dessa ska vara i ett och samma ämne. Umeå eftersträvar 
spridning i ämnesinriktning och gör sitt urval utifrån tre kategorier: 
 

- sökande som läst humaniora eller teologi 
- sökande som läst samhällsvetenskap, beteendevetenskap, juridik, teknik 

eller naturvetenskap 
- sökande som läst inom andra områden 
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Man fördelar platserna med ca 40 procent på vardera de första grupperna och 
ca 20 procent på den sista gruppen. Meritvärdering görs utifrån avklarade 
poäng i ämnesinriktningen (minst 40p) för respektive kategori. Vid lika 
meritvärde görs urval utifrån totalt antal poäng i avslutade kurser. 
Utbildningsansvariga beskriver sitt mål på följande sätt: 

Målet för den tvååriga påbyggnadsutbildningen är att de studerande ska utveckla 
förståelse för och förmåga att analysera olika former för hantering av information. 
Utgångspunkten är informationsförmedling och de sammanhang där information 
produceras, förmedlas och används. Fokus ligger på kunskaper om organisation, sökning 
och nyttjande av information. Utbildningen förbereder för arbete med informations- och 
kulturförmedling. 

 
I denna målbeskrivning ovan nämns varken ordet bibliotekarie eller bibliotek. 
Honnörsordet är istället information. De kunskaper studenterna förvärvar sägs 
förbereda för ett arbete med informations- och kulturförmedling. Eftersom att 
utbildningen är en påbyggnadsutbildning, sträcker den sig över fyra terminer. 
Utbildningen är uppbyggd enligt följande: 

 
Kurs1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang 
20 p. 
Kurs 2. Informationssystem 20 p. 
Kurs 3. Informationsanvändare och informationsförmedling 15 p. 
Kurs 4. Strategisk planering och ledarskap 5 p. 
Kurs 5. Magisteruppsats 20 p. 
 

Kursen Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang är 
indelad i fyra moment. Moment 1: Introduktion till biblioteks- och 
informationsvetenskap som omfattar 5 poäng, moment 2: Information, kultur 
och utbildning på 6 poäng, moment 3: Information, vetenskap och näringsliv 
på 4 poäng och moment 4: Informationspolitik på 5 poäng.  

Det första momentet skall förstås tjäna till att introducera och orientera de 
nya studenterna i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Man tar upp 
bl.a. ämnets historiska och intellektuella utveckling samt forskningsområden. 
Vidare belyser man också relationerna mellan det akademiska ämnet och de 
biblioteks- och informationsrelaterade yrkesverksamheterna. Syftet med 
moment 2 är att utveckla kunskap om de villkor som påverkar 
informationsförmedling inom sektorerna kultur och utbildning. Moment 3 
fokuserar på informationsförmedlingens villkor inom vetenskap och näringsliv. 
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Företagens informationsarbete och begrepp som omvärldsbevakning och 
”knowledge managment” studeras. I moment 4 behandlas policyfrågor kring 
information och kommunikation. Man studerar den politiska behandlingen av 
informationsfrågor på lokal, nationell och EU-nivå. Även etiska frågor inom 
informationsförmedling studeras. 
     Andra terminen läses kursen Informationssystem. Kursen är indelad i tre 
moment: Informationsteknik och design av informationssystem (6 poäng), 
Moment 2: Informationsåtervinning/kunskapsorganisation (7 poäng), samt 
Moment 3: Informationsåtervinning/informationssökning (7 poäng). Kursens 
övergripande mål är utveckla förståelse för olika former av system för 
informationshantering, kunskapsorganisation och informationsåtervinning. 
Under denna kurs studeras förutom design och beståndsdelar i 
informationssystem bland annat även databasuppbyggnad, sökmotorer på 
Internet, och konstruktion av hemsidor. Vidare behandlas metoder för 
kunskapshantering och hur informationssystem kan användas för att söka och 
återvinna information. Kurs 3 Informationsanvändare och 
informationsförmedling innehåller också den tre moment. Moment 1: 
Informationsbeteenden - teori och metod (6 poäng), Moment 2: 
Informationsförmedlingens metoder (4 poäng), och Moment 3: 
Informationsförmedling och pedagogik (5 poäng). Moment 1 är en teori och 
metodkurs som genom sitt syfte att ge en forskningsanknytning förbereder för 
magisteruppsatsen. Därutöver behandlar kursen informationsförmedling i ett 
organisatoriskt sammanhang och pedagogiska aspekter för informations-
förmedlaren. Kurs 4 heter Strategisk planering och ledarskap där teorier och 
modeller för strategisk planering och ledarskap studeras. Utbildningen avslutas 
med den femte kursen som är magisteruppsats. 

   I övrigt är Umeå tämligen formell i sin beskrivning av sin utbildning. 
Man skriver vad man håller på med och vad man har för ambitioner.  

 

5.3. Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) i Uppsala 
 

Den yngsta av utbildningarna i Biblioteks- och informationsvetenskap ligger i 
Uppsala. Den startade 1997. BoI sorterar under ABM (Arkiv, Bibliotek, 
Museer) institutionen för kulturstudier. Förkunskapskraven för att tillträda till 
magisterutbildningen i Uppsala är avklarade kurser som omfattar minst 80 
poäng. Av dessa ska 60 poäng vara i ett huvudämne där en uppsats på minst 10 
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poäng skall ingå. Urvalsprincipen är ett skriftligt test som vid antagningen till 
höstterminen 2001 bestod av en kortare uppsats gällande 
informationsbegreppet kontra kunskapsbegreppet. De sökande fick på fyra 
sidor redogöra för sina funderingar och åsikter om ämnet. Därefter följde ett 
test i engelsk ordförståelse. Steg två i urvalsprincipen är en 30 minuters 
intervju. Den slutliga antagningen görs utefter hur bra den sökande lyckats på 
testen.    

I inledningen av sin utbildningsplan skriver man att Biblioteks- och 
informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med två huvudområden. 
Dessa två är studiet av information och informationshantering. Det andra 
området omfattar studiet av bibliotek och övriga i samhället framstående 
institutioner inom informationshantering. Dessa två områden skall tillsammans 
bilda ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap. 

 
Målet med utbildningen sägs vara att: 

 ge en bred och allsidig kunskap om bibliotek, informationssökning, 
kunskapsorganisation, informationsförmedling och datakommunikation. 

 
I Uppsalas utbildningsplan väljer man att säga att utbildningen består av två 
kurser som man valt att kalla AB och CD. AB kursen innehåller följande 8 
moment: 

 

Moment 1: Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 4 p.  

Moment 2: Informations- och kommunikationsteknik I, 4 p. 

Moment 3: Kunskapsorganisation I: Att strukturera metainformation, 4 p. 

Moment 4: Kunskapsorganisation II:  Klassifikation och indexering, 4p. 

Moment 5: Information och litteratur i det moderna samhället, 4 p. 

Moment 6: Administration och planering I: projekt, utvärdering och 
kvalitetskontroll, 4 p 

Moment 7: Informations- och kommunikationsteknik II, 5 p. 

Moment 8: Kunskapsorganisation III: Informationsåtervinning, 11 p 

 
Den första terminen inleds med en introduktion till ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Man behandlar även bibliotekets och de övriga ABM-
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institutionernas roll som kollektivt minne samt deras ideologiska och kulturella 
betydelse idag och ur ett historiskt perspektiv.  
     I Moment 2 studerar man informationsstruktur och förutom att studenterna 
skall utveckla en teoretisk förståelse för den aktuella teknologin kommer de att 
tränas i praktisk datoranvändande. Detta moment löper under hela terminen.  
     Moment 3 är det första av tre moment som heter Kunskapsorganisation. Det 
första har fått undertiteln Att strukturera metainformation. Det är en grundkurs 
i modern katalogisering med både teoretiska och praktiska inslag.   
     I Moment 4 Kunskapsorganisation II: Klassifikation och indexering får 
studenterna praktisk jobba med klassificeringsscheman och indexeringssystem. 
Man studerar också teorier kring hur systemen är uppbyggda och deras 
användbarhet.  
     I terminens avslutande moment Information och litteratur i det moderna 
samhället ges studenterna en historisk bakgrund till informationsteknologins 
genombrott och därtill studeras kulturpolitik och bokmarknad.  
     Den andra terminen inleder studenterna med ett moment som löper under 
hela terminen. I Informations- och kommunikationsteknik II, sker en 
fördjupning inom området elektroniska dokument och databaser. Studenterna 
får här konstruera en databas men även den teoretiska delen inom IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) studeras och fördjupas.  
     I Moment 8: Kunskapsorganisation III studeras hanteringen av 
informationsfrågor på folkbibliotek och referensarbetet på vetenskaplig nivå.  
     Tredje terminen inleds med en teori och metodkurs inom ämnet BoI. Detta 
moment förbereder inför uppsatsarbetet.  
     Moment 2 heter Praktik. Denna praktik är en femveckors period där 
studenterna praktiserar på bibliotek eller annan institution där 
informationshantering förekommer.  
     Därefter följer Moment 3: Kandidat eller magisteruppsats. Uppsatsarbetet 
börjar alltså under den tredje terminens andra hälft.  
     Parallellt med uppsatsmomentet löper Moment 4: Administration och 
planering II, användarna, organisationen och ledarskapet, 6 p. Här studeras 
organisationsteori, ekonomi, ledarskap och marknadsföring.  
     Som ett avslutande moment kommer Moment 5: Informationsförmedling 
och pedagogiska aspekter på informationshantering. Detta moment lägger ett 
pedagogiskt perspektiv på förmedling inom informationshanteringsområdet. 

I Uppsala dominerar PBL (problembaserat lärande) som pedagogik. Så 
kallade basgrupper jobbar tillsammans problem, eller fall som man valt att 
kalla dessa uppgifter. Ett syfte med denna pedagogik är att studenten skall 
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erhålla metodiska färdigheter i kunskapsinhämtning. Med PBL som metod 
utvecklar också studenten sin samarbetsförmåga och övar upp sin 
presentationsteknik. Med PBL som metod följer ett examinationsförfarande där 
klassisk tentamen i form av salskrivningar inte existerar.  

Uppsala marknadsför sin utbildning bland annat genom att framhålla 
urvalstestet som genererar studiemotiverade studenter, praktikperioden som ger 
möjlighet till specialisering samt genom att ha stimulerande studiemiljö med 
modern utrustning. Man avslutar säljargumenten med: 
 

Att läsa B & I vid Uppsala universitet är både roligt, lärorikt och utvecklande. Goda 

möjligheter till jobb efter avslutade studier gör utbildningen ännu mer attraktiv.  
 

5.4. BIVIL Biblioteks- och informationsvetenskap i Lund 
 
I Lund kallar man sin utbildning för BIVIL. Det är en akronym för Biblioteks- 
och InformationsVetenskap I Lund. Utbildningen ligger under institutionen för 
Kulturstudier.  

I Lund krävs 80 poäng högskolestudier samt kravet på ämnesfördjupning: 
man måste ha 40 poäng i ett ämne. 80 poäng är den behörighetsgräns som 
tillgodoräknas. Det är således ingen extra merit att ha 100 eller 120 poäng. 
Åtminstone inte ur antagningssynpunkt. 

Om man nu klarat denna behörighet, så följer en fortsättning i 
antagningsförfarandet. De behöriga får göra ett skriftligt lämplighetstest. Detta 
test går ut på att pröva de sökandes lämplighet för utbildningen och för vidare 
yrkesverksamhet inom Biblioteks- och informationssektorn. Denna 
lämplighetsbedömning görs utefter kriterier som indikerar bl.a. motivation, 
problemlösningsförmåga samt social och kommunikativ förmåga. De som 
lyckas bäst i detta test går sedan vidare till en 30 minuters intervju. Testet och 
intervjun vägs sedan samman för att få fram de lämpligaste studenterna till den 
slutliga antagningen.   

   
Lund säljer in sin utbildning genom att säga sig ”utbilda bibliotekarier för 
2000-talet”. Den fortsatta informationen på webbplatsen talar bl.a. om vikten 
att ha en god akademisk bakgrund och behärska en rad tekniker för att vara en 
professionell bibliotekarie. BIVIL säger sig också vara den enda av landets 
bibliotekarieutbildningar som väljer sina studenter utifrån deras personliga 
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egenskaper. Och just därför säger sig utbildningen hålla hög akademisk 
standard samtidigt som den präglar en ny typ av bibliotekarie, utbildad för 
informationssamhället. I Lund väljer man att prata om bibliotekarien, förvisso 
en ny framtida informationsexpert, men som fortfarande har titeln bibliotekarie 
och som faktiskt kan komma att jobba på bibliotek. 

Lund bygger sin utbildning på följande ämnesblock: 
 
Kunskapssamhället 20 poäng 
Biblioteket i kunskapssamhället 20 poäng 
Bibliotekarien som kunskapsförmedlare 20 poäng 
Examensarbete 20 poäng 
 

Första terminen ägnas åt ämnesblocket Kunskapssamhället. Detta block 
innehåller tre delkurser. Delkurs 1 Praktisk informationsteknik (4poäng), 
delkurs 2 Information och kultur i samhället (8 poäng) samt den tredje 
delkursen Kunskapsförmedling 1 (8 poäng) Den första delkursen behandlar 
datoranvändning och praktiska tillämpningar inom området. I delkurs 2 
introduceras grundbegrepp inom ämnet BoI och därutöver studeras både 
historiska och sociologiska aspekter på kunskapssamhällets olika former. 
Delkurs tre fokuserar på teoretisk och praktisk kunskapsförmedling till 
bibliotekens olika användargrupper.  

