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Abstract 
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in the field. The aim was to investigate the subject knowledge for university librarians, how the existence of 
subject knowledge or the lack thereof affects the librarians’ work and how the users’ view on the librarians' sub-
ject knowledge. I also wanted to investigate if there were differences between librarians at the interdisciplinary 
libraries and special librarians and whether there were differences between disciplines. 

This thesis is based on professional theory and librarian occupation as a profession or semi-profession. Ad-
ditionally I explored what previous studies (mostly American) had said about the subject knowledge of universi-
ty libraries, both general and divided into different disciplines. 

For this study I used online questionnaires to 274 librarians, library assistants and other staff of university 
libraries and 169 users. The questionnaire for the libraries was sent out to contacts at selected libraries, which in 
their turn asked the staff at these libraries to participate. For user survey I asked users in the libraries personally 
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seen to the same extent in their education or training although that it partially counterbalanced by experience. Its 
users find the librarians' subject knowledge partly is quite poor but that they nonetheless receive sufficient help. 
There are according to me possible methods to raise the subject knowledge of university librarians, mainly by 
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Förord 

Denna uppsats hade inte kunnat genomföras utan medverkan av andra. Först och 

främst ett stort tack till de bibliotekarier och de användare so svarade på enkäter-

na, för utan era svar hade det inte blivit några resultat att skriva om. Ett varmt tack 

också till de personer som svarande och kommenterade testenkäterna. Det var till 

nytta för enkäternas utformning. Tack även till Anneli Friberg och Gustav Bolin 

vid Linköpings universitetsbibliotek, vilkas tankar om användarenkäter var myck-

et givande. Och slutligen ett stort tack till min handledare Christer Eld för stöd 

och hjälp under arbetets gång. 
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Inledning 

Bakgrunden till denna uppsats är en händelse som inträffade när jag gjorde min 

praktik på ett universitetsbibliotek. Då fick jag en förfrågan om lämpligt material 

inom ett ämne som jag inte alls var bekant med, nämligen scenproduktion till tea-

ter, vilket gjorde mig villrådigt och osäker. Som motsats har jag upplev att min 

naturvetenskapliga bakgrund har underlättat och varit till nytta när jag fått speci-

fika frågor på naturvetenskapliga bibliotek. Eftersom jag är förtrogen med de äm-

nen som finns på sådana biblioteket kan jag bättre hjälpa användare att ta fram 

lämpligt material eller hänvisa till mer lämplig litteratur inom ett specifikt ämne. 

Detta gjorde att jag började fundera på bibliotekarierna ämneskunskaper på uni-

versitetsbibliotek och hur bristande kunskaper kan påverka bibliotekariernas ar-

bete och självkänsla. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur det förhåller sig på svenska uni-

versitets- och högskolebibliotek vad det gäller bibliotekariernas ämneskunskaper 

och hur dessa påverkar bibliotekariernas arbete. Jag ville också undersöka vad 

användarna gjorde på biblioteket och vad de tyckte om bibliotekariernas ämnes-

kunskaper. 

Detta kan sammanfattas i sex huvudfrågor: 

 I vilken utsträckning har bibliotekarierna ämneskunskaper (utbildning 

och/eller vidareutbildning)? 

 Påverkas bibliotekariernas ämnesbakgrund hur de uppfattar biblioteket och 

sitt arbete? 

 Kan en bristfällig ämnesbakgrund uppvägas av erfarenhet som biblioteka-

rie? 

 Hur uppfattar användarna (studenter, forskare, övriga) bibliotekariernas 

ämneskunskaper? 

 Finns det skillnader mellan olika typer av bibliotek (ämnesövergripande, 

specialiserade, filialer/enheter, stora, mindre osv.)? 
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 Skiljer sig ämneskunskaperna hos bibliotekarierna mellan olika ämnesom-

råden (naturvetenskapliga, medicinska, samhällsvetenskapliga, ekono-

miska, juridiska)? 

Teori 

Jag utgick ifrån professionsteorin som teoretisk utgångspunkt för min undersök-

ning eftersom den behandlar relationen mellan abstrakt kunskap och möjligheter-

na för en yrkesgrupp att tillämpa denna kunskap i yrkespraktiken. Den tradition-

ella professionsforskningen fokuserar enligt Olof Sundin huvudsakligen på att 

studera yrkesgrupper och utifrån vissa kriterier särskilja vilka yrken som kan be-

nämnas som professioner och vilka som inte kan det.1 Som traditionella profess-

ioner räknar Bengt Abrahamsson läkare, präster, advokater och professorer vid 

universiteten.2 Även om professionsteorin främst tillämpas inom samhällsveten-

skap så är professionsteoretiska begrepp även vanligt förekommande inom biblio-

teks- och informationsvetenskaplig forskning.3 

Professionsbegreppet 

Det finns många olika definitioner av professionsbegreppet med olika särskiljande 

drag. Julia Evetts ger en enkel beskrivning: 

essentially the knowledgebased category of occupations which usually follow a period of ter-
tiary education and vocational training and experience4 

Abrahamsson hävdar att det huvudsakligen finns två synsätt hur professioners 

egenskaper kvalitativt skiljer sig från andra yrkesgruppers. Det första synsättet 

menar att professioner tydligt skiljer sig från andra yrkesgrupper och söker tydliga 

drag som skiljer professioner från icke-professioner. Det andra synsättet menar att 

alla yrkesgrupper kan beskrivas i termer av professionaliseringsgrad. Egenskaper-

na bör begränsas till vad som är eller antas vara betydelsefulla för yrken över hu-

vud taget.5 I det första synsättet finns det särskilda och allmänna kriterier som ska 

vara uppfyllde för att ett yrke ska kunna definieras som en profession medan det 

andra säger att yrket ska uppfylla vissa yrkesspecifika krav för att kunna kallas en 

                                                 
1 Sundin, Olof (2003), Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till 

fackinformation vid arbetsplatsen, s. 46. 
2 Abrahamsson, Bengt (1986), ”Vad är intressant med professioner?”, s. 19f. 
3 Sundin, Olof & Hedman, Jenny (2005), “Professions and occupational identities”, s. 293. 
4 Evetts, Julia (2003), The Sociological Analysis of Professionalism: Occupational Change in the Modern 

World, s. 397. 
5 Abrahamsson, Bengt (2005), Militärer, makt och politik: En analys av militärerna som grupp och av deras 

roll i samhället, s. 13f. 
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profession. Yrket kan inte sägas vara en profession förrän alla utmärkande krite-

rier har uppfyllts. 

Kriterier 

Några återkommande kriterier är att professionen ska ha en speciell teori med 

specifika kunskaper som utgör grunden för yrkesutövningen: att professionens 

medlemmar har en yrkesexamen genom utbildning; att de har egna etiska normer 

och gemensamma regler gällande förhållningssätt gentemot klienter och kollegor 

samt att det finns en gemensam yrkeskultur.6 

En vanlig definition av en profession, som lyfts fram av bl.a. Andrew Abbott, 

Ernest Greenwood och Judith Field, är en yrkesgrupp som lyckats skaffa sig mo-

nopol på ett verksamhetsområde och även fått sanktion för detta monopol, t.ex. 

genom legitimering eller certifiering av yrkesgruppen.7 Andra, såsom Inga Hell-

berg, menar att en profession helt enkelt är en yrkesgrupp som monopoliserar viss 

kunskap, oavsett om detta har garanterats genom en officiell legitimering av yrket 

eller inte.8 

Ett av professionsteorin huvuddeteman är vikten av en specialiserade kun-

skapsbas. Det väsentliga enligt både Johan Olaisen och Jesper Ducander är att de 

yrkesverksamma ska ha en gemensam kunskapsbas som ska vara speciell för just 

den professionen, d.v.s. att ingen annan yrkesgrupp ska ha samma kunskaper, och 

att det råder enighet inom professionen om vilka kunskaper som är nödvändiga.9 

Denna kunskapsbas bör enligt Andrew Abbott, William Goode och Ernest Gre-

enwood vara teoretisk, och inte bygga på praktisk erfarenhet, och abstrakt.10 Teo-

retisk och abstrakt specialiserad kunskap är alltså ett viktigt för en profession. 

Ett annat huvudtema är enligt Abbott vilken grad av exklusivitet yrkesgrup-

pen har när det gäller att tillämpa dessa teoretiska kunskaper i praktiken. För att 

ange förhållandet mellan en profession och arbetet som utförs av de som ingår i 

professionen använder Abbott begreppet jurisdiktion, vilket innebär i vilken grad 

en yrkesgruppmedlem får utföra sin arbetsuppgift självständigt och andra yrkes-

grupper exkluderas.11 Detta eftersom det ligger i professioners natur (såsom läkare 

                                                 
6 Abrahamsson 1986, s. 19f; Brown, JoAnne (1992), Definition of a Profession: The Authority of Metaphor in 

the History of Intelligence Testing, 1890-1930, s. 19; Macdonald, Keith M. (1995), The Sociology of the 

Professions, s. 6ff; Selander, Staffan (1989), ”Inledning”, s. 14f; Sundin, Olof (2004), ”Användarun-

dervisning inför informationssökning i yrkeslivet: en kunskapsöversikt”, s. 274. 
7 Abbott, Andrew (1988), The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labour, s. 184f; 

Field, J. (2008), “Understanding Your Competencies to Create a Successful Career”, s. 5; Greenwood, Ernest 

(1966), “The Elements of Professionalization”, s. 13f. 
8 Hellberg, Inga (1986), ”Professionaliseringsprocessens förutsättningar”, s. 25. 
9 Ducander, Jesper (1999), Quo vadis bibliotekarie?, s. 97; Olaisen, Johan, (1988), ”Bibliotekarer – Profesjon 

eller semiprofesjon?”, s. 59. 
10 Abbott 1988, s. 54; Goode, William (1966), “’Professions’ and ‘Non-Professions’”, 1966, s. 36; Green-

wood 1966, s. 11f. 
11 Abbott 1988, s. 20, 34. 
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och jurister) att ha ensamrätt på att utföra vissa typer av expertarbeten. En stark 

profession innebär med andra ord en hög grad av autonomi. 

En profession kräver enligt Abbott också någon form av etablerad organisat-

ion som yrkesgruppen ingår i och som kan utöva kontroll av medlemmarna och 

som accepteras av desamma.12 Medlemskapet kräver enligt Olaisen vissa kvalifi-

kationer vilket försäkrar att en yrkesgrupp håller en standard i sin yrkesutövning. 

Ambitionen är också att alla utövare inom yrket ska tillhöra organisationen.13 

Detta innebär inte bara att det är ganska enkelt att veta vilka som tillhör en pro-

fession utan också att människor utanför professionen kan vara säkra på utövarnas 

kvalifikationer. 

Kunskaperna som förbereder en yrkesgrupp för arbete inom en profession är 

enligt Sundin vanligen inte bara formella utan även moraliska.14 Enligt vissa so-

ciologer, bl.a. Andrew Abbott, bygger professionens syn på vad som utgör pro-

fessionalism på dess normativa värdesystem. Professionen skapar själv etiska reg-

ler och riktlinjer för professionsutövningen.15 Utan etiska riktlinjer kan en profess-

ion enligt Ernest Greenwood inte upprätthålla sitt monopol eftersom det urholkar 

professionens ställning.16 De som tillhör en profession är enligt Patrick Wilson 

aldrig helt oberoende i sitt beslutsfattande eftersom de måste följa professionens 

särskilda normer och värderingar.17 Ett mått av etik och moral ingår således i alla 

professioner och är oftast relativt uppenbara även utanför professionen, exempel-

vis läkarnas etiska regler t.ex. vikten av att skydda och bevara människoliv. 

Något som utmärker professioner är deras auktoritet. Enligt Ernest Gre-

enwood innebär det att klienterna (till skillnad från icke-professionens kunder) 

litar på att de ”professionella” avgör vilken service de behöver eftersom klienten 

antas saknar de kvalifikationer inom området för att kunna bestämma sina egna 

behov.18 Auktoriteten innebär alltså att de yrkesverksamma inom professionen ger 

dess användare en service som användarna inte själva kan avgöra om de behöver. 

Ett kriterium för professionalism som ibland framförs av bl.a. Linda Evetts är 

personliga egenskaper, såsom god servicekvalitet och professionellt bemötande.19 

Svensk Biblioteksförening betonar betydelsen av personliga egenskaper genom att 

argumentera för att det idag 

inte är tillräckligt för en profession att hänvisa till en teoretisk kunskapsbas. Bibliotekarien 
måste också visa sig och använda sig själv som människa i dialog med användarna.20 

                                                 
12 Abbott 1988, s. 82f. 
13 Olaisen 1988, s. 59. 
14 Sundin 2003, s. 43f. 
15 Abbott 1988, s. 4. 
16 Greenwood 1966, s. 14ff. 
17 Wilson, Patrick (1983), Second-hand Knowledge: An Inquiry into Cognitive Authority, s. 131f. 
18 Greenwood 1966, s. 12f. 
19 Evetts 2003, s. 405. 
20 Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt (2008), s. 12. 
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Lars Seldén och Mats Sjölin menar att det inte är självklart att positivt laddade 

personliga egenskaper och sociala färdigheter, exempelvis social begåvning, krea-

tivitet, utåtriktad och människointresse, är kunskaper som man kan tillgodogöra 

sig genom utbildning.21 Även personliga egenskaper är alltså viktiga inom en pro-

fession. Ju bättre en yrkesgrupp kan förstå sina klienter och göra sig förstådd och 

ju mer man kan förstå, använda och utveckla sina arbetsförmågor desto mer ”pro-

fessionell” kan man sägas vara. 

Professionalism vilar enligt JoAnne Brown på både beroende och legitimitet. 

Genom att göra omgivningen beroende av professionens unika kunskap uppstår en 

möjlighet att monopolisera sin kunskap och därmed göra den egna professionen 

unik. Att skapa en legitimitet är att popularisera och göra professionen bekant och 

behövd.22 Denna definition innebär att en yrkesgrupp inte själv kan utveckla pro-

fessionsstatus utan måste enligt Inga Hellberg ha omvärldens uppskattning, dvs. 

att yrkesgruppen uppfattas som unik och att det finns ett reellt behov av den kom-

petens som gruppen tillhandahåller.23 En profession uppstår alltså genom att en 

yrkesgrupps unika kunskaper värdesätts av dess användare och upplevs som sam-

hällsnyttiga. 

Andrew Abbott lyfter fram tre begrepp som kan stärka en professions arbets-

fält och ligga till grund för professionens arbete: diagnostisering, slutledning och 

hantering.24 En profession utmärker sig således från andra yrken genom hur de 

definierar problem, resonerar kring problemen, och till sist behandlar dem. 

Abbott har utarbetat en modell som påvisar hur yrkesgrupper konkurrerar 

inom olika samhällsarenor genom att hävda sin kunskap. Enligt denna modell är 

jurisdiktionen, dvs. det arbete som en professionsmedlem utför självständigt, det 

kunskapsområde eller ”revir” som kontrolleras av professionen. Olika profession-

ers förutsättningar att utöva sådan kontroll varierar beroende på omgivande kon-

kurrens samt branschens utseende.25 Genom inre och yttre konkurrens skapas 

alltså en professions särställning. 

Julia Evetts menar att lockelsen med att ha en egen profession beror på att yr-

kesutövarna vill uppnå jurisdiktion och exklusivitet.26 För att vakta sina intressen, 

upprätthålla kontrollen och reglera tillgången på arbetskraft upprättar professioner 

enligt Abbott ofta strikta inträdeskriterier i form av omfattande krav på särskild 

kompetens.27 Yrkesgruppens strategier är både exkluderande och avgränsande, 

                                                 
21 Seldén, Lars & Sjölin, Mats (2003), ”Kunskap, kompetens och utbildning – ett bibliotekariedilemma under 

100 år”, s. 33. 
22 Brown 1992, s. 22. 
23 Hellberg, Inga (1978), Studier i professionell organisation: en professionsteori med tillämpning på veteri-

näryrket, s. 29. 
24 Abbott 1988, s. 40ff. 
25 Abbott 1988, s. 59ff, Sundin 2004, s. 276. 
26 Evetts 2003, s. 405f. 
27 Abbott 1988, s. 53f. 
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genom att man stänger och begränsar tillträdet för andra genom att t.ex. kräva 

legitimation för att utöva ett yrke. 

Vidare kan professionaliseringssträvanden enligt Olof Sundin ta sig uttryck i 

att en yrkesgrupp börjar akademisera sin utbildning, utveckla sitt vetenskapliga 

ämne och ”förvetenskapliga” den befintliga yrkespraktiken.28 Enligt Evetts finns 

det vissa förtjänster med att göra skillnad på professionalisering som drivs fram 

inom den egna yrkesgruppen och professionalisering som drivs fram av externa 

krafter, t.ex. olika myndigheter. Det är exempelvis inte säkert att en ökad tonvikt 

på teoretisk kunskap och akademisk utbildning är något som alla medlemmar 

inom en profession anser är eftersträvansvärt.29 En profession kan därför bara upp-

stå då både yrkesgruppen och de som kontrollerar yrkesgruppen definierar den 

som en profession och arbetar för att kontinuerligt tydliggöra den som en sådan. 

De kriterier som professionsbegreppet bygger på är till stora delar baserad på 

äldre uppfattningar. Jan Nolin föreslog 2008 en ny definition av professionsbe-

greppet baserat på tre kriterier: 30 

1. ett minst treårigt akademiskt utbildningsprogram 

2. en fortgående vidareutbildning i yrket 

3. tillhörighet till ett yrkesförbund 

Gemensamt för flertalet definitioner av begreppet profession är enligt mig två 

klart framträdande huvuddrag, nämligen att professionen för det första grundar sig 

på kunskap och för det andra är kollektivt serviceinriktad. Kunskaperna bygger på 

lång, specialinriktad utbildning och forskning och den teoretiska kunskapsbas som 

man tillägnat sig inom professionsområdet utgör själva grunden för professionen. 