 
Den andra terminen inriktas på blocket Biblioteket i kunskapssamhället. Denna 
kurs innehåller två delkurser: Kunskapsförmedling 2 (10 poäng) och 
Kunskapsorganisation (10 poäng). I delkursen Kunskapsförmedling 2 
presenteras dels bibliografier och kataloger, klassifikationssystem men också 
ny teknologi som multimedia och elektronisk publicering. I delkurs 2 får 
studenterna lära sig att katalogisera och bearbeta och återsöka elektronisk 
lagrad information. 

 
   Den tredje terminens ämnesblock Bibliotekarien som kunskapsförmedlare 
innehåller tre delkurser; Administration och utveckling (8 poäng), 
Kunskapsförmedling III (8 poäng) och Forskningsmetodik (4 poäng). I den 
första studeras strategisk planering, målstyrning och arbetsledning. I 
Kunskapsförmedling III handlar om serviceutveckling och tjänstekvalitet inom 
bibliotekets användarorienterande verksamhet.  Delkurs 3 behandlar de 
forskningsmetoder som kan bli aktuella för examensarbetet.  
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Fjärde terminen ägnas åt ett Examensarbete om 20 poäng i Biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

 
I Lund använder man sig av problembaserat lärande (PBL). Det är en 
pedagogisk metod som innebär att man arbetar i grupp för att nå förståelse och 
lösa förelagda uppgifter. Man är som enskild student själv ansvarig för hela 
processen med att söka, utvärdera, förstå och integrera ny kunskap. PBL skall 
alltså inte förväxlas med traditionellt grupparbete, där man ofta delar upp de 
olika bitarna som skall forma en helhet. I Lund säger man att: 

 
Studenten betraktas som en person med för utbildningen värdefulla tillgångar i form av 
kunskaper och erfarenheter. Dessa tillgångar kan tillvaratas på ett bra sätt i PBL-
pedagogiken. 

  
BIVIL säger i sin programbeskrivning att man är en utbildning som ligger rätt i 
tiden och att man är inriktad på en yrkesverksamhet i linje med dagens och 
framtidens krav.   

5.5 Sammanfattning och jämförelse av utbildningarna 
 
Det är givetvis inte helt lätt att göra en jämförelse av de fyra olika 
utbildningarna. I denna exposé går vi, som redan påtalats, inte in i detalj. Och 
hur programbeskrivningarna fungerar i praktiken söker inte denna uppsats svar 
på. Vi studerar själv i Uppsala och programbeskrivningen därifrån får väl i 
stort sägas överensstämma med verkligheten.  
     Vid en jämförelse av det material vi genomlyst är det tydligast att en 
skillnad ligger direkt vid antagningsförfarandet och urvalet. I Borås tar man in 
hälften av sina studenter direkt från gymnasiet till skillnad från de övriga tre 
som kräver akademiska förkunskaper av olika grad. Borås är också mildast när 
det gäller just dessa akademiska förkunskaper då de kräver 60 poäng.  
     Umeå kräver 80 poäng varav 40 i ett och samma ämne. Man har där tre 
olika kvoter som man hämtar sina studenter ifrån.  
     Lund kräver 80 poäng varav 40 i ett och samma ämne, men därtill kommer 
först ett antagningstest och därefter en intervju.  
     I Uppsala kräver man 80 poäng men där ska man ha läst 60 poäng i ett och 
samma ämne samt skrivit en uppsats på C-nivå. Utöver detta tillkommer 
antagningstest och intervju.  Fyra utbildningar med fyra olika sätt att rekrytera 
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studenter. Utifrån detta ser man att Uppsala ställer högsta kraven på sina 
studenter både genom förkunskaper och genom de båda testen. 
Innehållsmässigt ser vi också att Borås egentligen kan sägas innehålla fyra 
olika utbildningar. Man har som student i Borås möjlighet att specialisera sig. I 
övrigt synes det som många moment och kurser är lika i sitt innehåll och syfte. 
Uppsala skiljer sig genom att vara den enda av utbildningarna som har en 
femveckors praktikperiod. Tittar man på webbsidornas innehåll utöver det som 
direkt kan sägas vara kursbeskrivning, så utmärker sig Lund med ett tilltal som 
genom en säljande text argumenterar för sin utbildning. Uppsala försöker också 
presentera utbildningen på ett mer säljande sätt en Umeå och Borås. Genom att 
söka sig fram bland länkar och efter att tagit, vad som tycks vara, en bakväg 
kan man dock få fram ett dokument i pdf-format som ger en fyllig beskrivning 
över utbildningen i Borås. 
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6. Redovisning av undersökningen 

6.1.Resultatet från alla orterna  
I detta kapitel går vi igenom det totala resultatet av enkätsvaren. 

6.1.1. Informanternas bakgrund 
 
Informanternas ålder är blandad. Den äldsta är född 1947 (56 år) och den 
yngsta är född 1981 (22 år). Medelåldern är 31,5 år och medianen är 29 år. 
Bryter man ut könen kan vi konstatera att medelåldern för kvinnor är 32,5 år 
medianen 29 medan männens medelålder är 30,5 och medianen 28,5.     
   
Enligt enkätresultatet är en stor del, 80 procent, av informanterna kvinnor och 
20 procent män. Andelen kvinnor uppgår sålunda till tre fjärdedelar.  
    
För att tydligare se uppväxtort har vi delat in Sverige i sex regioner. (Se bilaga 
4.)  
 

Tabell 1. Uppväxtort. Svar i procent. 

 
Umeåregionen  15,5 
Uppsalaregionen, 25,5 
Göteborgsregionen, 12 
Stockholmsregionen 10 
Linköpingsregionen 6,5 
Lund/Malmöregionen.  20 
Fler än en uppväxtort 3 
Utlandet  6 
Svarade ej  1,5 
 
Den uppväxtort som flest informanter angett som uppväxtort är Uppsala-
regionen. Den enda ort i Sverige som hamnade under tio procent är 
Linköpingsregionen.  
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Diagram 1. Civilstånd. Svar i procent. 

 
Det råder tämligen jämna förhållanden mellan de studenter som lever i 
samboförhållanden (36 procent) och de som är ensamstående (32,5 procent). 
20,5 procent av informanterna lever inom det äktenskapliga ståndet och 11 
procent valde enkätalternativet annat. Detta alternativ innehåller antagligen 
informanter som fortfarande bor hemma hos förälder/rar men även de som 
lever i s.k. särboförhållanden.  
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Diagram 2. Antal barn. Svar i procent. 

De flesta av informanterna, 74,5 procent, har inte några barn. 11 procent har ett 
barn och 5 procent har två barn. Vidare har 7,5 procent tre barn och 1,5 procent 
har fyra eller fler barn. 0,5 procent valde att inte svara på frågan. Endast en 
(0,5 procent) av informanterna var ensamstående med barn.  
 

Diagram 3. Vilket politiskt parti röstade du på i riksdagsvalet? Svar i procent. 
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Andelen informanter som lade sin röst på vänsterpartiet (v) uppgick till 27 
procent, andelen som röstade på socialdemokraterna var 18,5 procent. 
Procentsatsen för miljöpartiets sympatisörer uppgick till 19 procent. 
Centerpartiet lockade 3 procent och folkpartiet 10,5 procent. Moderaterna fick 
3 procent medan kristdemokraterna hamnade på 2,5 procent. 2,5 procent angav 
att de röstade på annat parti än de ovanstående. 4,5 procent av informanterna 
angav att de inte röstade trots möjligheten att göra så, medan 5 procent inte var 
röstberättigade i valet till riksdagen. 4,5 procent av informanterna valde att inte 
svara på frågan. 
     En sammanräkning av procenttalen visar att blocket v + s + mp kommer 
upp i 64,5 procent och c + fp + m + kd 19 procent. Övriga partier 2,5 procent 
och röstade ej/ej röstberättigade 9,5 procent.  
 

Tabell 2. Vilka fritidsintressen/hobbies har du? Svar i  procent. 

Litteratur   53,5    
Musik   35 
Vänner/familj   28 
Film/ TV   28 
Idrott (allt från bowling till wushu31) 22,5  
Natur/Promenader  15,5 
Matlagning (+ bak)  9,5 
Resa   8 
Internet/datorer   7 
Måla/rita   6,5 
Trädgård/växter  5 
Djur   5 

 
Informanternas fritidsintressen varierar kraftigt. Vi har plockat ut de vanligaste 
i tabellen ovan. Litteratur, musik, vänner/familj och film/TV är de 
fritidsaktiviteter som toppar denna lista. Bland de intressen som inte finns i 
tabellen finner vi bland annat släktforskning, sömnad, politik, historia och 
mindre vanliga hobbies som bl.a. silversmide och schamanism. En informant 
angav sova som fritidsintresse.  

 

 

 

                                                 
31 Kinesisk motionsidrott, en blandning mellan dans och kampsport. 
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Tabell 3. Tidigare jobb. De sex mest vanliga. Svar i procent. 

 
Servicesektorn  34 
Vård och omsorg 17 
Bibliotekssektorn 12,5 
Utbildning  8 
Databranschen  8 
Arkeolog   5 

 
Vad det gäller informanternas tidigare yrken kan vi snabbt konstatera att 
majoriteten angett att de har haft ett jobb inom den stora servicesektorn. Vård 
och omsorg har också varit en vanligt förekommande arbetsplats. Ett så 
specifikt yrke som arkeolog når hela 5 procent. Utöver tabellens yrken och 
sektorer finns andra jobb representerade. Några exempel är fiskrensare, 
industriarbetare och städare. 
 
 

Diagram 4. Antal syskon. Svar i procent. 

12 procent har inga syskon medan 48,5 procent har ett syskon. 18,5 procent har 
två syskon medan 14,5 procent har tre. Vidare visade det sig att 6,5 procent har 
fyra eller fler syskon. 
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6.1.2. Föräldrarna 
 

Diagram 5. Moderns och faderns högsta utbildning. Svar i procent. 

 

 
 
23,5 procent av informanterna har en mor vars högsta utbildning är grundskola 
medan 22 procent har angett gymnasium. Alternativet högskola/Universitet når 
34,5 procent. 20 procent har angett annat, d.v.s. någon form av yrkesutbildning 
som t.ex. frisör. 
   24 procent av informanterna har en far vars högsta utbildning är grundskola 
medan 13 procent har angett gymnasium. Högskola/Universitet når 36 procent.  
22 procent har angett annat, d.v.s. någon form av yrkesutbildning som t.ex. 
försäljare.  
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Tabell 4. Moderns yrke. De sex mest vanliga.  Svar i procent. 

    
Lärare  13  
Vård/omsorg  13  
Hemmafru  6 
Förskolelärare/Barnskötare 5  
Bibliotekarie/ 
biblioteksassistent 3,5   
Konstnärlig verksamhet 3,5  
  

Vad gäller informanternas mödrars arbete har vi i tabell 4 listat de sex mest 
vanliga yrkena. 3,5 procent har en moder som arbetar i biblioteksmiljö. 

 

Tabell 5. Faderns yrke.  Svar i procent. 

    
Ingenjör  12  
Lärare  7,5 
Egen företagare  6   
Lantbrukare  3   
Plåtslagare  2 
Läkare  1,5 
 
Vad informanternas fäders arbete anbelangar har vi i tabell 5 listat de sex mest 
vanliga yrkena. Ingenjör är det vanligaste yrket bland informanternas fäder. 

 

6.1.3. Informanternas utbildningsbakgrund samt BoI-utbildningen 
 

Tabell 6. De vanligaste tidigare utbildningarna. Svar i procent. 

Litteraturvetenskap 24 
Språk  14 
Arkeologi  9 

 
Frågan om informanternas tidigare utbildning besvarades av vissa informanter 
på ett detaljerat sätt, medan andra valde att skriva högskolestudier (vilket är en 
självklarhet, då Umeå, Lund och Uppsala kräver ett differentierat antal poäng 
för att vara behörig. Borås har två intagningsförfaranden och där kan man 
sålunda komma direkt från gymnasiet). 12 procent kommer från gymnasiet. 
     Över 90 procent har akademiska studier inom 
humaniora/samhällsvetenskap. 24 procent av dessa har läst litteraturvetenskap i 
någon form. Av den minoritet som inte har humaniora i botten märks bland 
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andra utbildning till ekonomiingenjör, sjukgymnast och hästvårdare. Antalet 
informanter som angett att de redan har en magisterexamen uppgår till 9 
procent. 4,5 procent kommer direkt från gymnasiet. Det finns goda skäl att anta 
att de informanter som valt att bara ange högskolestudier som tidigare 
utbildning återfinns inom humaniora/samhällsvetenskap, men detta är givetvis 
ett ovetenskapligt antagande. 
 

Diagram 6. Hur länge har du funderat på en utbildning inom BoI? Svar i procent. 