Kunskaperna skall vara praktiskt användbara och speciella för den enskilda pro-

fessionen. Eftersom kunskapen är unik för just denna yrkesgrupp medför detta en 

monopolställning inom sin profession. Detta tillsammans med professionens be-

tydelse som service eller nödvändighet i samhället medför professionens oumbär-

lighet. Ett yrke blir alltså en profession när det har en unik och exklusivt uteslu-

tande plats, både kunskapsmässigt och ställningsmässigt, i samhället. 

Semiprofessioner 

Det finns yrkesgrupper som inte uppfyller ovanstående kriterier och därför klassas 

som semiprofessioner. Två kriterier som Olof Sundin lyfter fram där semiprofess-

ionerna kommer till korta är möjligheten inom yrkesgrupperna att tillämpa egen 

abstrakt kunskap i yrkespraktiken samt att de inte har jurisdiktion över innehållet i 

                                                 
28 Sundin 2003, s. 96 ff. 
29 Evetts 2003, s. 409. 
30 Nolin, Jan (2008), In search of a new theory of professions, s. 31. 
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sitt arbete.31 Något annat som skiljer semiprofessioner och ”äkta” professioner är 

enligt Andrew Abbott att de som tillhör en semiprofession inte har de speciella 

och unika kunskaper som t.ex. läkare och jurister anses ha.32 De yrken som oftast 

klassificeras som semiprofessioner är sjuksköterskor och socialarbetare.33 Tidigare 

räknades även lärare som en semiprofession men sedan införandet av lärarlegiti-

mation 2011 och genom den alltmer specialiserade och teoretiska utbildningen 

under 2000-talet borde man nu enligt mig räkna läraryrket som en profession. 

Bibliotekarieyrket och professionen 

Så hur appliceras professionsteorin inom bibliotekarieyrket? Är bibliotekarie en 

profession enligt kriterierna ovan? Vad är specifikt för bibliotekarier till skillnad 

från andra yrken inom biblioteksområdet, såsom biblioteksassistent, informa-

tör/informationsspecialist, informationspedagog/IKT-pedagog och bokuppstäl-

lare/hylluppställare? 

Diskussionen om huruvida bibliotekarieyrket är en ”äkta” profession eller en 

semiprofession har diskuterats sedan 60-talet i Sverige och pågår än idag.34 Jag 

kommer att gå igenom båda ståndpunkterna och redogöra för olika argument för 

respektive emot att bibliotekarie är en profession. 

Semiprofession 

Benämningen ”bibliotekarie” är enligt Hans Prins inte någon specifik indikator för 

en profession, eftersom yrket täcker ett så stort spektrum av arbetsuppgifter och 

alla bibliotekarier inte gör samma uppgifter.35 Delar av bibliotekariers arbetsbe-

skrivning består enligt Prins samt Lena Olsson av arbetsuppgifter som andra än 

bibliotekarierna (t.ex. biblioteksassistenter) kan utföra.36 Dessutom anser Olsson 

att bibliotekarier förvärvar stora delar av sina kunskaper genom yrkeserfarenhet 

snarare än genom teori.37 

Bibliotekarieyrket är enligt Andrew Abbott en av flera informationsprofess-

ioner och gör anspråk på närliggande yrkens uppgifter för att expandera sin juris-

diktion. Bibliotekarieyrket kan betraktas som en svag jurisdiktion då det är för-

knippat med en institution, t.ex. ett universitet eller en offentlig myndighet.38 Bib-

liotekarierna måste enligt Abbott, Olsson samt Olof Sundin acceptera andra pro-

fessioners auktoritet inom institutionen samt att deras arbete definieras av och står 

                                                 
31 Sundin 2004, s. 274ff. 
32 Abbott, Andrew (1998), “Professionalism and the Future of Librarianship”, s. 431. 
33 Abbott 1998, s. 431; Sundin 2004, s. 275f. 
34 Bibliotekarien och professionen 2008, s. 20; Nolin, Jan (2009), ”Informations- och kunskapspraktiker i 

förvandling”, s. 277 
35 Prins, Hans & de Gier, Wilco (1995), The Image of the Library and Information Profession. How We See 

Ourselves: An Investigation, s. 22. 
36 Prins & de Gier 1995, s. 22; Olsson, Lena (1991),”Sammanfattning”, s. 170. 
37 Olsson 1991, s. 170. 
38 Abbott 1988, s. 218f. 
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i en konkurrenssituation med institutionen. Det senare inträffar när institutionen 

hävdar sin jurisdiktion över ansvaret att bestämma klienternas informationsbehov 

och hur dessa behov ska tillfredsställas. Bibliotekariers undervisning i informat-

ionssökning är ett tydligt exempel på konkurrens om informationssökningsexper-

tis. Bibliotekariens kunskap att söka information kan i detta fall betraktas som en 

del av klientens egen verksamhet och kunskapsdomän. Det här visar på svårighet-

en för bibliotekarier att avgöra hur långt de ska gå i sin informerande roll i förhål-

lande till klienten.39 Olsson beskriver hur en stark koppling till en institution kan 

betecknas som ett problem inom bibliotekarieprofessionen: 

Att det är moderorganisationer som definierar målen för biblioteksverksamheten medför pro-
blem för bibliotekarierna att hålla samman sin yrkeskår. Det innebär att olika bibliotekarie-
grupper har olika verksamhetsmål och föreställningar om vad bibliotek är, vilket i sin tur re-
sulterar i att yrket delas upp på flera professionella grupper. 40 

Johan Olaisen menar att bibliotekariens yrkesutövning inte vilar på en fast teore-

tisk grund utan är mera konkret än abstrakt. Den abstrakta kunskapen som yrket 

skulle bygga på är inte accepterad av samhället och inte heller alltid av biblioteka-

rierna själva. När det gäller kunskapsbasen så är den mer konkret än teoretisk och 

bygger mest på tekniska färdigheter. Bibliotekarierna har dessutom svårt att hävda 

sin ställning som innehavare av unik kunskap och möter konkurrens från andra 

yrken och grupper inom informationssfären. Bibliotekarierna måste också förhålla 

sig till andra områden. Vidare menar Olaisen att specialiseringarna inom bibliote-

karieyrket inte är tillräckligt definierade och därför heller inte accepterade. 41 

Orsakerna till att bibliotekarieyrket inte skulle vara en profession är alltså en-

ligt mig: 

 att det saknar formellt godkännande uppifrån, t.ex. genom legitimation 

 att kunskapsbasen är konkret och inte abstrakt 

 att man förvärvar kunskaper praktiskt snarare än teoretiskt 

 att man är förknippande med andra institutioner och i vissa fall står under 

deras professioner 

 att även andra yrkesgrupper gör samma arbetsuppgifter som bibliotekari-

erna 

                                                 
39 Abbott 1988, s. 217ff; Olsson, Lena (1995), Det datoriserade biblioteket: Maskindrömmar på 70-talet, s. 

23ff; Sundin 2004, s. 277. 
40 Olsson 1995, s. 24f. 
41 Olaisen 1988, s. 63ff. 
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Profession 

Bibliotekariekåren har enligt Olof Sundin genom de senaste decenniernas strä-

vanden gjort framsteg i professionaliseringsprocessen, inte minst genom att ut-

bildningen har utvecklats från att ha varit en ren yrkesutbildning till att bli ett aka-

demiskt ämne. Utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap tillkom 

med syfte att akademisera yrkesgruppen i och med att behovet av teoretiska kun-

skaper i informationssökning ökade.42 Bibliotekarie uppfattas inom bibliotekarie-

yrket som en profession och de fackliga organen som organiserar bibliotekarier i 

Sverige talar om bibliotekarieyrket som en profession då själva yrket och yrkesut-

övningen avses.43 Jesper Ducander menar att det finns en gemensam kunskapsbas 

som erhålls genom utbildningen, nämligen kunskapsorganisation. Detta skulle 

enligt kriteriet att yrkesgruppen i fråga monopoliserar viss kunskap tyda på att 

bibliotekarieyrket är en profession snarare än en semiprofession.44 

Jesper Olaisen menar att en bibliotekaries arbete kan utföras inom två fält: 

dels ett praktiskt, som innebär insamlande av information, tryckt och elektroniskt 

material, och dels ett intellektuellt, som innebär katalogisering, indexering och 

referensarbete.45 Därtill kommer ett serviceperspektiv som kan uttryckas som: 

basisen for bibliotekaryrket er å oppdage eksistensen av en publikasjon i den form kunden 
ønsker den, og deretter sørge for at den blir tilgjengelig for kunden i rett tid.  46 

Denna definition innebär arbete inom två områden, nämligen att skapa ”intellek-

tuell tilgjengelighet” som hör ihop med kunskapsförvaltning samt att skapa ”fy-

sisk tilgjengelighet” som handlar om kunskapsdistribution. Olaisen sammanfattar 

detta i begreppet ”kunnskapsorganisasjon”.47 Det finns alltså både en samhälls-

nytta, snarare än ett egenintresse, och ett teoretiskt kunnande i bibliotekariernas 

vardag. 