 

På frågan hur länge informanterna funderat på en utbildning inom BoI har 9 
procent svarat urminnes tider medan 3 procent vetat det sedan högstadiet. På 
gymnasiet har 15 procent ansett att en utbildning inom BoI var intressant. 
Under de första fem åren efter gymnasiet bestämde sig 27 procent för sitt val 
av utbildning medan 46 procent väntade fem år eller fler efter gymnasiet innan 
de kom till insikt.   
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Diagram 7. Hur tycker du att utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap bör 

vara? Svar i procent. 

  
 
32 procent vill att utbildningen inom BoI ska vara sammanhållen. 4 procent 
föredrog att se den delad medan majoriteten, 61 procent ville se den delvis 
delad, delvis sammanhållen. 3 procent svarade inte.  
 

6.1.4. Attitydfrågor 
 

Tabell 7. Vilka kunskaper och förmågor bör en bibliotekarie ha? Svar i procenttal. 

 
              Ej viktigt  ganska viktigt  mycket viktigt  vet ej   svarade ej 
 

a. litteraturkunskaper      10    58 29,5                   2          0,5 
b. datorkunskaper            0 18,5 81         0    0,5 
c. organisationsförmåga   0 41 59         0        0     
d. konversationsförmåga  2 26,5 67,5        3   1   
 
Det vanligaste svarsalternativet är som tabellen visar mycket viktigt förutom på 
fråga a) där alternativet ganska viktigt dominerar.  
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Tabell 8. Vilka egenskaper bör en bibliotekarie ha? Svar i procenttal. 

 
     Ej viktigt  ganska viktigt  mycket viktigt  vet ej   svarade ej        

a. utåtriktad              3,5 40 52               4,5        0  
b. allmänbildad         0.5 31 68               0,5        0 
c. serviceinriktad       0 9,5 90,5            0           0 
d. kulturintresserad   12 62,5 25               0,5        0     
e. stresstålig               3,5 58 35               3           0,5         
f. flexibel                   3 39,5 56               1,5        0         
g. lågmäld                69 15 3                 12         1           
h. humoristisk          24,5 46,5 21                8          0  
i. initiativrik              3,5  43,5 51                2          0 

 
De flesta egenskaper pendlar mellan att vara ganska viktiga och mycket viktiga 
för informanterna. Vissa egenskaper som t.ex. serviceintresse och allmän-
bildning är de flesta informanter ense om att det är mycket viktigt. Endast 
lågmäldhet och i viss mån humor anses vara ej viktigt. 

Tabell 9. Bedöm vikten av följande ämnen inom BoI-området. Svar i procenttal. 

 
      Ej viktigt   ganska viktigt   mycket viktigt  vet ej  svarade ej 

Kunskaper om: 
a. bibliografier          7    59,5 26 6              1,5  
b. litteratur                 
(skön- och fack)        13    48,5 34,5 2,5           1,5    
c. bok- och 
bibliotekshistoria      34,5              53 8 3              1,5     
d. biblioteks- 
administration          9    53 32 5               1  
e. bibliotekariens 
  arbetsuppgifter       3    26,5 68,5 2               1  
f. organisation av 
bibliotek                  3    41 53,5 1,5            1 
g. biblioteks- 
politik                 7   53 34 4,5            1,5  
h. kundservice        3,5   29 65,5 1               0,5   
i. biblioteks-   
forskning               17,5   51,5 25,5 4,5              1               
k. bibliometri         42,5   40 4,5 11               2            
l. kultur och  
kulturpolitik             8   58 29,5 3                1,5       
m. dokument- 
hantering                 1,5   40,5 53,5 3                0,5  
n. bearbetning           
och spridning av        
information        0,5   22,5 73,5 2                0,5   
o. informations- 
sökning-IR              1,5    8 87,5 1,5             1,5  
p. informations- 
system       3   23,5 72 0                14,5 
q. informations- 
service                   1,5   20 73 5                0,5     
r. multimedia         4,5   55 36,5 3                0,5  
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Tabell 9 visar att informanterna i de flesta fall svarat ganska viktigt och mycket 
viktigt. De fyra svarsalternativen där ej viktigt uppgår till över 10 procent är 
litteratur (skön och fack), bok- och bibliotekshistoria, bibliometri och 
biblioteksforskning.                  
 

Diagram 8. Bibliotekariens viktigaste arbetsuppgift. Svar i procent. 

 
Majoriteten av informanterna, 87 procent, ansåg att bibliotekariens viktigaste 
uppgift är att förmedla information. 9,5 procent ansåg att förmedla kultur var 
den primära uppgiften medan 3,5 procent ansåg att frågan inte gick att svara 
på, vilket de skrivit i marginalen. 

Tabell 10. Vad är det som intresserar dig i bibliotekarieyrket? Svar i procenttal. 

      Ej viktigt   ganska viktigt   mycket viktigt  vet ej   svarade ej 
a. böcker               6 34,5 59                0,5        0 
b. övriga medier      4,5 42,5 53                0           0  
c. människor           8 30                     61                0,5        0,5 
d. kultur                  13  37 49,5             0           0,5       
e. information       1,5 21 77                0,5         0 
f. IT & datorer         6 40 52,5             1,5  
g. biblioteks- 
miljön                  14 42 41                3            0  
h. varierande    
arbetsuppgifter       3,5 29 66                1,5         0 
         
Alternativet mycket viktigt är störst vid sju av de åtta delfrågorna. 
Informanterna intresserar sig sålunda för i stort sett alla dessa element som 
bibliotekarieyrket de facto innehåller. 
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 6.1.5. Informanterna och framtiden 
 

Diagram 9. Vilken sektor som intresserar informanterna mest? Svar i procent. 

 

Vad det gäller frågan om vilken sektor som intresserar informanterna mest fick 
de fylla i flera svarsalternativ. Folkbibliotek blev det populäraste valet, 47 
procent. 31 procent av informanterna intresserade sig för forskningsbibliotek 
och 27 procent för specialbibliotek. 20,5 procent ville till näringslivet medan 9 
procent kan tänka sig forska vidare. 6,5 procent kryssade i svarsalternativet 
annat (exempel på detta är kulturpolitik, databaser, skolbibliotek, informatör, 
och museum).  
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Diagram 10. Hur tror du arbetsmarknaden kommer att se ut för dig inom den närmsta 5-
årsperioden? Svar i procenttal. 

 Som diagrammet visar har majoriteten av informanterna en positiv tro på hur 
arbetsmarknaden kommer att se ut för dem inom den närmsta femårsperioden. 
12 procent svarar mycket bra och 65 procent bra. En minoritet på 6 procent 
svarar dålig och 3 procent är riktigt pessimistiska och svarar mycket dålig. 14 
procent av informanterna svarar vet inte. Bryter vi ut könen i denna fråga ser vi 
att båda könen är positiva, männen dock något mer. Kvinnorna är emellertid 
mer osäkra på vad framtiden för med sig för möjligheter, 16,5 procent har 
angett alternativet vet ej. 

Tabell 11. Hur tror du arbetsmarknaden kommer att se ut för dig inom den närmsta 5-
årsperioden? Svar i procent. 

Kvinnor Män  
Mycket bra 10 18 
Bra  63 71,5 
Dåligt  6,5  7 
Mycket dåligt  4  0 
Vet inte  16,5  3,5 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Mycket bra
Bra
Dålig
Mycket dålig
Vet ej



 47 

 

6.2. Jämförelse mellan de fyra olika utbildningsorterna 
I detta kapitel jämför vi kortfattat resultaten mellan de fyra olika 
utbildningsorterna. Vi tar fasta på likheter och framför allt olikheter. Vissa 
frågor stannar vi längre vid än andra. 

6.2.1. Informanternas bakgrund 
 
Medelåldern i Borås är 28 år och medianen är 29 år. I Umeå är medelåldern 33 
år och medianen 30 år. I Uppsala är medelåldern 31,5 år och medianen 29 år. 
Medelåldern i Lund är 34 och medianen 32,5.   
   Delar vi upp könen är medelåldern för kvinnorna i Borås 29 år och medianen 
28. För männen är det nästan likadana siffror, medelåldern är 29 år och 
medianen 27,5 år. Således är det i princip samma siffror som för åldern som 
helhet i undersökningen. 
   I Umeå är medelåldern för kvinnor 33,5 år och medianen 30 år. För männen 
är medelåldern 31,5 år och medianen 30 år. Även här är det liknande siffror då 
båda könen är hopräknade. I Lund är medelåldern för kvinnor 36,5 år och 
medianen 31,5 år. Medelåldern för män är 33,5 år och medianen 32 år.  
   I Uppsala är medelåldern för män 28 år och medianen 28 år.   
Medelåldern för kvinnor är 32,5 och medianen 29. 

Tabell 12. Informanternas kön. Svar i procent 

Borås Umeå Uppsala Lund 
Kvinnor 82 74 78 80  

Män 18 26 22 20 

 
Resultatet visar att den kvinnliga dominansen är mycket stor i hela landet. 
Männen besitter bara en femtedel av platserna utom i Umeå där man har en 
fjärdedel av platserna. 
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Tabell 13. Var informanterna växt upp per utbildning. Svar i procent. 

  Borås Umeå Uppsala Lund 
Umeåregionen   8 52 17 0 
Uppsalaregionen 15,5 10,5 51 16 
Göteborgsregionen 25,5 0 2,5 8 
Stockholmsregionen  6 10,5 12 16 
Linköpingsregionen 13,5 5,5 2,5 0 
Lund/Malmöregionen  23,5 0 5 52 
Utlandet   8 5,5 7,5 0 
Fler än en uppväxtort  0 5,5 2,5 8 
Svarade ej   0 10,5 0 0
     

 
För att tydligare se uppväxtort har vi delat in Sverige i sex regioner, (se bilaga 
4). Här skiljer det rejält från utbildning till utbildning.  
      
 

Tabell 14. Informanternas civilstånd. Svar i procent. 
  Borås Umeå Uppsala Lund 

Ensamstående  39 21 24 40 
Sambo  39 42 32 32 
Gift  12 26 27 24 
Annat  10 11 17 4  
   
 
I Lund och Borås är andelen ensamstående störst. Mer än hälften av 
informanterna lever med en partner. Umeå toppar med hela 68 procent 
sambo/gift. I Borås har endast 12 procent ingått äktenskap. Siffrorna från 
Uppsala visar att 17 procent anser sig leva i ett civilstånd som inte passar in på 
de tre redan nämnda.   
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Tabell 15. Hur många barn har du? Svar i procent. 

 Borås Umeå Uppsala Lund 
0 barn 84 58 71 72 
1 barn  4 21 12 16 
2 barn  2 10,5 7 4 
3 barn  6 10,5 10 4 
4 eller fler  2  0  0 4 
Svarade ej   2  0  0 0 
 

Borås avviker genom att hela 84 procent av informanterna i dagsläget är utan 
barn. I övrigt är siffrorna från de tre övriga lärosätena tämligen lika.  
  

Tabell 16. Vilket parti röstade du på? Svar i procent 

Borås Umeå Uppsala Lund 
KD  4  0 3 0 
M  0 5 0 12 
FP  10 5 7,5 20 
C  2 0 7,5 0 
MP  21,5 16 22 12 
S   19,5 21 20 12 
V  29 11 27 36 
Annat  0 5 3 4 
Röstade ej  2 16 5 0 
Ej röstberättigad 8 5 5 0 
Svarade ej  4 16 0 4 
 

Vänsterpartiet är det klart populäraste partiet, utom i Umeå där 
socialdemokraterna fått flest röster hos våra informanter. Ser man på politiken i 
dagens blockuppdelning, så dominerar s-v-mp kraftigt i Borås, Umeå och 
Uppsala. I Lund når dessa sammanlagt över 58 procent men där är differensen 
mindre till ”högerblocket” som når 32 procent. Noterbart är att Umeå visar en 
stor procent (16) som valt att inte rösta och samma siffra (16) som valt att inte 
svara. 
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Tabell 17. Vilka fritidsintressen/hobbies har du? Svar i procent 

 
Borås Umeå Uppsala Lund 

 
Litteratur  55 31,5 66  48 
Musik  39 21 34 40 
Vänner/ familj  41 21 22 96 
Film/ TV  31 10,5 27 36 
Idrott (allt från bowling     
till wushu)  25 42 15 16 
Natur/ Promenader 18 10,5 19,5 24 
Matlagning (+ bak) 10 10,5 5 16 
Resa  10 0 7 12 
Internet/ datorer 12 10,5 5 0 
Måla/rita  2 10,5 10 8 
Trädgård/växter 0 5 10 8 
Djur  2 10,5 10 0 

 
Som vi tidigare nämnt varierar informanternas fritidsintressen kraftigt. Vi har 
dock plockat ut de vanligaste intressena och gjort en jämförelsetabell ovan. 
Informanterna har ofta angett flera alternativ. Litteratur toppar i Borås och 
Uppsala. I Umeå är idrott det vanligaste fritidsintresset medan att umgås med 
vänner/familj är det vanligaste alternativet i Lund. Litteraturintresset är minst i 
Umeå. Istället är idrott är det största intresset där. 
      