Kriterier som vanligtvis används för att markera professioners särställning är 

att medlemmarna inom en profession behärskar en utvecklad teori, som bildar 

grunden för yrkespraktiken. Teorin är viktig som en sammanhållande faktor inom 

professionen.48 

Enligt William Goode talar följande punkter för att bibliotekarieyrket skulle 

kunna utgöra en profession:49 

 Bibliotekarier är serviceinriktade snarare än i egenintresserade. 

                                                 
42 Sundin 2004, s. 277. 
43 Bibliotekarien och professionen 2008, s. 30. 
44 Ducander 1999, s. 96f.  
45 Olaisen 1988, s. 60f. 
46 Olaisen 1988, s. 61. 
47 Olaisen 1988, s. 61. 
48 Olaisen 1988, s. 60. 
49 Goode 1966, s. 38. 
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 Bibliotekarier utbildas vid universitet och utbildningen är teoretisk. 

 Bibliotekarier tillhör yrkesorganisationer, såsom fackförbund, och har 

formulerat etiska regler. 

 Bibliotekarier är inte underordnade någon annan yrkesgrupp inom samma 

område eller organisation. 

 Bibliotekarier har inga konkurrenter och bibliotekarierna själva har upp-

fattningen om att deras yrke är unikt. 

Genom de ovan givna synpunkterna så kan man hitta kriterier som talar för att 

bibliotekarieyrket borde uppfylla kraven för professionsstatus: 

 inslag av abstrakt, specialiserad kunskap 

 fokusering mot samhällsintresse 

 eget yrkesförbund, både nationellt och internationellt 

 fastslagna etiska regler 

 teoretisk forskningsanknuten utbildning som monopoliserar särskild kun-

skap 

Tidigare forskning 

Det har inte skrivits särskilt mycket om ämneskunskaper hos bibliotekarier på 

universitets- och högskolebibliotek, särskilt inte för svenska förhållanden. Det 

finns visserligen några masteruppsatser i ämnet men de är inte vetenskapligt 

granskade och jag väljer därför att inte ta med dem i min studie. Denna samman-

ställning grundar sig istället främst på studier i USA men i viss mån på studier i 

Canada, Australien och Sydafrika. Viss forskning inom detta ämne har även gjort 

i Nederländerna, Kina, Tyskland och Frankrike men jag har varit tvungen att 

bortse ifrån denna pga. språksvårigheter. 

Ämneskunskaper på bibliotek 

Ämneskunskaper har genom tiden ansetts mer eller mindre viktiga. Ända in på 

1960-talet krävdes att man skulle ha avlagt minst licentiat- eller helst doktorsexa-

men (och därmed hade forskningsbakgrund) för att anställas som biblioteksama-

nuens på ett forskningsbibliotek. Genom inrättandet av Bibliotekshögskolan på 
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70-talet började man ställa högre krav på rent biblioteksmässiga yrkeskunskaper 

och kraven på djupgående ämneskunskaper avtog.50 

Idag är behovet av en ytterligare akademisk examen, förutom examen inom 

biblioteksvetenskap, för ämnesspecifika tjänster på akademiska bibliotek inte 

nödvändig men oftast rekommenderad. För små eller allmänna universitetsbiblio-

tek räcker det i regel med generella ämneskunskaper, medan större och mer speci-

aliserade universitetsbibliotek (såsom musik, naturvetenskap, medicin och eko-

nomi) oftast rekommenderar särskilda ämneskunskaper. Ämneskunskaper är dock 

något som enligt Priscilla Shontz kan komma med erfarenhet.51 För institutions- 

eller kontaktbibliotekarier är ämneskunskaper viktiga vid kontakten med forskare. 

Många forskare, såsom Harry Järv; Tomas Lidman; Priscilla Shontz samt Britten 

Ekstrand och Gunhild Seebass, anser att om man saknar ämneskunskaper gör det 

att institutions- eller kontaktbibliotekarier inte används som kunskapsförmedlare 

av forskarna.52 Som Harry Järv beskriver det:  

Bibliotekarien ska kunna diskutera vetenskap mod forskare på jämställd fot. Det är den bästa 
grunden för god service.53 

Vetenskapliga bibliotek enligt Steven Witt bör spegla den kunskapsproduktion 

som deras användare skapar och därför måste bibliotekarierna fokusera på hur 

vetenskapen utvecklas och själva vetenskapen.54 Här framhålls alltså vikten av att 

ha ämneskunskaper för bibliotekarier vid vetenskapliga bibliotek och genom detta 

blir det lättare att för bibliotekarien att förstå och kunna kommunicera med an-

vändarna på biblioteket. 

Förutom ämneskunskaper ska specialbibliotekarien:55 

 ha förmåga att arbeta självständigt konstruktivt, kreativt och energiskt 

 ha en god kommunikationsförmåga 

 ha en bra organisationsförmåga 

 ha kunskap och erfarenhet av olika sökverktyg och användarvänliga ser-

viceredskap 

                                                 
50 Sanner, Lars-Erik (1991), ”Bibliotekarien – bokmal eller skärmsvärmare?”, s. 128. 
51 Shontz, Priscilla K. (2004), The Librarian’s Career Guidebook, s. 18ff. 
52 ; Ekstrand, Britten & Seebass, Gunhild (2009), ”Integrativ informationskompetens. Diskursöverbryggande 

samarbete mellan akademi och bibliotek”, s. 85, 95f; Järv, Harry, (1991) ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik”, 

s. 66f; Lidman, Tomas (2008), Scientific Libraries: Past development and future changes, s. 97f; Shontz 

2004, s. 21. 
53 Järv 1991, s. 67.  
54 Witt, Steven V. (2010), “Revolutions in Science and the Role of Social Libraries”, s. 12. 
55 Competencies for Special Librarians of the 21st Century: Library and Information Studies Programs Sur-

vey: Final Report, 1998, Appendix A; Field 2008 s. 7ff; Shontz 2004, s. 19. 
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 ha bra samarbetsförmåga (kollegial, teambaserad, i olika samverkande 

grupper samt i olika nätverk) 

 ha färdigheter inom datorer, teknik och mjukvara 

 ha kunskaper inom undervisning, undervisningsmetoder och informations-

kompentens för studenter 

Enbart ämneskunskaper är således aldrig tillräckligt utan man måste som bibliote-

karie också kunna använda kommunikationsförmåga, bibliotekskunskaper, samar-

betsförmåga, tekniska färdigheter och i förekommande fall pedagogiska förmågor 

för att kunna hjälpa användarna. 

Inom utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap i USA och Kanada 

erbjöd 52 % av utbildningarna allmänna specialbibliotekskurser 1998.56 Vissa sko-

lor erbjöd även ämnesspecifika specialbibliotekskurser inom ämnesområdena 

stats- och omvärldskunskap57, humaniora, medicin och hälsovetenskap, naturve-

tenskap och teknik, företagsekonomi58, juridik, konst och musik, geografi och kar-

tografi samt samhällsvetenskap.59 Av totalt 212 allmänna och ämnesspecifika spe-

cialbibliotekskurser var endast två stycken obligatoriska kurser.60 Även om många 

utbildningar erbjuder specialbibliotekskurser är alltså väldigt få obligatoriska och 

därmed blir särskilda ämneskunskaper oftast inte prioriterade av studenterna om 

de inte tänker söka sig till specialbibliotek. Eftersom sådana kurser helt saknas i 

Sverige är detta ännu tydligare här. 

Ämnesbakgrunden för specialbibliotekarier61, bibliotekarier som fokuserar på 

ett särskilt område och hjälper klienter inom detta område, har debatterats i flera 

decennier. Vissa anser att relevant bakgrund antingen genom utbildning eller ge-

nom arbetserfarenhet inom området är fördelaktigt men inte nödvändig medan 

andra tycker att en formell akademisk bakgrund är avgörande inom denna typ av 

arbete.62 Detta är ofta kopplade till graden av ämnesspecifik service inom utbild-

ningsprogrammet och enligt William Fisher samt Tara Tobin Cataldo, Michele 

Tennant, Pamela Sherwill-Navarro och Rae Jesano kräver avancerade program 

oftast formell utbildning inom ämnesområdet på högre eller mer specialiserad 

nivå.63 Ju mer avancerat ett område är desto högre grad av ämneskunskaper och 

                                                 
56 Competencies for special librarians for Special Librarians of the 21st Century, 1998, s. 15. 
57 [eng. Governmental/International] 
58 [eng. Corporate] 
59 Competencies for special librarians for Special Librarians of the 21st Century, 1998, s. 16f. 
60 Competencies for special librarians for Special Librarians of the 21st Century, 1998, s. 16. 
61 [eng. liaison librarians] 
62 Fisher, W. (1987), “Does Education for Special Libraries Need to be ‘Special Education’?”, s. 22f; 

Kendrick, A (1990). “The Educational Background and Work Experience of Academic Business Librarians”, 

s. 395; Marston Cross, B. & Richardson, J. (1989), “The Educational Preparation of Government Information 

Specialists”, s. 28, 34; Tobin Cataldo, T., Tennant, M.R., Sherwill-Navarro, P. & Jesano, R. (2006), “Subject 

specialization in a liaison librarian program”, s. 446. 
63 Fisher 1987, s. 23; Tobin Cataldo et. al. 2006, s. 446. 
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utbildning inom området är därför önskvärt men oftast inget krav för specialbibli-

otekarier. 