På frågan om vad informanterna jobbat med tidigare kan vi konstatera att 
servicesektorn och vård/omsorgssektorn dominerar. Det är givetvis ingen 
överraskning eftersom att dessa två är så stora och innefattar en mängd olika 
yrken. Noterbart är att i Umeå uppger 21 procent att de inte haft något jobb 
alls. I Borås är den siffran 19,5 procent, Lund hamnar på 16 procent medan 
bara 2 procent av Uppsalas informanter inte har haft något jobb.  
     Riktar vi strålkastarljuset mot de informanter som på något sätt jobbat inom 
biblioteksvärlden så blir resultatet att 11 procent i Umeå, 8 procent i Borås, 16 
procent i Lund och 28 procent i Uppsala arbetat inom ett bibliotek. Dessa 
siffror innehåller informanter som också uppgett att de arbetar eller har arbetat 
som timvikarie på bibliotek.  
     Det tycks också som arkeologer lockas till en utbildning inom BoI. 16 
procent av Umeås, 7 procent av Uppsalas och 8 procent av Lunds informanter 
uppger att de har arbetat som arkeolog.  
     Den här frågan är tämligen vidöppen, eftersom del valt att skriva just 
service eller vård utan att vidare specificera yrkestitel eller vad man arbetat 
med.  
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Drygt 7 procent av informanterna i Uppsala och 2 procent av informanterna i 
Borås har uppgett industri/verkstadsarbete. Lund och Umeå har ingen som 
angett detta arbete.       

Tabell 18. Hur många syskon har du? Svar i procent. 

 Borås Umeå Uppsala Lund 
0 syskon 11,5 5 14,5 12 
1 syskon 53 47 46,5 44 
2 syskon 22 21 12 20 
3 syskon 11,5 11 17 20 
4 eller fler 2 16 10 4 
 

Umeå är den ort där de flesta informanterna har syskon. Högsta siffran för BoI-
studeranden som är ensambarn har Uppsala (även om det är en låg siffra). 
 

6.2.2. Föräldrarna 

Tabell 19. Vad har din mor för utbildning? Svar i procent. 

Borås Umeå Uppsala Lund 
Grundskola  27 26 19,5 20 
Gymnasium  16 16 27 20 
Högskola/   
Universitet  33 21 41,5 36 
Annat  24 32 10 24 
 

Siffrorna ser i stort sett lika ut mellan orterna. Flest informanter vars mor har 
högskole/universitetsutbildning finns i Uppsala där alternativet annat 
(yrkesutbildning) är lägre än i Borås, Umeå och Lund. Vi kan även konstatera 
att universitet/högskola är det vanligaste alternativet förutom i Umeå där annat 
är vanligast.  
 

Tabell 20. Vad har din far för utbildning? Svar i procent. 

Borås Umeå Uppsala Lund 
Grundskola  21,5 21 24,5 32 
Gymnasium  21,5 5 10 8 
Högskola/  25,5 32 46 44 
Universitet     
Annat  27,5 37 12 16 
Svarade ej  4 5 7,5  0 

Precis som i fallet med moderns utbildning är alternativet högskola/universitet 
vanligast förutom i Umeå och Borås där alternativet annat är mest angett.  
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Tabell 21. Mor och far där båda har samma nivå på utbildning.  Svar i procent. 

Borås Umeå Uppsala Lund 
Grundskola 12 16 9,5 16 
Gymnasium  6  5 5  4 
Högskola/   
Universitet  20  5 46 24 
Annat  12 21 2,5 4 
Svarade/vet ej  0  0 0 0 

 

I denna tabell har vi slagit samman föräldrarnas utbildningar för att se hur 
många informanter som har föräldrar som har samma utbildningsnivå. Vi kan 
snabbt se att Uppsala dominerar då det gäller informanter vars båda föräldrar 
har högskole/universitetsutbildning. Denna siffra är relativt hög även i Borås 
och Lund men låg i Umeå. Där dominerar istället alternativet annat. 
 

Tabell 22. Moderns yrke.  Svar i procent. 

  Borås Umeå Uppsala Lund 
Lärare  10 21 17  8 
Vård/omsorg  10 10 14,5 20 
Förskolelärare/Barnskötare  6  0 10  0 
Bibliotekarie/ass  0 10,5  2,5  8 
Konstnärlig verksamhet  0  0  2 16 
Hemmafru   6  5  0 16 

 
Det finns vissa svårigheter med en tabell gällande yrke. De yrken och 
yrkessektorer vi valt att visa här kan ändå sägas vara det som är relevant vid en 
jämförelse. Denna tabell visar att yrket lärare och arbete inom 
vård/omsorgssektorn har angivits på de fyra utbildningsorterna. 16 procent av 
Lunds informanter anger att deras mödrar är hemmafruar. Borås har 6 procent i 
samma kategori medan Umeå visar 5 procent. Uppsala har 0 procent 
hemmafruar. Umeå toppar med 21 procent när det gäller lärare. Uppsala följer 
med 17 procent, Borås med 10 procent och Lund 8 procent. När det gäller 
konstnärlig verksamhet (exempelvis vävare, keramiker) så visar Lund upp 16 
procent, Uppsala 2 procent och 0 procent finns representerade i Borås och 
Umeå.  
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Tabell 23. Faderns yrke.  Svar i procent. 

  Borås Umeå Uppsala Lund 
Lärare   8  5    7  8 
Ingenjör  16  0    7,5 20 
Egen företagare   6  5    5  8 
Läkare   0  0    5  0 
Lantbrukare    4 10,5    0  0 
Plåtslagare   2  0    0  8 

 
Återigen skildrar denna tabell ett urval av yrken/yrkeskategorier. Lärarskrået 
och egna företagare har en jämn fördelning över utbildningsorterna. Ingenjörer 
finns det gott om i Lund och Borås.   

6.2.3. Informanternas utbildningsbakgrund samt BoI-utbildningen  
 

Tabell 24. Informanternas tidigare utbildning. 

  Borås Umeå Uppsala Lund 
Litteraturvetenskap  18  16 39  16 
Språk  18  11 14  12 
Arkeologi   4  26 7  12 
 

Utöver dessa utvalda kategorier där litteraturvetenskap är ett dominerande 
ämne, hittar vi spridda humanistiska kurser och utbildningar.  Informanter med 
teknisk och naturvetenskaplig utbildning är få. Hela 95 procent av Uppsalas 
informanter har läst humaniora av något slag. Lund visar liknande siffror.  När 
det gäller erlagda magisterexamen så toppar Uppsala på 17 procent, Lund 12 
procent medan Umeå har 5 procent och Borås 2 procent. 

 

Tabell 25. Hur länge har du funderat på en utbildning inom BoI? Svar i procent. 

   Borås Umeå Uppsala Lund 
Urminnes tider    10 16  5  8 
Högstadiet     2  0  5  4 
Gymnasium    20 16 14,5  4 
Första fem åren        
efter gymnasiet    33 21 24,5 24 
Fem eller fler år    
efter gymnasiet    35 42 51 60 
Svarade ej     0  5  0  0
  

 
Vanligaste alternativet är fem eller fler år efter gymnasiet. Det minst vanliga 
alternativet är högstadiet. Det är heller inga större skillnader mellan 
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utbildningsorterna förutom att betydligt färre har angivit alternativet 
gymnasium i Lund jämfört med de övriga tre orterna. 
 

Tabell 26. Hur vill du att utbildningen inom BoI bör vara? Svar i procent. 

Borås Umeå Uppsala Lund 
Sammanhållen  10 32 46,5 52 
Delad   6  5 2,5 4 
Delvis delad,  
delvis sammanhållen 82 47 51 44 
Svarade ej   2 16 0 0  

 
Inom tre av de fyra utbildningsorterna ser majoriteten av informanterna helst 
att utbildningen inom BoI är delvis delad, delvis sammanhållen. Informanterna 
i Lund föredrar att se utbildningen som sammanhållen. Väldigt få av 
informanterna överhuvudtaget vill att utbildningen ska vara delad. 

6.2.4 Attitydfrågor 
 
På fråga 18, vilka kunskaper och förmågor bör en bibliotekarie, står 
informanterna i Lund ut i frågan om litteraturkunskaper. 32 procent har angivit 
att det är ej viktigt. Motsvarande procentsiffra är 4 procent för Borås, 0 procent 
för Umeå och 3 procent för Uppsala. Angående denna fråga har även 2 procent 
i Borås kryssat för vet ej. I Uppsala har 5 procent kryssat för det alternativet 
och ingen i Umeå eller Lund.  
   Beträffande konversationsförmåga är det informanterna i Borås tur att stå ut.  
6 procent angav att det inte var viktigt medan ingen av informanterna på de 
övriga utbildningarna kryssade för alternativet ej viktigt. 2 procent i Borås 
angav alternativet vet ej. Motsvarande siffra är 5 procent för Uppsala och 4 
procent i Lund. Ingen i Umeå valde det alternativet. 
   Angående datorkunskaper och organisationsförmåga har informanterna 
antingen kryssat i ganska vikigt eller mycket viktigt.  
    
När det gäller fråga 19, vilka egenskaper bör en bibliotekarie ha, så är 
informanterna väldigt överens. På de olika frågorna svarar de oavsett lärosäte 
att det är ganska eller mycket viktigt, förutom på frågan om lågmäldhet där de 
menar att denna egenskap inte är viktig att ha. 
    
Även på fråga 20, bedöm vikten av olika ämnen inom BoI-området, har 
informanterna svarat likartat. Alternativen ganska viktigt och mycket viktigt är 
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de vanligaste. På alternativet litteratur (skön och fack) har 32 procent i Lund 
angivit ej viktigt medan siffrorna är 6 procent i Borås, 0 procent i Umeå och 4 
procent i Uppsala.  
Bok- och bibliotekshistoria ansågs heller inte viktigt. 15 procent i Borås, 37 
procent i Umeå, 3 procent i Uppsala och 56 procent i Lund angav detta.   
     BoI-områdets enda exklusiva forskningsområde bibliometri ansågs inte 
heller så viktigt. 23 procent i Borås angav detta. Motsvarande siffror är 37 
procent för Umeå, 19 procent för Uppsala och 9 procent för Lund.  
     I övrigt kan vi konstatera att i princip på varenda fråga är det åtminstone en 
som kryssat för alternativet ej viktigt och minst en person per fråga som angivit 
vet ej. Förutom de ovan nämnda undantagen är de vanligaste alternativen 
ganska viktigt och mycket viktigt.  

Tabell 27. Vilken är bibliotekariens viktigaste uppgift? Svar i procent. 

Borås Umeå Uppsala Lund 
Förmedla information 76 90 95 92 
Förmedla kultur 18  5  2,5  8 
Svarade ej   6  5  2,5  0 
     
Borås avviker när det kommer till frågan vilken är bibliotekariens viktigaste 
uppgift? 76 procent svarar tillhandahålla information medan 18 procent svarar 
förmedla kultur. Frågan var ställd så att informanten bara fick ange ett 
alternativ. I de tre övriga utbildningsorterna var det cirka 90 procent som 
svarar tillhandahålla information och de övriga svarar kultur eller väljer att 
inte svara. En informant från Lund väljer att skriva i marginalen; ”varför inte 
tillhandahålla information om kultur”. Andra informanter har kommenterat 
frågan som omöjlig att besvara och liknande. 
 
Alternativen ganska viktigt och mycket viktigt är även de vanligaste 
svarsalternativen på fråga 22, vad som intresserar informanterna i 
bibliotekarieyrket. I Borås var det dock 12 procent som angav att människor 
inte var viktigt. Motsvarande siffror är 5 procent för Umeå, 5 procent för 
Uppsala och även 5 procent för Lund. Angående alternativet kultur angav 12 
procent i Borås, 11 procent i Umeå, 12 procent i Uppsala och 11 procent i 
Lund att det inte var viktigt. 
   Borås står ut lite angående alternativet IT och datorer. 14 procent kryssade 
för alternativet ej viktigt medan 4 procent kryssade för det i Lund. Ingen i 
Umeå eller Uppsala kryssade för det alternativet. Biblioteksmiljön tycke 18 
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procent i Borås att inte var viktigt. I Umeå var motsvarande siffra 16 procent, i 
Uppsala 7 procent och i Lund 16 procent.    

 

6.2.5. Informanterna och framtiden 

Diagram 11. Vilken sektor vill du helst arbeta inom? Svar i procent. 

 

Folkbibliotek ligger högt på alla utbildningsorter och är populärast med stor 
marginal i Borås. I Umeå är det jämnt fördelat mellan folk- och 
forskningsbibliotek. I Lund är det tämligen jämnt fördelat mellan 
folk/forskning/specialbibliotek. Lund var även den enda ort där ingen kryssade 
för alternativet annat. Tabellen visar också att Uppsalas informanter i större 
utsträckning valt att ange flera yrkessektorer, medan informanterna i Borås i de 
flesta fall valt ett alternativ. 
 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Borås Umeå Uppsala Lund

Folkbibliotek
Forskningsbibliotek
Specialbibliotek
Näringslivet
Forska vidare
Annat



 57 

Tabell 28. Hur tror du arbetsmarknaden kommer att se ut för dig inom den närmsta 5-
årsperioden? Svar i procent. 

   
Borås Umeå Uppsala Lund 

Mycket bra  13,5 16 10  8 
Bra  55 68 73 68 
Dåligt  13,5 0  0  8 
Mycket dåligt   2 11  0  4 
Vet inte  16  5 17 12 

 
Informanterna inom de fyra utbildningsorterna är överhängande positiva. 
Framför allt i Uppsala där ingen kryssat för dåligt eller mycket dåligt.  
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7. Analys 

I detta kapitel analyserar vi resultatet, bl.a. med hjälp av Bourdieus 
verktygslåda. Dessutom jämför vi vårt resultat med resultat från andra 
undersökningar. 