Referensbibliotekarier, dvs. bibliotekarier som hanterar specifika sökfrågor 

och personliga sökprocesser för att hjälpa studenter och forskare identifiera och 

hitta relevant forskningsmaterial, måste kontinuerligt utveckla sina kunskaper 

eftersom deras arbete vilar på framsteg inom teknologi, teknik och informations-

resurser. Hanrong Wang, Yingqi Tang och Carley Knight menar att avancerad 

utbildning och dynamiska arbetsbeskrivningar är normen för akademiska refe-

rensbibliotekarier.64 Som referensbibliotekarie är goda ämneskunskaper och kun-

skaper om utvecklingen av ny teknik och nya informationskällor rekommenderad 

men inte nödvändig. 

Ämneskunskaper på ämnesbibliotek 

För ekonomiska65 bibliotek menar Aubrey Kendrick att ämnesbakgrund och ar-

betslivserfarenhet är väsentligt men inte helt nödvändig66 Ekonomi är ett område 

som enligt Robert Perret oftast undviks av bibliotekarier p.g.a. mycket fackspråk; 

mångfacetterade källor; kunskaper inom numerisk och grafisk information och 

framställning samt stort värdesättande av specifik och anpassad information som 

inte alltid är lättåtkomlig.67 Inte ens en femtedel av bibliotekarierna i Perrets 

undersökning kände sig förberedda inom ekonomisk forskning när de kom till 

biblioteket.68 De bibliotekarier som hade en examen i ekonomi menade att det 

hade en betydande inverkan på deras arbetsprestation. Detta visar att det förmod-

ligen behövs en stark ämneskunskap bland bibliotekarier på ekonomiska bibliotek 

och att denna helst ska komma genom utbildning och arbetslivserfarenhet i eko-

nomi. 

Det har debatterats om bibliotekarier på naturvetenskapliga och tekniska 

bibliotek bör ha en examen inom området. Många forskare hävdar att bibliotekari-

erna bör förstå naturvetenskapen som akademiskt fält och forskningsområde, dess 

litteratur och dess terminologi för att bibliotekarien ska vara effektiv och trovärdig 

i sin kommunikation med forskare och studenter.69 En del forskare, bl.a. Linda 

Eells, Michael Leach, Lina Ortega och Cecelia Brown samt Mark Winston, menar 

emellertid att erfarenhet och vidareutbildning kan kompensera avsaknad av ut-

                                                 
64 Wang, H., Tang, Y. & Knight, C. (2010), ”Contemporary Development of Academic Reference Librarian-

ship in the United States: A 44-Year Content Analysis”, s. 489. 
65 [eng. Business; jag använder detta genomgående i hela uppsatsen] 
66 Kendrick 1990, s. 394f. 
67 Perret, R. (2011), “A New Look at the Background and Work Experience of Business Librarians”, s. 46. 
68 Perret 2011, s. 55. 
69 Eells, L. (2006), “Making the Science-Library Connection: A Survey of Sci-Tech Librarians”, s. 137; 

Fisher 1987, s. 23; Leach, M. (2008), “Collection Development Competencies for Science and Technology 

Libraries”, 2008, s. 13ff; Ortega, L. & Brown, C. M. (2005). “The Face of 21st Century Physical Science 

Librarianship”, s. 72. 
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bildnings- eller arbetsbakgrund.70 Ämneskunskapen är således viktigt, men inte 

nödvändig, för bibliotekarier inom naturvetenskap och teknik och den behöver 

inte komma genom utbildning utan kan också genom erfarenhet. 

För medicinska bibliotek visar studier av Amrita Burdick och Kaye Lasserre 

att kunskaper inom klinisk medicin, dess terminologi och deras arbetsmetoder, 

förvärvade antingen genom utbildning eller genom arbete, tillsammans med fär-

digheter i avancerad sökning är viktiga för specialiserade roller såsom medicinska 

institutionsbibliotekarier och informationsspecialister.71 Vad det gäller utbildning 

rekommenderar Lasserre starkt en specialiserad utbildning och professionella ut-

vecklingsprogram för avancerad informationssökning.72 För medicinska bibliote-

karier är det alltså praktiskt taget nödvändigt med förkunskaper i medicin för utan 

dessa specialkunskaper är det väldigt svårt att förstå medicinsk terminologi och 

kunna använda medicinska sökverktyg. Dessa förkunskaper kan komma från ut-

bildning eller arbetslivserfarenheter. 

Juridiska bibliotekarier bör enligt Tespo Constable och Kathy Way ha en god 

utbildning inom fältet för att hitta lämplig och korrekt information men de måste 

inte vara lagexperter. Kunskap om publicering, tillgång, tillgänglighet, och inne-

håll i offentliga publikationer är viktigt för att tillhandahålla kvalitetsservice för 

alla juridiska bibliotek eftersom mycket information finns i juridiska dokument 

som utfärdats på olika myndighetsnivåer. Dessutom förändras hela tiden juridiken 

genom prejudikat, nya eller ändrade lagar och nya tolkningar av lagar och förord-

ningar vilket kräver både kunskap och kontinuerlig uppdatering.73 Inom juridik 

finns det således en egen terminologi som endast förstås av människor som direkt 

eller indirekt är kopplade till juridiska spörsmål. Det är väsentligt för juridiska 

bibliotekarier att ha kunskap om juridiska termer och dess akronymer för att 

kunna söka juridisk information. 

Juridik är ett komplext ämnesområde och informationen påverkas av juridiska 

och etiska överväganden och Tespo Constable menar att juridiska bibliotekarier 

måste vara förtrogna med dem för att undvika lagbrott som skulle kunna leda till 

att bibliotekarierna tvingas inför domstol. Grundläggande kunskaper om de lagar 

som gäller biblioteken är nödvändigt och bibliotekarierna måste känna till till-

lämpningen av dessa lagar, hur de påverkar dem och vad som händer om de bryter 

                                                 
70 Eells, 2006, s. 137, 143; Leach 2008, s. 13ff; Ortega & Brown 2005, s. 72; Winston, M.D., “Academic 

Science and Engineering Librarians: A Research Study of Demographics, Educational Backgrounds, and 

Professional Activities”, 2001, s. 5ff. 

71 Burdick, A. (2004), “Informationist? Internal Medicine Rounds with a Clinical Medical Librarian”, s. 19; 

Lasserre, K. (2012), “Expert searching in health librarianship: a literature review to identify international 

issues and Australian concerns”, s. 11. 

72 Lasserre 2012, s. 11 

73 Constable, T. (2003), “The Importance of Legal Knowledge and Expertise: What Law Librarians Should 

Know”, s. 2ff; Way, K. A. (1987), “Quality Reference Service in Law School Depository Libraries: A Cause 

for Action”, s. 207, 213f. 
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dem. Ju större kunskap man har desto lättare är det att undvika legala problem.74 

Det är alltså viktigt för juridiska bibliotekarier att ha åtminstone grundläggande 

kunskaper inom juridik, både för att känna till området men också för att undvika 

att de själva eller användarna som de söker material åt inte hamnar inför domstol. 

Dessa kunskaper måste också hela tiden uppdateras vilket kräver förståelse för 

juridiken och dess system. 

Jag har inte lyckats hitta någon särskild forskning om ämneskunskaper eller 

ämnesbakgrund på samhällsvetenskapliga eller humanistiska bibliotek. Ett gräns-

fall utgörs en artikel av Barbara Marston Cross och John Richardson om offent-

liga informationsspecialister75, som behandlar dokumentbibliotekarier76 inom om-

rådena historia, statsvetenskap, offentlig förvaltning, offentlig rätt, och sociologi.77 

Detta är således en blandning av bibliotekarier och arkivarier som både behandlar, 

förtecknar och arkiverar offentliga handlingar. Denna artikel har därför endast i 

viss mån använts i denna uppsats. 

Trots att man debatterar vikten av ämneskunskaper på specialbibliotek står det 

ganska klart att det är fördelaktigt att ha en avancerad utbildning eller arbetslivser-

farenhet inom det ämnesområde som biblioteket hanterar. För ämnesövergripande 

universitetsbibliotek är extra kunskaper inom ett specifikt ämne av mindre bety-

delse men kan vara positivt. Olika typer av ämnesbibliotek har olika krav eller 

rekommendationer av utbildning och arbetslivserfarenhet inom relevanta ämnes-

områden. Man kan enligt mig klassificera ämnesbibliotekariernas behov av äm-

neskunskaper inom studerade områden (undantaget samhällsvetenskap där inga 

studier av ämneskunskaper har gjorts), från högst till lägst: 

1. medicin 

2. juridik 

3. ekonomi 

4. naturvetenskap och teknik 

Metod 

Min metod för den här undersökningen har varit webbenkäter, dels till biblioteka-

rierna på vissa utvalda svenska universitets- och högskolebibliotek och dels till 

användarna på ett urval av dessa bibliotek. Biblioteken kontaktades innan enkä-

                                                 
74 Constable 2003, s. 4. 
75 [eng. Government Information Specialists] 
76 [eng. Document Librarians] 
77 Marston Cross & Richardson 1989, s. 28. 
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terna skickades ut. Likaså tillfrågades vissa bibliotek om möjligheterna att dela ut 

enkäter till användarna. De bibliotek jag kontaktade finns i bilaga 1. 

Enkätundersökningar är lämpliga som undersökningsmetod under tre kriterier 

föreslagna av Warwick och Lininger 1975:78 

1. forskningen kräver kvantitativ information 

2. informanterna är i rimlig kontakt med och är bekant med informationen 

man söker 

3. forskaren har i förväg kunskaper om specifika problem och vilka tänkbara 

svar som kan komma att dyka upp 

Enkäterna 

Enkäten till biblioteken skickades ut till kontaktpersoner på biblioteken och dela-

des där ut eller mailades till bibliotekarierna. Jag valde att använda slutna frågor 

med fasta svarsalternativ. Detta eftersom slutna frågor är enklare att besvara och 

ger många och distinkta svar samt är lättare att kategorisera och analysera utifrån 

de givna svarsalternativen Jag gav de svarande möjlighet att kommentera i enkä-

ten, således en öppen fråga. För enkäten till bibliotekarierna se bilaga 2. 

Personliga förfrågningar till användarna valdes på de bibliotek som jag 

ganska enkelt kunde ta mig till (bibliotek i Uppsala, Stockholmsområdet och Lu-

leå) och utplacerade listor till övriga. Förfrågningar gjordes till användare som 

passerade in på biblioteket alternativt inne på biblioteket. Det sistnämnda gjordes 

enbart på bibliotek som hade låg genomströmning (biblioteket på Sophiahemmets 

högskola, Medicinska biblioteket och Ångströmbiblioteket). I de fall där listor 

placerades ut på biblioteket gjordes detta av bibliotekarierna i anslutning till 

bibliotekets informationsdisk. De bibliotek där användarundersökningar gjordes 

finns i bilaga 3. 

Enkäten till användarna var medvetet kort och utformad med standardiserade 

slutna frågor. Jag använde ett litet antal standardiserade och strukturerade slutna 

frågor eftersom jag ville att användarna skulle få möjlighet att svara så direkt som 

möjligt. Detta gjorde det möjligt att dra slutsatser och upptäcka tendenser ef-

tersom svaren då blev enklare att analysera i grupp. Nackdelen var dock att de 

fanns små möjligheter att kommentera enskilda svar, varför en kommentarruta 

fanns sist i enkäten. Användarenkäten finns i bilaga 4. 

Hög grad av standardisering, samma frågor i samma ordning, innebär att det 

är enklare att analysera. Ju mer strukturerad en enkät är, dvs. följer ett förutbe-

stämt frågeschema, desto lättare är den att genomföra och dokumentera men det 

                                                 
78 Bryman, Alan (1997), Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s. 130. 
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finns mindre chans att göra uppföljningar och utvidgningar.79 Öppna frågor ger 

den svarande goda möjligheter att komma till tals och täcker in så många olika 

svar som möjligt.80 Nackdelarna med öppna frågor i enkäter är att svaren kan bli 

svårare att kategorisera och analyserar samt att bortfallet kan bli stort.81 

Jag valde att inte erbjuda någon form av morot, vare sig till bibliotekarierna 

eller till användarna. Det är inte alltid att detta ger någon effekt och det är kost-

samt. Dessutom riskerar man då att de svarande inte förblir anonyma.82 Jag hade 

dock möjligheten att via mail tacka de inblandande biblioteken efter returnerad 

enkät och vid användarundersökning kunde jag tacka informanterna personligen 

vid förfrågan och också när det personliga mailet skickades ut. Att tacka deltagar-

na är oftast bra av hövlighet och som positiva effekter framöver vid nya eller upp-

följande undersökningar.83 

Något som är särskilt viktigt vid enkäter är själva enkätens utformning. Den 

bör se snyggt ut, vara lättöverskådlig, entydig, konsekvent, enkel (man ska inte 

behöva gissa vad frågan är) och ha kortfattade frågor.84 Detta gör att det blir trev-

ligare att fylla i enkäten och svarsfrekvensen blir därmed högre. 

Vid alla typer av undersökningar är etiska aspekter viktiga. Dessa kan sam-

manfattas i fyra övergripande etikregler:85 

1. forskaren ska informera de av forskningen berörda om undersökningens 

syfte (informationskravet) 

2. deltagarna har själva rätt att bestämma över sin medverkan (samtyck-

eskravet) 

3. uppgifter om alla i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga (konfidentia-

litetskravet) 

4. uppgifter om enskilda personer får endast användas i forskningsändamål 

(nyttjandekravet) 

För mig var dessa punkter inga problem. Jag informerade deltagarna i enkäterna 

om syftet och fick deras samtycke. I min undersökning samlade jag inga person-

                                                 
79 Eliasson, Annika (2013), Kvantitativa metoder från början, s. 26f; Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nanna 

(2011), Kvalitativa metoder: Från vetenskapsteori till praktik, s, 46ff; Trost, Jan (2010), Kvalitativa inter-

vjuer, s. 39ff. 
80 Ejlertsson, Göran (2014), Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, s. 52; Eliasson 2013, s. 36f; 

Trost, Jan (2012), Enkätboken, s. 72f. 
81 Ejlertsson 2014, s. 121; Eliasson 2013, s. 36f; Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997), Forsk-

ningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 198f; Trost 2012, s. 72. 
82 Ejvegård, Rolf (2009), Vetenskaplig metod, s. 57; Trost 2012, s. 120. 
83 Trost 2012, s. 124f. 
84 Ejvegård 2009, s. 57; Holme & Solvang 1997, s. 173f; Trost 2012, s. 81ff. 
85 Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 51; Trost 2010, s. 61, 123ff. 
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uppgifter och inga enskilda personer specificerades i uppsatsen utan bara ano-

nyma exempel har lyfts fram. 

En risk med att göra enkäter är s.k. survey fatigue, dvs. att enkäter kommer 

för snabbt efter varandra eller att enkäter är så långa eller komplicerade att man 

inte bryr sig om att svara på dem.86 Att mina enkäter kom för snabbt efter andras 

var problem för mig endast för användarenkäten i förhållande till några bibliotek 

(Lunds universitetsbibliotek och dess underbibliotek, Chalmers universitetsbiblio-

tek samt biblioteket vid Blekinge tekniska högskola) som under hösten gjort an-

vändarundersökningar, vilket gjorde att jag inte frågade några användare på dessa 

bibliotek. Att ha för långa eller för komplicerade enkäter var naturligtvis ett pro-

blem när jag skapade frågeformulären. Detta kan avhjälpas med en pilotstudie 

eller en förundersökning där en liten grupp som skulle ha kunnat ingå i undersök-

ningen besvarar och ger sina synpunkter på enkäten. Därefter kan man ändra en-

kätens frågeställningar, utformning och omfattning.87 Efter att ha gjort testenkäter 

till både bibliotekarierna och användarna och därefter justerat enkäterna efter test-

personernas svar ansåg jag att det inte längre var något som skulle orsaka sär-

skilda svårigheter. 

Två saker särskiljer webbenkäter skapade och administrerade på särskilda 

webbsidor från traditionella enkäter (utdelade frågeformulär, postenkäter, telefo-

nenkäter och gruppenkäter). För det första behöver man inte manuellt mata in och 

åskådliggöra data, eftersom svaren sparas automatiskt och resultaten visas i real-

tid.88 För det andra är det en betydligt mer kostnadseffektivt sätt, både i tid och 

pengar, eftersom distributionen är billig och enkel.89 

Det finns en risk vid webbenkäter att svarsfrekvensen blir låg, oftast lägre än 

vid postala enkäter. Det beror huvudsakligen på tre saker: enkätens utformning, 

svårigheter att nå deltagare och komplikationer med e-posten. Det är viktigare vid 

webbenkäter än vid postala enkäter att begränsa antalet frågor och göra dem så 

enkla och lättförståeliga som möjligt. Svårigheter att nå deltagare beror oftast på 

att man använder en kontakt (registerhållare) som i sin tur kontaktar personer på 

en e-postlista eller direkt, och att forskaren inte vet om deltagarna har fått tillgång 

till enkäten. Komplikationer med e-post är att det är enklare att ”glömma bort” en 

e-post än ett fysiskt brev, att e-posten blockeras av en brandvägg eller ett spamfil-

ter eller att e-postadressen är felaktig eller har upphört.90 

                                                 
86 Ejvegård 2009, s. 55f.  
87 Ejlertsson 2014, s. 159; Eliasson 2013, s. 42ff; Holme & Solvang 1997, s. 81, 175f. 
88 Ejlersson 2014, s. 10; Trost 2012, s. 144f. 
89 Trost 2012, s. 135. 
90 Trost 2012, s. 141ff. 
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Reliabilitet och validitet 

Två begrepp som används för att undersöka giltighet av en undersökning: reliabi-

litet och validitet. Båda dessa används för att bestämma hur trovärdig undersök-

ningen är, hur korrekta resultaten är och om de motsvarar verkligheten. För att 

undersökning ska ha bra giltighet bör både reliabiliteten och validiteten vara hög.91 

Reliabilitet eller tillförlitlighet beskriver hur stabil eller opåverkad av slumpen 

en undersökning är. Hög reliabilitet har litet slumpmässigt fel. För en kvantitativ 

undersökning innebär reliabilitet att försäkra sig om att mätningarna gör på 

samma sätt oavsett när och var undersökningen genomförs. Om man upprepar 

undersökningen och får samma resultat är reliabiliteten hög.92 

Det finns fyra faktorer inom reliabilitet:93 

1. Likhet mellan frågor som ska mäta samma sak (kongruens). Vid enkätun-

dersökningar är kongruens ofta relevant och man bör ställa ett antal frågor 

om ungefär samma företeelse för att mäta en variabel och kunna få med 

alla dess nyanser. 