7.1. Informanternas bakgrund 
 
Medelåldern för alla våra informanter är 31,5 år och medianen 29 år. 
Människorna bakom The GSLIS Future of the Profession Survey: Report hade 
inte räknat ut medelålder och median. Istället hade de delat in sina 
informanters åldrar i spann på tio år. Deras resultat blev således att 54 procent 
är mellan 20-29 år och 28 procent mellan 30-39 år. Vidare är 14 procent mellan 
40-49 år.   
    Bengtsson, Rutanen, Svalstedt och Österdahl kom i sina två uppsatser fram 
till att medelåldern för informanterna i Borås är 28 år. Alltså samma 
medelålder informanterna i Borås hade enligt vår undersökning. I Umeå är 
medelåldern enligt författarkvartettens undersökning 25 år medan den var 
betydligt högre i vår undersökning, 33 år. Siffrorna påminner mer om varandra 
när vi riktar våra blickar mot Lund. Medelålderns enligt de fyra författarna är 
32 år och enligt vår undersökning 34 år.  
   Jämför vi vårt resultat med andra undersökningar konstaterar vi att 
medelåldern ligger mellan 25–35 år. Det är inte konstigt att medelåldern 
befinner sig inom detta spann, eftersom de fyra utbildningarna är 
påbyggnadsutbildningar och kräver akademiska förkunskaper. Våra resultat 
visar att de flesta informanter redan har en akademisk examen eller poäng som 
motsvarar en sådan. Vår undersökning visar också att 73 procent av 
informanterna valt påbyggnadsutbildningen någon gång efter gymnasiet. En 
minoritet har alltså haft utbildningen som direkt mål på ett tidigt stadium.  
 
Som vi tidigare nämnt är andelen kvinnor som studerar BoI tre fjärdedelar. 
Dessa siffror är i stort sett liknande med siffrorna från undersökningen som 
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författarkvartetten Bengtsson, Rutanen, Svalstedt och Österdahl gjorde i Borås 
1995. Även Ducander fick 1997 i sin D-uppsats Quo vadis bibliotekarie? fram 
liknande siffror. 81,5 procent var kvinnor och 18,5 procent män. Att 
utbildningen domineras av kvinnor är inte konstigt, eftersom de flesta 
utbildningarna på högskole/universitetsnivå gör det.32 Blickar vi ut 
internationellt sett kan vi konstatera att andelen män som studerar Library and 
Information Science enligt rapporten från GSLIS är 24 procent. Andelen 
kvinnor är således 76 procent. Således är andelen män något större hos GSLIS 
men inte mycket. Siffrorna är i stort sett likartade.  
     Resultatet är dystert för de som önskar se mer män inom yrket. 
Bibliotekarieyrket är ett feminiserat yrke vilket innebär att både status och lön 
är låg. Därför är det ovanligt att män söker sig till en feminiserad yrkeskår.33  
Det finns förvisso ingen uttalad önskan från de olika utbildningarna om fler 
män. Men om man som Birgitta Olander, utbildningsansvarig i Lund, har en 
önskan om att stärka yrkets image och symbolvärde vilket skulle locka ”rätt” 
människor till utbildningarna så förvånas man av uppgiften att både hon och 
Christina Persson, utbildningsansvarig i Borås, ”inte kunde se något som helst 
problem med den låga andelen män på deras utbildningar”.34  
     Den franske sociologen Pierre Bourdieu menar att människors habitus 
skapar överrensstämmande effekter. Dessa effekter skulle innebära att en viss 
grupp människor reagerar på ett specifikt sätt i en del gemensamma sociala 
sammanhang som t.ex. kultur, utbildning, livsmönster etc. Utifrån dessa 
begrepp skulle man kunna anta att en likartad form av habitus är vanligast för 
kvinnor. Detta befästs inte bara av vår egen undersökning utan även tidigare 
forskningsresultat, som visar att biblioteks- och informationsvetenskaps-
utbildningar domineras av kvinnor. Det har alltså inte hänt något på tio år. 
Detta trots att utbildningen innehåller mer IT och ren dataprogrammering, 
vilket tangerar andra s.k. data och IT utbildningar där studenter av manligt kön 
dominerar35. Men inom BoI intet nytt, åtminstone inte på genusfronten.    
 
De fyra vanligaste regionerna informanterna angivit som uppväxtort är också 
de regioner där de fyra BoI-utbildningarna äger rum. Jämför vi orterna kan vi 

                                                 
32 ”Kvinnodominansen i högskolan ökar” DIK forum 5/03 s. 14 
33 http://www.pb.su.se/jamstplan/jamstplan-01-525.pdf. 030501 
34 Rudberg, Johannes ”Varför behöver vi fler kvinnliga ingenjörer men inte fler manliga bibliotekarier?” 
Biblioteksbladet 2003:3 s. 16 
35 http://www.nyheter.idg.se 030424 
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konstatera att det är mest vanligt att informanterna i stora drag valt att studera 
nära sin hemort.  
En liten del har angivit att de kommit utomlands, t.ex. Island, Tyskland och 
Åland. Varför man flyttar från ett land till ett annat varierar givetvis från 
individ till individ. Vi väljer därför att inte fördjupa oss i detta utan nöjer oss 
med att konstatera att en liten del av informanterna är födda och uppväxta i 
något annat land.  
     Denna tabell bör dock tas med en nypa salt. Uppväxtort och hemort är inte 
alltid samma sak. Det är nämligen inte heller ovanligt att man som 18-åring 
flyttar från t.ex. Gävle till Lund och väljer tjugo år senare att studera till 
bibliotekarie. I detta fall väljer man Lund för att man har bott där i tjugo år. Då 
har man bott längre tid i sitt liv i Lund men Gävle är ändå ens uppväxtort. 
Dock anser vi att den här tabellen i alla fall ger en bra bild av att det är vanligt 
att studera vid en ort som är nära ens hemort. 
    
Som vi tidigare nämnt är 32,5 procent av informanterna ensamstående och 36 
procent sambos. Ser vi på informanterna ort för ort konstaterar vi att det är lite 
vanligare att vara ensamstående i Lund och Borås. Att det inte är lika vanligt 
att vara gift är inte så konstigt med tanke på informanternas åldrar. 
 
Som vi tidigare konstaterat saknar majoriteten, 74,5 procent, barn. Ungefär 
samma siffror fick Bengtsson, Rutanen, Svalstedt och Österdahl fram i sin 
undersökning. Enligt deras undersökning var 81 procent i Borås utan barn. I 
Umeå var motsvarande siffra 68 procent och i Lund 79 procent. Detta är helt i 
enlighet med nativitetsstatistik. Svenskarna föder överhuvudtaget barn allt 
senare. Den genomsnittliga förstagångsföderskan är 28,6 år medan den 
genomsnittlige pappan får sitt första barn vid 31.36 Med tanke på 
informanternas åldrar är det inte underligt att flera inte skaffat barn än utan vill 
vänta till efter utbildningen.   
     Borås är den ort där flest informanter inte har barn. Detta är kanske inte så 
märkligt med tanke på att 10 procent av våra informanter kommer direkt från 
gymnasiet och således är ganska unga. Umeå är den ort där flest informanter, 
42 procent, har barn. Den genomsnittlige förstagångsföderskan, som tidigare 
nämnts, är 28,6 år och den genomsnittlige pappan 31 år. I Umeå är 
medelåldern för de kvinnliga informanterna är 33,5 och männen 31,5 år 

                                                 
36 Olsson, Karl Victor Svenskarna föder barn allt senare. Göteborgsposten s. 30 2003-03-01 
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Siffrorna stämmer väl överens mellan de genomsnittliga föräldrarna och 
informanterna i Umeå eftersom närmare hälften har barn. Medelåldern är dock 
högre i Lund, kvinnor 36,5 år och männen 33,5 år, där 28 procent har barn. Så 
resonemanget håller inte fullt ut.  
     Slår vi ihop civilstånd samt antal barn ser vi att det endast finns en (0,5 
procent) informant som är ensamstående med barn. Alltså betydligt färre än 
författarkvartettens undersökning där 3 procent i Borås och 4 procent i Lund 
var ensamstående med barn. Ingen av informanterna i Umeå var ensamstående 
med barn. Detta går även emot statistik från SCB där ensamstående mödrar i 
Sverige uppnås 17 procent och ensamstående fäder 3 procent.37 
     Det finns ibland skäl att diskutera verkligheten bakom procentsiffror. Vi 
tycker själv att svarsalternativen på civilståndsfrågan aldrig kan få med alla 
tänkbara konstellationer (vilket en och annan informant påpekat i enkäten).    
 
Vad gäller de partipolitiska intressena har vi redan slagit fast att det rödgröna 
blocket (mp + s + v) har en klar majoritet bland informanterna, 64,5 procent. 
     Har den politiska inställningen då någon egentlig betydelse för biblioteken 
som institution? Påverkar den politiska hemvisten biblioteken i praktiken? Om 
en bilmekaniker hyser sympatier för moderaterna eller vänsterpartiet spelar 
antagligen ingen roll så länge han eller hon byter avgassystem på ett 
tillfredställande sätt. Det är också svårt att se hur ideologi och politik skulle 
inverka på kirurgens sätt att operera en patient. Men att en institution som är en 
viktig utpost för demokratiska värderingar och vars uppgift är att tillhandahålla 
information och ett varierat bestånd av böcker, tidskrifter, film och dyl. kantrar 
över rejält åt ett visst politiskt block måste ändå sägas vara otillfredsställande.   
     Vi insinuerar inte att det skulle vara sämre om förhållandet skulle vara det 
motsatta. Däremot är det svårt att tro att politiska åsikter, hur objektiv man än 
anser sig som individ vara, inte har betydelse. I synnerhet om man hamnar i en 
grupp där det finns meningsfränder och där det då blir lättare att vissa beslut 
klubbas igenom utan vidare diskussion. Enligt Bourdieu möjliggör en given 
habitus ett bestämt register av strategier som ger människor ett visst spelrum. 
Människor med likartat habitus tenderar att hamna på samma ställen (som t.ex. 
inom ett bibliotek). Avsaknad av friktion kan komma att skapa en stagnation 
och är på sikt ett problem. Det handlar inte om att det pågår någon konspiration 
inom biblioteksvärlden och att det skulle finnas något högre mål att sprida 

                                                 
37 SCB:s webbplats. http://www.scb.se/statistik/familj/familj.asp 030331 
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”rätt” information, utan snarare att jämvikt skulle vara önskvärt som garant för 
att detta inte ska komma att inträffa eller misstänkas.  
Man ska också ha i åtanke att våra resultat endast visar vilket parti man valt att 
rösta på i valet 2002, det betyder inte att man alltid kommer att välja samma 
parti. Åsikter kan förändras över tid.  
     Vi kan som tidigare nämnt konstatera att de informanter som la sin röst på 
det rödgröna blocket är i stor majoritet. Givetvis kan man inte rekrytera 
studenter utifrån deras politiska åsikter, men återigen visar våra resultat hur 
gruppen som valt att studera BoI kan sägas vara homogen.       
 
Att litteratur var det vanligaste fritidsintresset på tre av fyra utbildningsorter 
och högt även på den fjärde orten höjer förmodligen inga ögonbryn med tanke 
på att litteratur i någon form är en del av ens arbete som 
bibliotekarie/informations-specialist. Umeå är den enda ort där litteratur inte är 
det vanligaste alternativet. Där var istället idrott vanligast. Vad det kan bero på 
kan vi endast spekulera i. Intressant är dock att se motsättningen mellan just 
litteratur och idrott. Generellt sett kan vi konstatera att ju högre 
litteraturintresse informanterna på en ort angivit desto mindre är 
idrottsintresset.  
     Alternativet vänner/familj kan diskuteras. Vi misstänker att fler än de 
informanter som skrivit detta alternativ tycker om att umgås med vänner och 
familj. Vi skulle själva inte ange vänner eller familj på denna öppna enkätfråga 
eftersom vi anser det inte vara en hobby eller ett fritidsintresse utan någonting 
mer.  
     Även om informanternas fritidsintressen givetvis varierar finns det en hel 
del fritidsintressen som var vanligt förekommande. Liksom i fallet med 
partipolitik kan det finnas ett problem här. Har denna grupp liknande intressen 
kan som ovan nämnt vissa beslut klubbas igenom utan mothugg. Att ha för lika 
intressen kan innebära problem.  
     Bourdieu menar att människors habitus producerar likvärdiga (homologa) 
effekter på skilda områden som t.ex. mat, inredning, klädsel, utbildning och 
yrkesambitioner.38 Utifrån detta är det inte underligt att många av 
informanterna har likartade fritidsintressen.  
 