2. Likhet i att registrera svar (precision). Ju lättare det är att fylla i svaren i 

enkäten desto högre precision. Man kan kontrollera data när de registrerats 

så att inga fel eller tveksamheter förekommer. 

3. Likhet i att uppfatta svar (objektivitet). Alla som läser in data från enkäten 

uppfattar ett svar på samma sätt. Detta kräver att datan, dvs. svaren som 

resultaten och slutsatserna bygger på, kan kontrolleras av andra och ge 

samma svar. 

4. Likhet i fenomenet över tid (konstans). Oftast är man i kvantitativa studier 

enbart intresserad av kortsiktig konstans eftersom man vanligen mäter 

långsiktiga förändringar. 

Man kan testa reliabiliteten med fyra olika metoder:94 

1. Man testar samma individ två gånger med liknande frågor som belyser 

samma sak (återtestning). Ju mer lika svaren är desto högre reliabiliteten.  

2. Svaren delas slumpmässigt upp i två halvor och jämförs med varandra 

(halveringsmetoden). Ju mindre avvikelse mellan dem desto högre reliabi-

litet. 

                                                 
91 Ejlertsson 2014, a. 107; Ejvegård 2009, s. 46; Eliasson 2013, s. 14; Trost 2012, s. 63. 
92 Ejlertsson 2014, s. 111f, 160; Ejvegård 2009, s. 77ff; Eliasson 2013, s. 14ff, 148, 156; Holme & Solvang 

1997, s. 163f; Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 33ff; Trost 2012, s. 61f. 
93 Eliasson 2013, s. 15f; Holme & Solvang 1997, s. 165f; Trost 2012, s. 62. 
94 Ejvegård 2014, s. 78f. 
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3. Man gör två olika enkätmätningar på liknande grupper som mäter samma 

sak (dubbeltestning)95. Ju bättre resultaten överensstämmer desto högre re-

liabilitet. 

4. Man infogar ett mindre antal frågor med andra formulering i enkäten som 

efterfrågar samma sak som tidigare efterfrågats i enkäten (kontrollfrågor). 

Om svaren är identiska är reliabiliteten hög. 

Validitet undersöker om man verkligen mäter det som man avser att mäta. Man 

bör använda ett så exakt mått som möjligt, veta vad måttet står för och använda 

det konsekvent. Oftast mäter man sambandet mellan det frågan mäter (resultaten 

och slutsatserna) och faktiska förhållanden (tidigare fastställda värden). Ju bättre 

resultaten och slutsatserna överensstämmer med tidigare värden desto högre vali-

ditet.96 Det finns två typer av validitet: yttre validitet och inre validitet. Yttre vali-

ditet beskriver hur väl resultaten och slutsatserna är giltiga även utanför den aktu-

ella mätningen enligt ovan. Inre validitet beskriver hur väl kopplingar mellan 

olika variabler inte beror på att variablerna påverkar varandra, s.k. kausalitet (oft-

ast som orsak-verkan-samband).97 Vid enkätundersökningar används oftast statist-

iska metoder för att beräkna inre validitet.98 

En hög reliabilitet behöver inte ge hög validitet, man kan mäta något helt an-

nan än det man vill mäta hur noggrant som helst, men låg reliabilitet ger alltid låg 

validitet.99 Reliabilitet och validitet kan komma i konflikt med varandra. Man kan 

tvingas mäta någonting som man inte egentligen är intresserad av att mäta (låg 

validitet) eftersom dessa värden är tillförlitliga (hög reliabilitet). Om man däremot 

i ett sådant fall väljer att mäta det man vill mäta, för att få hög validitet, är dessa 

värden osäkra (låg reliabilitet) och resultat inte möjliga att dra utifrån dessa mät-

ningar, dvs. man får även låg validitet.100 

Presentation av resultat 

Jag valde att presentera mina resultat som tabeller samt stapel- och cirkeldiagram. 

Både stapel- och cirkeldiagram är lättöverskådliga och oftast lätta att tyda. Tabel-

ler är vanligen lättöverskådliga men om antal värden eller antalet variabler blir för 

stort kan de vara svåra att tyda101 Stapeldiagram (eller stolpdiagram) ger antalet 

svar per svarsalternativ medan cirkeldiagram (eller tårtdiagram) ger andelen svar 

                                                 
95 [min benämning; Ejvegård ger den inget namn] 
96 Ejlertsson 2014, s. 108ff, 160; Ejvegård 2009, s. 80ff; Eliasson 2013, s. 16f, 148, 150; Justesen & Mik-

Meyer 2011, s. 33f; Trost 2012, s. 63. 
97 Bryman 1997, s. 42f; Eliasson 2013, s. 36. 
98 Bryman 1997, s. 43f. 
99 Ejvegård 2009, s. 82; Holme & Solvang 1997, s. 167; Trost 2012, s. 63. 
100 Holme & Solvang 1997, s. 167f. 
101 Ejlertsson 2014, s. 137ff; Eliasson 2013, s. 70f;  
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per svarsalternativ.102 Därför användes cirkeldiagram för att framhålla tydliga 

skillnader för en variabel och stapeldiagram för att belysa antalet svar för varia-

beln. Tabeller användes främst för att överskådligt visa svar för flera variabler. 

Man kan även använda datoriserade analysprogram för enkätundersökningar. 

Detta är fördelaktigt om man har två variabler och man undersöker sambandet 

mellan dem. Då används särskilt Chi-kvadratmetoden för att kontrollera hur till-

förlitligt ett samband mellan olika variabler är med en stor och definierad sanno-

likhet.103 Jag valde att inte använda sådana metoder eftersom min undersökning 

hanterar en variabel i taget och samband kan vara svåra att utläsa ur enkätsvaren. 

                                                 
102 Ejlertsson 2014, s. 138f; Eliasson 2013, 70ff; 
103 Eliasson 2013, s. 92ff; Holme & Solvang 1997, s. 314f. 



24 

Undersökning 

Jag kommer i denna del att redovisa och illustrera resultaten av webbenkäterna. 

För bibliotekarierna kommer resultaten att indelas i generella resultat som gäller 

för alla svarande och specifikt för ämnes- och institutionsbibliotekarier. Ämnes- 

och institutionsbibliotek är sådana bibliotek som specialiserar sig på särskilda 

ämnesområden (Medicin/hälsovetenskap, Naturvetenskap/matematik/teknik, Eko-

nomi, Samhällsvetenskap/humaniora eller Juridik) även om de oftast även inne-

håller ämnesövergripande samlingar eller andra ämnesområden om än i mindre 

mängd. Som institutionsbibliotek räknas enhetsbibliotek, filialbibliotek eller 

bibliotek på institutioner som administreras från ett centralt bibliotek och som 

ämnesbibliotek de bibliotek som omfattar hela universitetet eller högskolan. För 

användarundersökningarna kommer resultaten att dels visas generellt och dels 

specifikt för användarnas uppfattningar om bibliotekariernas ämneskunskaper. 

Bibliotekarierna 

274 bibliotekarier, biblioteksassistenter och personal med annan arbetstitel enligt 

egen definition svarade på enkäten av de totalt 584 personer som fick den utdelad 

till sig enligt bilaga 1. Det finns en osäkerhet i hur många som fick enkäten, ef-

tersom vissa bibliotek enbart svarade ungefär hur många som fick den, men detta 

påverkar inte resultaten. Svarsfrekvensen för enkäten till bibliotekarierna låg på 

ungefär 47 % vilket är acceptabelt för en webbenkät, även om det ligger i det un-

der intervallet för giltighet, och slutsatserna kan därför bygga på svaren i enkä-

ten.104 En del av förklaringen till den låga svarsfrekvensen var att jag personligen 

inte kontaktade alla bibliotekarier på de deltagande biblioteken utan bara förmed-

lade den till kontakter på respektive bibliotek. Det kan också bero på att jag inte 

hade möjlighet att skicka påminnelser till bibliotekarierna. 

Generellt var svarsfrekvensen högre på mindre bibliotek, de med färre än 16 

anställda, än på större samt högre på institutionsbibliotek än på allmänna ämnesö-

vergripande resp. ämnesspecialiserade bibliotek (se tabell 1). Detta beror förmod-

                                                 
104 Ejlertsson 2014, s. 27, 44; Trost 2012, s. 119, 147f. 
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ligen på att det är enklare att informera all personal personligen på mindre biblio-

tek och att de flesta institutionsbibliotek har ganska få anställda. 