                                                 
38 Broady, 1990, s. 232 
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Vad gäller informanternas tidigare arbeten har vi redan konstaterat att det 
varierar kraftigt. Intressant är dock att 12,5 procent har tidigare arbetat på 
bibliotek, främst som biblioteksassistent. Vanligaste arbetet är dock någon 
form av servicearbete, 34 procent har angett det alternativet. Vård och omsorg 
är också ett vanligt alternativ (17 procent). Intressant är också att så många 
som 5 procent av informanterna tidigare arbetat inom ett så smalt yrke som 
arkeolog.  
     Vissa informanter har i marginalen på vår enkät skrivit att hon/han inte 
arbetat för att jobbet i sig varit lockande utan för att få pengar och har därför 
tagit det jobb som erbjudits för tillfället. Därför är det svårt att utifrån denna 
fråga se ifall siktet alltid varit inställd på information och kultur eller om vissa 
av informanterna har gjort en helomvändning efter att ha blivit trötta på sitt 
förra arbete.   
 

Kärnfamiljen är 1,7 barn.39 Detta stämmer tämligen väl in på informanternas 
uppväxtbakgrund där de flesta av informanterna (48,5 procent) har ett syskon.  
     Det är vanligare att ha flera syskon än att inte ha något alls. Bibliotekarien 
är alltså inget enstörigt ensambarn som under sin uppväxt sökt kamrater i 
litteraturens värld. (Vi kan förvisso inte garantera att vissa av informanterna 
kan ha haft en sådan uppväxt i alla fall, men sannolikt inte de flesta).   
 

7.2. Föräldrarna 
Majoriteten av informanternas kommer från hem där antingen en eller båda 
föräldrarna har studerat på högskole/universitetsnivå. Informanterna följer 
alltså sina föräldrars spår gällande utbildningsnivå. 
     Ett annat vanligt alternativ är att en eller båda föräldrarna har någon form av 
yrkesutbildning. Exempel på detta är bl.a. tandsköterska, ingenjör, frisör och 
officerare. Vissa av dessa alternativ (t.ex. ingenjör) kräver en lång utbildning 
som kan jämföras med högskola/universitet. Andra av dessa utbildningar 
kräver inte samma utbildningsansträngning.  
     Som vi konstaterade i tabell 21 (se sidan 51) har 46 procent av 
informanterna i Uppsala föräldrar där båda har högskole/universitetsbakgrund. 
Lund och Borås är jämbördiga med varandra, Lund på 24 procent och Borås på 
20 procent. I Umeå kommer endast 5 procent av informanterna från hem där 

                                                 
39 Olsson, Karl Victor ”Svenskarna föder barn allt senare.” Göteborgsposten s. 30. 2003-03-01 
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båda föräldrarna har högskola/universitetsbakgrund. Vi kan konstatera att 
skillnaden mellan Uppsala och Umeå är oerhört stor.   
     Det är heller inte allt för ovanligt att någon av föräldrarna inte har högre 
utbildning än grundskola. 23,5 procent av informanternas mödrar och 24 
procent av informanternas fäder hade inte studerat sedan grundskolan.  
 Vanligast är dock som nämndes ovan att minst en av föräldrarna studerat på 
högskola eller universitet. Den största delen av informanterna har alltså vuxit 
upp i en miljö där åtminstone en av föräldrarna haft en viss typ av symboliskt 
kapitel (något som av andra igenkänns som värdefullt och tilldelas ett värde).  
     Informanternas föräldrar har vitt skilda arbeten, allt från fräsare på Monarks 
cykelfabrik via civilingenjör till professor i zoologi. Yrket hänger oftast ihop 
med deras utbildningsbakgrund och precis som utbildningen ger yrket ett 
symboliskt kapital. 
     Enligt Bourdieu är habitus en av kapitalets existensformer. Om någon växer 
upp i en miljö där förälderns utbildning och/eller yrke rönt uppskattning 
(oavsett om uppskattningen är materiell eller på annat sätt) skulle denna 
individ sannolikt välja att gå in på en liknande bana. Växer man upp i en typ av 
habitus är det vanligt att man fortsätter sitt liv i samma habitus.  
     Nu är inte Bourdieus teorier stimulus/responsteorier (orsak/verkan) utan 
mer komplicerade än så. Individerna har alltså i sin ryggsäck ett system av 
dispositioner (habitus) som tillåter dem att utifrån ett visst antal principer 
frambringa de sätt att handla, uppfatta och värdera i bestämda sociala 
relationer. Dessa handlingar är resultatet mellan habitus och de sammanhang 
de inträder.40 Ett vanligt sammanhang är familjen. Även om man får olika roller 
i olika sammanhang finns alltid familjen kvar i ens bagage. Således har 
föräldrarnas habitus och kapital stor betydelse. 
   

7.3. Informanternas utbildningsbakgrund samt BoI-
utbildningen 
 
Som vi redan konstaterat har över 90 procent akademiska studier inom 
humaniora/samhällsvetenskap. 24 procent av dessa har läst litteraturvetenskap i 
någon form. Uppsala och Lund som har speciella antagningsförfaranden och 

                                                 
40 Broady, 1990, s. 232 
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därför har reell möjlighet att besätta platserna med sökanden från olika 
ämnesområden, har av någon anledning inte förmått att göra det. Frågan om 
detta beror på att det är så få sökanden från andra ämnesområden, eller om 
studenten med humaniora i bagaget är mer lämplig att studera BoI kvarstår. 
Faktum är dock att humaniorastudentens dominans är förkrossande och 
specialbibliotek som kan komma att efterfråga ekonomisk, juridisk eller 
naturvetenskaplig/teknisk kompetens lär få leta med förstoringsglas.   
     Informanternas utbildningsbakgrund är alltså likartad vilket stämmer med 
Bourdieus teorier. Han menar som vi även nämnt tidigare att människors 
habitus producerar likvärdiga yttringar på olika områden som t.ex. mat, 
inredning, klädsel, utbildning och yrkesambitioner.  
    
De flesta av informanterna har funderat på en utbildning inom BoI efter 
gymnasiet. 27 procent kom på vad de ville studera under de första fem åren 
efter gymnasiet och 46 procent fem år eller mer.  
     I tre av utbildningsorterna, Umeå, Uppsala och Lund är inträdeskravet minst 
80 tidigare högskolepoäng. I Uppsala behövs dessutom en godkänd C-uppsats 
eller motsvarande examensarbete medan det räcker med en B-uppsats eller 
motsvarande i Umeå och Lund. Med tanke på detta är det inte så konstigt att 
många angivit alternativen efter gymnasiet. Borås har två olika inträdeskrav. 
Man kan antingen komma direkt från gymnasiet eller från högskolan. Att 
Borås har flera informanter som angivit alternativet gymnasium än de andra tre 
orterna är därför inte så konstigt.  
     Blickar vi internationellt på denna fråga och jämför med The GSLIS Future 
of the Profession Survey: Report skriven av Amy Chapman med flera ser vi att: 
  

67 procent of the respondents have been interested in a career in  
library and information science since their undergraduate  
years or within five years of receiving their bachelor degrees.41  

 
Alltså har 67 procent bestämt sig för att studera biblioteks- och 
informationsvetenskap sedan gymnasiet eller fem år efter kandidatexamen.   
     Många har alltså diverse högskole/universitetsstudier bakom sig där de läst 
varierande ämnen, främst humaniora. Några har andra fullbordade utbildningar 
bakom sig, t.ex. arkeologi. Vi antar att många av studenterna läst olika kurser 

                                                 
41 Chapman, Amy m.fl. , 1999, s. 3 
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utifrån intresse och därefter funderat över hur de ska knyta ihop sin ”säck” av 
diverse humaniorakurser och därefter börjat tänka på BoI.     
  
32 procent vill att utbildningen inom BoI ska vara sammanhållen. Hela 61 
procent vill dock se den delvis delad, delvis sammanhållen. Endast 
utbildningen i Borås är uppbyggd på detta sätt, de övriga tre är sammanhållna. 
Här är studenternas åsikt motsatt de utbildningsansvarigas. Men ser vi på 
informanterna ort för ort ser vi att informanterna på två av orterna redan har 
utbildningen på det sätt de vill ha den. 82 procent i Borås vill att utbildningen 
ska vara delvis delad, delvis sammanhållen, vilket den är. 52 procent av 
informanterna i Lund vill se utbildningen sammanhållen, alltså precis som den 
är. Det är alltså informanterna i Uppsala och Umeå som gärna skulle se att 
utbildningen blir delvis delad, delvis sammanhållen. 
     I Ducanders undersökning var en större del informanter, 40,5 procent, som 
gärna såg utbildningen sammanhållen. 4,5 procent ville se den delad (vår siffra 
var 4 procent). Även i Ducanders undersökning ville majoriteten, 55 procent, 
att utbildningen skulle vara delvis delad, delvis sammanhållen. Siffrorna 
påminner alltså om våra även om en något större del enligt vår undersökning 
vill att utbildningen ska bli delvis delad/ sammanhållen. 

7.4. Attitydfrågor 
På frågan om vilka kunskaper och förmågor en bibliotekarie bör ha har 32 
procent av informanterna i Lund angivit ej viktigt på litteraturkunskaper. Lika 
stor procentmängd i Lund (32) har på frågan om att bedöma vikten av olika 
ämnen inom BoI angett ej viktigt på alternativet litteratur (fack- och skön). 
Detta finner vi lite märkligt. Även om man inte vill hamna på ett folkbibliotek 
utan man kanske vänder sina blickar mot näringslivet tycker vi att kunskap om 
åtminstone specifika faktaböcker i alla fall borde vara ganska viktigt.  
     Vi finner resultatet häpnadsväckande med tanke på att vår undersökning 
även visar att så många av informanterna läst någon form av litteraturvetenskap 
och att 47 procent är intresserade av att arbeta på folkbibliotek. Vad kan då 
detta bero på? Det kan vi endast spekulera i men ett rimligt antagande är att 
informanterna själva tröttnat på bilden av en bibliotekarie som tråkig bokmal. 
Därför försöker informanterna medvetet eller omedvetet vifta bort denna 
stereotypa bild genom att säga att litteratur inte är viktigt.   
     Resultatet från Ducanders undersökning 1997 skiljer sig åt från vårt. 7 
procent anser att litteraturkunskaper inte är viktigt och endast 1 informant (0,5 
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procent) har angivit ej viktigt på alternativet litteratur (fack- och skön). En rejäl 
ökning har alltså skett enligt våra resultat. 
     Förutom alternativet litteraturkunskaper är de flesta informanter eniga om 
att de övriga kunskaper och förmågor vi angett på fråga 18 är viktiga. Så var 
även fallet i Ducanders undersökning. 
 
På frågan om vilka egenskaper en bibliotekarie bör ha? konstaterar vi att de 
flesta egenskaper anses vara av vikt, precis som i Ducanders undersökning. 
Endast lågmäldhet var en egenskap där majoriteten av informanterna, 69 
procent, ansåg att inte var viktigt. Denna siffra var för Ducander 82 procent. 
Alltså högre än vår. Vissa har dock skrivit i marginalen att de varit osäkra på 
vad ordet lågmäldhet egentligen betydde. Betyder det att man är torr och tråkig 
eller lugn och ödmjuk? Även humoristisk har väckt en del frågetecken. Olika 
informanter läser in olika egenskaper i ordet, antingen är man småkul och lugn 
eller burdus och skränig i sin humor. Därför bör dessa två egenskaper tas med 
en liten nypa salt eftersom informanterna uppenbarligen läst in lite olika 
betydelser. Men likväl anses humor vara en ganska viktig egenskap och 
lågmäldhet en oviktig sådan.  
     En handfull av informanterna menar att man inte kan vara stresstålig och en 
informant skrev upprört ”att en arbetsplats som kräver stress är ingen bra 
arbetsplats”. Den sistnämnda kommentaren kan vi inte annat än instämma med, 
men vi menar ändå att man kan vara mer eller mindre mottaglig för stress även 
om man aldrig kan bli totalt stresstålig. Kanske visar ändå den höga 
procentandelen som svarade att stresstålighet är så viktigt att även framtidens 
bibliotekarier sällar sig till de som tycks acceptera de krav som utmynnar i det 
som ibland kallas samhällets nya folkhälsosjukdom.   
     90,5 procent ansåg att det är mycket viktigt att vara serviceinriktad. 
Motsvarande siffra för Ducander är 95 procent. Enligt Ingelssons undersökning 
där hon kartlade vilka egenskaper som bibliotekschefer söker efter hos sina 
anställda var servicekänsla en av de mest prioriterade egenskaperna. Även 
Birgitta Olanders undersökning Framgångspotential visade på att 
bibliotekschefer vill se anställda med känsla för service. 
     Vidare viktiga egenskaper enligt Ingelssons undersökning är förmåga att få 
kontakt med människor. 61 procent av informanterna ansåg människor vara 
mycket viktigt på frågan vad som är intressant i bibliotekarieyrket. 30 procent 
angav ganska viktigt.  

Enligt Olanders undersökning vill bibliotekschefer gärna se flexibla 
medarbetare. Informanterna i vår undersökning ansåg att flexibilitet är av vikt 
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(39,5 procent anser det vara ganska viktigt medan 56 procent anser det vara 
mycket viktigt). 
     Dessutom efterfrågas enligt Ingelsson analytisk förmåga, idérikedom, 
lyhördhet och samarbetsförmåga.  Vi gjorde vår undersökning utifrån andra 
premisser kring önskvärda egenskaper eftersom våra är mer attitydinriktade till 
skillnad från Ingelssons egenskapsinriktade undersökning. Detta betyder att de 
ovan nämnda egenskaperna inte finns angivna i vår undersökning och således 
inte kan jämföras. Vi kan dock konstatera att de egenskaper bibliotekscheferna 
efterlyste som vi hade med i vår attityddel överensstämde med egenskaper 
informanterna finner viktigt.  
    
42,5 procent anser att bibliometri inte är viktigt, 40 procent angav ganska 
viktigt och endast 4,5 procent ansåg bibliometri vara mycket viktigt. Umeå var 
den ort där informanterna var minst intresserade till bibliometri. 37 procent av 
informanterna där ansåg detta forskningsområde vara försumbart. Detta finner 
vi vara anmärkningsvärt eftersom Umeå Universitet med ledning av Olle 
Persson är inriktad på forskning inom detta område och man har också en 
doktorand som också skriver sin avhandling inom just bibliometri. Vi trodde 
därför att Umeå skulle vara den ort där informanterna var mest positiva till 
ämnet, inte tvärtom.  
     26 procent av informanterna i Umeå anser även att biblioteksforskning inte 
är viktigt. Motsvarande siffra för alla fyra orterna är 17,5 procent. 51,5 procent 
anser biblioteksforskning vara ganska viktigt och 25,5 procent mycket viktigt. 
Varför anses BoI-områdets enda unika forskningsområde inte vara viktigt 
medan biblioteksforskning ändå anses vara viktigt? Resultatet ger Joakim 
Hansson rätt i dennes uppfattning om att biblioteksforskning är viktigt.42 
     Hur såg det ut 1997 enligt Ducander? 13 procent angav att bibliometri inte 
var viktigt. 21,5 procent angav ganska viktigt och 5 procent mycket viktigt. 
Hela 60 procent skrev att de inte visste (jämfört med 11 procent i vår 
undersökning) och 0,5 procent svarade inte på frågan. Den stora skillnaden 
mellan 1997 och 2003 är att färre visste vad de tyckte 1997 samt att intresset 
för bibliometri minskat avsevärt idag. 
     Vad gäller området biblioteksforskning enligt Ducanders resultat svarade 
17,5 procent att det inte var viktigt. 59 procent menade att det var ganska 
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viktigt och 17,5 procent mycket viktigt. Dessa siffror påminner i stort om de vi 
fick fram.  
     Att biblioteksutbildningarna lägger allt större vikt på 
informationsåtervinning märks tydligt i vår enkätundersökning. (Procentsiffran 
i parentes är det resultat Ducander fick fram 1997). 73,5 procent (67 procent) 
av informanterna ansåg att bearbetning och spridning av information var 
mycket viktigt. Vidare angav 87,5 procent (88 procent) 
informationssökning/IR som mycket viktigt medan informationssystem fick 72 
procent (58 procent). Vad gäller informationsservice angav 73 procent (75 
procent) mycket viktigt. Väldigt få informanter har kryssat i alternativet ej 
viktigt på dessa alternativ (liksom 1997).  
     Vi kan snabbt konstatera att Ducanders resultat här är likartat med vårt. 
Ingen av utbildningsorterna uppvisar heller några avvikande siffror. Tittar vi på 
fråga 22, vad som är mest intresserant i bibliotekarieyrket, är också information 
det informanterna finner mest intressant. 77 procent kryssade för mycket viktigt 
och 21 procent ganska viktigt medan motsvarande siffra 1997 var 67 procent 
för mycket viktigt respektive 29 procent för ganska viktigt. Endast en bråkdel, 
1,5 procent, angav alternativet ej viktigt (även 1997 svarade 1,5 procent ej 
viktigt).  
     Detta går även hand i hand med Blomqvist och Eklunds undersökning om 
bibliotekschefers syn på utbildningarna inom biblioteks och 
informationsvetenskap. 66 procent av bibliotekscheferna har angett 
informationssökning som ett ämnesområde de anser vara en mycket viktigt 
kunskap hos en bibliotekarie.    
     Ser vi på utbildningsorterna en och en kan vi snabbt konstatera att siffrorna 
i stort sett är lika angående intresset för information. Även IT & datorer fick 
höga siffror, 52,5 procent angav mycket viktigt och 40 procent angav ganska 
viktigt. Här skiljer dock informanterna som studerar i Borås sig åt. 14 procent 
ansåg att IT/datorer inte är viktigt. 43 procent ansåg detta vara ganska viktigt 
medan 37 procent kryssade för mycket viktigt. Informanterna som angett 
antingen ganska eller viktigt är fortfarande många men inte lika många som på 
de andra tre orterna.  
     Siffrorna Ducander fått fram var 48,5 procent för ganska viktigt och något 
mindre, 47,5 procent, för mycket viktigt. Värt att nämna i sammanhanget är 
även att 7 procent av informanterna angav Internet/datorer som fritidsintresse. 
Vidare är det intressant att den största delen informanter, 87 procent, ansåg att 
bibliotekariens viktigaste uppgift var att tillhandahålla information. Det är en 
betydligt större del än i Ducanders sökning där 67,5 procent angav 
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tillhandahålla information som bibliotekariens viktigaste uppgift. Vårt resultat 
skiljer sig också från Bengtssons, Rutanens, Svalstedts och Österdahls 
undersökning där 69 procent i Borås, 63 procent i Umeå och 76 procent i Lund 
ansåg att tillhandahållande av information är den viktigaste uppgiften. Att 
siffrorna är högre i våra resultat beror sannolikt på att utbildningarna mer och 
mer koncentrerar sig på informationsåtervinning.   
     Överhuvudtaget är alternativet mycket viktigt störst vid sju av de åtta 
delfrågorna på fråga 22. Alltså kan vi konstatera att informanterna intresserar 
sig för alla dessa element. Det element som är mindre intressant än de övriga är 
själva biblioteksmiljön. 1997 var alternativet mycket viktigt störst vid sex av 
de åtta delfrågorna (ganska viktigt var det vanligaste alternativet för övriga 
medier och IT & Datorer.) Dock var biblioteksmiljön mer prioriterad då 
jämfört med nu. Att alternativen övriga medier samt IT & datorer ökat i 
intresse nu beror förmodligen på att tekniken utvecklats i enorm takt. 
Bibliotekens bestånd av både datorer samt CD-skivor och videofilmer har ökat 
sen 1997. Därav det ökande intresset för dessa ämnen. 
     Förutom vissa undantag har de flesta informanterna svarat antingen ganska 
viktigt eller mycket viktigt på alternativen på attitydfrågorna 18, 19, 20 och 22 
både 1997 och nu 2003. Enligt Bourdieus teorier är detta inte konstigt. Han 
menar att individer har ett habitus som utifrån ett begränsat antal principer 
tillåter dem att frambringar de sätt att handla, tänka, uppfatta och värdera som 
krävs i sociala sammanhang. Handlingar, tankar, uppfattningar och värderingar 
är inga direkta avtryck av yttre omständigheter utan resultat av mötet mellan 
människors habitus och de sociala sammanhang där de inträder. Om man vill 
hårdra Bourdieus teorier kan man säga att habitus ger människor en betingad 
frihet.  
   

7.5. Informanterna och framtiden 
På frågan var informanterna helst arbetar efter utbildningen har de haft 
möjlighet att ange flera alternativ. Det alternativ som blev populärast var 
folkbiblioteket där 47 procent gärna arbetade. Folkbibliotek var det vanligaste 
valet även enligt Ducander. I hans undersökning var 56 procent intresserade av 
att arbeta på ett folkbibliotek (liksom i vår undersökning hade informanterna i 
Ducanders undersökning möjlighet att ange flera alternativ).   
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Utbildningarnas programbeskrivningar nämner även att bibliotekariens 
kompetens kan komma att efterfrågas av näringslivet, men inte mer än 9 
procent är direkt intresserade av det. 
     Folkbibliotek är dock inte det vanligaste valet på alla utbildningsorter. I 
Lund är forskningsbibliotek det populäraste valet. 44 procent skulle gärna 
jobba på ett sådant jämfört med 32 procent som gärna jobbar på folkbibliotek. I 
Umeå är det lika stor del, 37 procent, som vill jobba på folkbibliotek och 
forskningsbibliotek.  
Endast 9 procent vill forska vidare. Denna siffra är intressant att jämföra med 
informanternas inställning till forskning. 51,5 procent anser forskning vara 
ganska viktigt och 25,5 procent anser forskning vara mycket viktigt. Den ort där 
flest informanter vill forska vidare är Uppsala även om det bara är 12 procent. 
Dessa siffror visar tydligt att även om man anser att forskning är viktigt inte 
behöver betyda att man vill forska själv.   
     Joacim Hanssons siffror där 85 procent av de nyutbildade söker sig till de 
offentliga biblioteken stämmer rätt bra överens med våra resultat. De offentliga 
biblioteken behöver utifrån dessa siffror inte oroa sig för nyrekryteringen. 
Utbildningarna behöver kanske däremot ställa sig frågan om innehållet står i 
paritet med de kunskaper och kompetens som behövs på exempelvis ett 
folkbibliotek. Tar möjligtvis teoretiska moment för stor plats gentemot 
momenten som handlar om praktiskt biblioteksarbete? Borås och Umeå säger 
sig förvisso inte vara bibliotekarieutbildningar medan Uppsala och Lund mer 
öppet riktar sig mot ett framtida yrkesliv som bibliotekarie på ett bibliotek. 
Detta visar sig främst i Uppsala som är ensam om att ha en fem veckors 
praktikperiod. I Borås och Umeå är forskningen mer tongivande, vilket bland 
annat sägs bero på att man har mest kompetens inom detta område.43  
 
Majoriteten av informanterna har en positiv framtidssyn. 77 procent svarade 
antingen bra eller mycket bra. Två av de som svarade dåligt menade att 
arbetsmarknden verkade dåligt på deras utbildningsort men att det annars såg 
bra ut. Även informanterna i The GSLIS Future of the Profession Survey: 
Report hade en positiv framtidssyn. 22 procent svarade mycket bra (great) 
medan 58,5 procent svarade bra (good). Alltså hade 80 procent en positiv syn 
på framtiden, liknande siffror som de vi fick fram.  

                                                 
43 Hansson, Joacim, ”Biblioteks- och informationsvetenskapens problematiska förhållande till 
bibliotekssektorn”. Biblioteksbladet 2002:7 s. 19. 
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     Bryter vi ut könen i vår undersökning ser vi att 10 procent av kvinnorna 
angett mycket bra och 63 procent bra. Procentsiffrorna för männen med 
optimistisk framtidssyn är något högre. 18 procent har angett mycket bra och 
71,5 procent bra. Med tanke på alla pensionsavgångar inom samtliga bibliotek 
är det inte konstigt att framtidssynen är positiv. Vad männen anbelangar är de 
eftertraktade eftersom bibliotekarie är ett traditionellt kvinnodominerat yrke. 
     Enligt GSLIS hade männen en riktigt positiv framtidssyn, 10 procent tyckte 
att den framtida arbetsmarknaden verkade mycket bra (great) och 80 procent 
angav bra (good). 10 procent var lite mer negativa och svarade att framtiden 
nog kunde betecknas som hygglig (fair). Motsvarande siffra för kvinnorna var 
25 procent som angav alternativet mycket bra (great) och 50 procent bra 
(good). 16 procent angav alternativet hygglig (fair) och 6 procent var riktigt 
pessimistiska och svarade dålig (poor).  
     3 procent svarade att de inte visste. Både män och kvinnor har alltså en 
positiv framtidssyn. Män har en något mer ljusare syn. Såväl nationellt som 
internationellt.  
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8. Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att försöka ta oss bortom den stereotypa bilden 
av bibliotekarien och se om en mer nyanserad och varierad bild kan komma att 
växa fram. Som andra syfte ville vi pejla in attityder till den kommande 
bibliotekarierollen. Några av de frågor vi ställde oss var vilka människorna 
som studerar BoI är? Kan man skönja något eller flera dominerande drag som 
är gemensamma? Vad har de enskilda individerna för bakgrund, vad gäller 
tidigare yrke, utbildning, social situation m.m? 
     Eftersom vi har skönjt flera drag som är gemensamma har vi, för att 
förenkla sammanfattningen, omvandlat resultatet till en genomsnittlig person.  
     Den vanligaste individen som studerar BoI sista året är således en kvinna på 
31,5 år. Hon är antingen sambo eller ensamstående och studerar BoI nära sin 
uppväxtort. Hon har inga barn men väl ett syskon. Det parti som hon lägger sin 
röst på är Vänsterpartiet. Hennes fritidsintressen är främst litteratur men även 
musik, film och idrott samt att umgås med vänner och familj. Tidigare har hon 
jobbat inom servicesektorn. Åtminstone hennes ena förälder har studerat på 
högskole/universitetsnivå. Hon har funderat på en utbildning inom BoI fem år 
eller mer efter gymnasiet. Tidigare har hon studerat diverse kurser inom 
humaniora på högskola/universitet. Vidare vill hon att utbildningen på BoI ska 
vara delvis sammanhållen, delvis delad. 
     Gällande kunskaper och förmågor en bibliotekarie bör ha anser hon att 
litteraturkunskaper är ganska viktigt medan datorkunskaper, organisations-
förmåga och konversationsförmåga är mycket viktigt. 
     Vad det gäller viktiga egenskaper tycker hon att det ganska viktigt att vara 
kulturintresserad, stresstålig och humoristisk. Det är mycket viktigt att vara 
utåtriktad, allmänbildad, serviceinriktad, flexibel och initiativrik. Lågmäldhet 
är inte viktigt enligt henne.  
     När det gäller att bedöma vikten av olika ämnen inom BoI-området 
anser hon följande områden vara ganska viktiga: Bibliografier, litteratur 
(skön- och fack), bok- och bibliotekshistoria, biblioteksadministration, 
bibliotekspolitik, biblioteksforskning, kultur och kulturpolitik samt 
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multimedia. Områden som hon anser vara mycket viktiga är 
bibliotekariens arbetsuppgifter, organisation av bibliotek, kundservice, 
dokumenthantering, bearbetning och spridning av information, 
informationssökning, informationssystem och informationsservice. 
Bibliometri är enligt henne inte är viktigt.  
     Det som hon anser är mycket viktigt angående hennes kommande 
yrke är böcker, övriga medier, människor, kultur, information, IT och 
datorer samt varierande arbetsuppgifter. Biblioteksmiljön anser hon 
vara ganska viktigt. Bibliotekariens viktigaste arbetsuppgift är att 
förmedla information. Den arbetsplats som ter sig mest intressant för 
henne att arbeta på är folkbibliotek. Vidare anser hon framtiden ser bra 
ut. 
      
Jämför vi vårt resultat med andra liknande undersökningar på området som 
bl.a. GSLIS och Ducanders undersökningar ser vi att resultaten påminner om 
varandra. Informanterna inom BoI tycker alltså ganska lika, såväl nationellt 
som internationellt.  
 
Enligt Bourdieus teorier bestäms en persons habitus av uppväxtmiljö, vilken 
socialgrupp man tillhört, skola man gått i och andra faktorer som påverkar hur 
man ”socialiserats” in i samhället. Bourdieu menar att människors habitus 
skapar överrensstämmande (s.k. homologa) effekter. Dessa effekter skulle 
innebära att en viss grupp människor reagerar på ett specifikt sätt i en del 
gemensamma sociala sammanhang som t.ex. kultur, utbildning, livsmönster 
etc. Enligt vår undersökning och jämförelser med likartade undersökningar 
menar vi att biblioteksstudenter har en likartad form av habitus.  
 
Men är denne genomsnittlige person inte bara en ny stereotyp? Givetvis finns 
det många pusselbitar om en individs inre som en enkät med 25 frågor inte ger 
svar på. Vi inser förstås att människan är mer komplex än så.  Men trots det 
faktum att det bland informanterna finns män som är folkpartister och som är 
intresserad av schamanism och kvinnor som är intresserad av wuschu och 
smink, så är dessa i stor minoritet. Det går inte att nonchalera vår 
genomsnittsperson. Fjodor Dostojevskij har skrivit att vetenskap inte kan säga 



 75 

något om en människas inre.44 Kanske är detta sant, men vi har gjort ett försök i 
vetenskapens namn.   
     Det tycks som om utbildningarna inom BoI brottas med både rörelse och 
stagnation. Rörelse när det gäller viljan att följa samhällsutveckling och 
teknikens dagliga framsteg. Kursbeskrivningarna visar hur moderna IT-
moment samsas med traditionella biblioteksmoment som katalogisering, 
klassifikation och indexering. Det gamla möter det nya. Stagnationen skulle 
kunna sägas vara att studenterna som väljer BoI inte förändrats över tid. De är 
humanister med liknande bakgrund. De är främst kvinnor, yrket är feminiserat 
och detta är en sanning som kanske är tråkig, men som likafullt kanske måste 
accepteras. Att yrkets status och image skulle komma bli högre (och få som 
följd att utbildningarna också blir populära hos fler) om bibliotekarierna blev 
yrkesverksamma inom näringslivet är möjligt. Men som vår undersökning 
visar är detta intresse väldigt svalt.  
     Bilden av bibliotekarien som just bibliotekarie på ett offentligt bibliotek är 
ingen falsk bild. Att denna främst har kulturella intressen stämmer också.  
     Men är detta ett problem? Det måste väl sägas vara bra att majoriteten av de 
som studerar BoI verkligen vill arbeta på ett offentligt bibliotek. Att sedan 
utbildningen öppnar dörrar till andra sektorer är bara positivt.  
     Resultatet i vår undersökning pekar på två problem. Det första problemet är 
könsfördelningen. Ska ansvariga på olika nivåer (utbildningsansvariga vid 
lärosätena men också utbildningsdepartement) acceptera faktumet att 
utbildningen inom BoI i så hög grad lockar kvinnor och så få män? Eller ska 
man bedriva en kampanj liknande de vars syfte är att locka kvinnor till 
tekniska utbildningar? I samma kampanj skulle man kunna tänka sig att locka 
människor med andra ämneskompetenser än humaniora. Sådana försök skulle 
kanske vara en möjlighet att komma från det andra problemet som vi anser 
finns. Det att människorna som väljer att bli bibliotekarie är för lika varandra 
när det gäller till exempel politisk åsikt och andra intressen. Detta faktum kan 
alldeles uppenbart bli ett problem när det gäller allt från inköp till utveckling 
av verksamheten. Att bilden av bibliotekarien på sikt också skulle komma att 
ändras om människorna som arbetar inom yrket har annorlunda bakgrund är 
troligt. Och med detta status, image och lön som i sin tur lockar nya 
motiverade studenter. 

                                                 
44 Dostojevskij, Fjodor, 1928, Ynglingen. 
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     Ett andra alternativ är att det inte är ett problem att humanister är i 
majoritet. Att problemet är konstruerat. Kanske är det så att humanisten av idag 
är en ny sorts humanist som också förändras med tiden, precis som yrket 
kommit att förändras? Kanske är den humanioraintresserade helt enkelt den 
som bäst lämpar sig för att studera BoI och arbeta inom bibliotekssektorn? Och 
de få män som valt utbildningen har verkligen gjort ett val och måste väl sägas 
vara motiverade att arbeta inom detta kvinnoyrke med låg status. Är det 
möjligen bibliotekarierna själv som skapar bilden av bibliotekarierna? Om det 
är fallet så måste det vara upp till varje individ att visa sin kompetens och visa 
omvärlden vad hon eller han kan.     
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Bilaga 1 

Vem är du bibliotekarie? 
 

   Ja, så heter den undersökning som vi tänker oss ska mynna ut i en 
magisteruppsats inom BoI. 
   Vi heter Daniel Gustavsson och Niclas Forsgren och studerar Biblioteks- och 
Informationsvetenskap (BoI) vid Uppsala Universitet. 
   Syftet med vår undersökning är att skapa nyanser i den stereotypa bilden av 
bibliotekarien och BoI-studeranden som råder idag. Därför är dina svar 
tillsammans med de andra grunden för denna mer riktiga bild. 

 
   Undersökningen görs helt anonymt. Vi två som arbetar med undersökningen 
kommer inte att veta vem som svarat vad. När svaren kommit in sammanställs 
de i form av statistiska tabeller   
   Och en enskilds svar kommer inte att kunna utläsas. 

 
   Alla avgångsstuderande vid de fyra BoI-programmen i landet kommer att få 
ett frågeformulär som detta. Vi ber dig svara på frågorna och lämna det till vår 
kontaktperson ______________. 

 
   Om du har några frågor om undersökningen så hör av dig till Daniel 
Gustavsson på telefon 026/109678 eller Niclas Forsgren 026/103981 alt 
070/6901106. 

 
Det går också bra att kontakta oss via e-post  
Nifo0191@student.uu.se 
Dagu7133@student.uu.se 
 
Tack på förhand för din medverkan. 
 
Uppsala i december 2002 
 
Daniel Gustavsson 
Niclas Forsgren   
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Bilaga 2 
 
Enkät 

 
01. Utbildningsort? 
 
02. Vilket år är du född?        19_____ 
 
03. Är du  Kvinna    
      eller    Man        
 
04. Vilken är din uppväxtort? (Om ej Sverige, ange även land) 
 
    _________________________________ 
 
05. Ditt civilstånd? 
      Ensamstående     sambo     gift     annat   
 
06. Hur många barn har du? 
      0     1     2     3     4 eller fler  
 
07. Vilket parti röstade du på vid senaste riksdagsval? 

KD     M     FP     C    MP     S     V     röstade ej   
ej röstberättigad     annat  

 
08. Vilka är dina främsta fritidsintressen/hobbies? 
 
_____________________________________ 
 
 
09. Vad har du främst arbetat med tidigare? 
 
_____________________________________ 
 
10. Hur många syskon har du? 
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      0     1     2     3     4 eller fler  
 
 
11. Vad har din mor för utbildning? 
      Grundskola     Gymnasium     Högskola/ Universitet      
      Annat (yrkesutbildning)  
 
12. Vad har din far för utbildning? 
      Grundskola     Gymnasium     Högskola/ Universitet      
      Annat (yrkesutbildning)  
 
13. Vilket yrke har din mor? 
 
      ______________________________________ 
 
14. Vilket yrke har din far? 
 
     _______________________________________ 
 
15. Vad har du för tidigare utbildning?  
       
     _______________________________________ 
 
16. Hur länge har du funderat på en utbildning inom BoI? 
      Sedan urminnes tider         
      Högstadiet                        
      Gymnasiet     
      Första fem åren efter gymnasiet   
      Fem eller fler år efter gymnasiet               
 
17. Hur tycker du att utbildningen inom biblioteks- och 
Informationsvetenskap bör vara? 
Sammanhållen utbildning     delad utbildning     delvis delad, delvis 
sammanhållen(gemensam grund därefter specialisering)  
 
18. Vilka kunskaper och förmågor bör en bibliotekarie ha? 
                        Ej viktigt    ganska viktigt    mycket viktigt    vet ej  
a. litteraturkunskaper                                               
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b. datorkunskaper                                                     
c. organisationsförmåga                                            
d. konversationsförmåga                                           
19. Vilka egenskaper bör en bibliotekarie ha? 
                        Ej viktigt    ganska viktigt    mycket viktigt    vet ej  
a. utåtriktad                                    
b. allmänbildad                                                                   
c. serviceinriktad                                                                           
d. kulturintresserad                                                                        
e. stresstålig                                                                                   
f. flexibel                                                                                       
g. lågmäld                                                                                      
h. humoristisk                                                                                
i. initiativrik                                                                                   
  
20. Bedöm vikten av följande ämnen inom BoI-området 
                        Ej viktigt    ganska viktigt    mycket viktigt    vet ej 
Kunskaper om: 
a. bibliografier                                                  
b. litteratur (skön- och fack)                                         
c. bok- och bibliotekshistoria                                        
d. biblioteksadministration                                            
e. bibliotekariens  
     arbetsuppgifter                                                         
f. organisation av bibliotek                                            
g. bibliotekspolitik                                                        
h. kundservice                                                               
i. biblioteksforskning                                                     
k. bibliometri                                                                 
l. kultur och kulturpolitik                                              
m. dokumenthantering                                                  
n. bearbetning och spridning                                         
     av information  
o. informationssökning-IR                                            
p. informationssystem                                                   
q. informationsservice                                                   
r. multimedia                                                                 
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21. Vilken är bibliotekariens viktigaste uppgift (endast ett alternativ) 
Tillhandahålla information     förmedla kultur  
 
22. Vad är det som intresserar dig i bibliotekarieyrket? 
                        Ej viktigt    ganska viktigt    mycket viktigt    vet ej  
a. böcker                                                 
b. övriga medier                                                
c. människor                                                
d. kultur                                                 
e. information                                                
f.  IT & datorer                                                
g. biblioteksmiljön                                                
h. varierande  
     arbetsuppgifter                                                      
 
23. Vilken sektor vill du helst jobba inom när du är klar med din         
      utbildning? 
      Folkbibliotek     Forskningsbibliotek     Specialbibliotek       
      Näringslivet     Forska vidare     Annat (uppge vad) ___________  
 
24.Hur tror du att arbetsmarknaden kommer att se ut för dig som utbildad  
      inom BoI inom den närmsta femårsperoden? 
      Mycket bra     bra     dåligt     väldigt dålig     Vet inte  
 
25. Har du ytterligare kommentarer om undersökningen och dess frågor     
      skriv dem gärna här. Än en gång, tack för att du ville ställa upp! 
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Bilaga 3 

 
Påminnelse 

    

Enligt våra anteckningar är det många som ännu inte besvarat frågeformuläret 

som vi skickade för några veckor sedan. Det är av allra största betydelse för 

undersökningen att även du svarar. Eftersom vi inte vet vilka som svarat och 

inte svarat skickar vi detta påminnelsebrev till alla. Vi ber er som redan svarat 

att bortse från detta meddelande 

 

Vi är tacksamma om ni som ännu inte svarat skickar det ifyllda formuläret 

snarast. För den händelse att formuläret förekommit skickar vi ett nytt. 

 

Vi är mycket tacksamma för er medverkan. 

 

Niclas Forsgren och Daniel Gustavsson 
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Bilaga 4.  
 
Vid bearbetning av fråga 04, ”Vilken är din uppväxtort”? delade vi in 
studenternas uppväxtort efter de nedanstående sex högskoleregionerna. 

 
 