Tabell 1: Svarsfrekvens uppdelad på bibliotekstyper. 

 litet stort Totalt institutions- allmänt ämnes- Totalt 

minst 50 % 12 4 16 11 3 2 16 

under 50 % 5 10 15 5 6 4 15 

Totalt 17 14 31 16 9 6 31 

Av de som besvarade enkäten svarade 248 på alla frågor vilket ger ett bortfall på 

9,5 %. Att över 90 % svarade på hela enkäten måste anses bra (särskilt eftersom 

det totala antalet obesvarade frågor var 29, vilket ger ett internt bortfall på drygt 

0,8 %) och tillförlitligheten av undersökning måste anses som god.105 De frågor 

som främst inte bevarades var ”Vilket bibliotek arbetar du på?” (9 st.); ” Har du 

gått någon vidareutbildning?” (5 st.) samt ” Vilken är den högsta examen du har i 

biblioteksvetenskap?”, ”Anser du att ämneskunskaper, dvs. kunskaper om de äm-

nen som finns på biblioteket, är viktiga i ditt arbete?” och ” Får du sökuppdrag av 

användare att ta fram information om ett särskilt ämne?” (vardera 3 st.). Det först-

nämnda är överraskande men kan bero på att några inte vill uppge detta av rädsla 

för att bli utpekade.106 Ytterligare två har dessutom inte velat ange bibliotek. För 

vidareutbildning kan tveksamheter i frågeställningen (om jag bara menar under 

arbetstid, om även intern vidareutbildning räknas osv.) var orsak till bortfallet. I 

de övriga fallen är bortfallet svårare att förklara eftersom alternativet ”Vet ej” 

fanns med. 

De bibliotek som jag har tillfrågat har varierande ämnesområden enligt figur 

1. Jag har valt att dela upp humaniora och samhällsvetenskap samt naturveten-

skap, matematik, teknik och data/IT i svaren för att se om det finns en skillnad 

mellan dem. Som annat anges bl.a. lärarutbildning/pedagogik, textil, religion, teo-

logi, arkitektur, sjöfart och hållbar utveckling (tvärvetenskapligt). Detta är de svar 

som de tillfrågade har gett, vilket inte alltid motsvarar de indelningar som jag 

gjort enligt bilaga 1. 

 

                                                 
105 Ejlertsson 2014, s. 29f; Holme & Solvang 1997, s. 199f; Trost 2012, s. 131. 
106 Kommentar, Enkät till biblioteken. 
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Figur 1: Ämnen på tillfrågade bibliotek. Eftersom man kan ange max tre svar blir antalet svar fler 
än 274. 

Bibliotekspersonalens arbetstitel och tjänstgöringstid 

226 svarande hade arbetstiteln Bibliotekarie, 18 Biblioteksassistent och 30 en an-

nan titel av de totalt 274 som svarade på denna fråga. De som hade en annan titel 

fördelade sig på chefer (10 svar); förste bibliotekarier (4); ämnesbibliotekarier (2); 

universitetsbibliotekarier (4); IKT-pedagoger (2) samt universitetslärare, dokto-

rand, administratör, bokbindare, arkivarie, systembibliotekarie, koordinator och 

praktikant (vardera 1). Den övervägande delen (mer än 8 av 10) som arbetar på 

universitets- eller högskolebibliotek är alltså bibliotekarier (se figur 2). 
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Figur 2: Personalens arbetstitel. 

Nästan hälften av de svarande (133 av 273) har arbetat mer än 15 år på bibliotek 

och färre än var tionde (17) två år eller mindre. För fördelningen 3-5 år, 6-10 år 

och 11-15 år se tabell 2. Nästan en fjärdedel (67 av 273 svarande) har arbetat på 

sitt nuvarande bibliotek upp till två år och drygt en fjärdedel (74 av 273) mer än 

15 år. För övriga fördelningar se tabell 3. 

Tabell 2: Antal år på bibliotek. 

Antal år Antal svar Procent 

0-2 år 17 6,2 

3-5 år 36 13,2 

6-10 år 45 16,5 

11-15 år 42 15,4 

över 15 år 133 48,7 

Totalt 273 100 

Tabell 3: Antal år på nuvarande bibliotek. 

Antal år Antal svar Procent 

0-2 år 67 24,5 

3-5 år 49 17,9 

6-10 år 34 12,5 

11-15 år 49 17,9 

över 15 år 74 27,1 

Totalt 273 100 

Många av de svarande har alltså arbetat länge och blivit kvar på samma bibliotek i 

åtskilliga år. Andelen som arbetat upp till två år på sitt nuvarande bibliotek är hög 

i jämförelse med de som arbetat upp till två år som bibliotekarie (24,5 % mot 6,2 

%). 
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Examen och annan utbildning 

Vad det gäller examen hade 131 bibliotekarieexamen, 100 masterexamen, 1 dok-

torsexamen och 39 hade ofullständig eller ingen examen i biblioteks- och inform-

ationsvetenskap (se figur 3). De flesta som arbetar på universitets- eller högskole-

bibliotek (mer än fem sjättedelar) har alltså en fullbordad utbildning. Andelen 

bibliotekarier med masterexamen (drygt var tredje) är avsevärt lägre än motsva-

rande siffra i USA (enligt studier av Linda Eells; Lina Ortega och Cecelia Brown; 

Mark Winston samt Hanrong Wang, Yingqi Tang och Carley Knight), som ligger 

mycket högre (oftast minst 95 %).107 Detta beror främst på att man enligt Jesús 

Alonso-Regalado och Mary Van Ullen samt Hanrong Wang, Yingqi Tang och 

Carley Knight som special- eller referensbibliotekarie måste ha en masterexamen i 

biblioteksvetenskap för att få arbeta på ett universitetsbibliotek.108 

 

 

Figur 3: Högsta fullbordade examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Notera att Dokto-
randexamen bör utläsas som Doktorsexamen. 

Nästan två tredjedelar (169 av 273 svarande om man räknar bort de som svarat 

enstaka kurser) har någon annan högskoleutbildning än bibliotekarie- eller mas-

terutbildning, som avklarats till minst 80 % (se figur 4). Detta är lägre än för ame-

rikanska studier (av bl.a. Linda Eells; Lina Ortega och Cecelia Brown; William 

Fisher; Tara Tobin Cataldo, Michele Tennant, Pamela Sherwill-Navarro och Rae 

                                                 
107 Eells 2006, s. 143; Ortega & Brown 2005, s. 75; Winston 2001, s. 16. 
108 Alonso-Regalado, J. & Van Ullen, M.K., “Librarian for Latin American and Caribbean Studies in U.S. 

Academic and Research Libraries: A Content Analysis of Position Announcements, 1970-2007”, 2009, s. 

149; Wang et. al. 2010, s. 493. 
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Jesano samt Mark Winston), där i stort sett alla universitetsbibliotekarier har en 

annan akademisk examen.109 

 

 

Figur 4: Annan högskoleutbildning. 

Nästan hälften av dessa (77 svar) var kandidatexamen; ytterligare knappt 2 av 10 

(29) på avancerad nivå, såsom magister- eller masterexamen; 3 doktorsexamen 

samt vardera en ”examen i kulturvetenskap” och ”adjunkt” [sic!]. Totalt har alltså 

111 svarande någon form av annan akademisk högskoleexamen. Motsvarande 

siffror för amerikanska studier av bl.a. Linda Eells; Lina Ortega och Cecelia 

Brown; William Fisher; samt Mark Winston är två tredjedelar (mellan 63 och 74 

% beroende på studie) för examen på grundläggande nivå och ungefär en tredjedel 

(mellan 24 och 36 %) för en examen på avancerade nivå.110  

Ytterligare 22 personer har en yrkesexamen eller motsvarande. De yrkesexa-

mina som angavs var lärare, musiklärare, förskollärare, civilingenjör, sjukskö-

terska, ingenjör, kostekonom, socionom, apotekare, naturgeograf, socialpedagog, 

journalist och agronom. Dessutom har 38 svarande läst en utbildning eller motsva-

rande kurser utan att ta examen. 

Vikten av ämneskunskaper 

Mer än tre fjärdedelar (206 av 271 svarande) anses att ämneskunskaper är viktigt i 

sitt arbete och färre än 2 av 10 (45 personer) anser att det inte är det (se figur 5). 

Bland kommentarerna finns bl.a. ”Du är rätt så borta och får svårt att hjälpa till 

                                                 
109 Eells 2006, s. 139; Ortega & Brown 2005, s. 75; Tobin Cataldo et. al. 2006, s. 446; Wang et. al. 2010, s. 

489; Winston 2001, s. 6. 
110 Eells 2006, s. 139; Fisher 1987, s. 16; Ortega & Brown 2005, s. 75; Winston 2001, s. 6. 
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om du inte vet vad studenterna talar om.”; ”Underlättar förståelsen av användar-

nas behov.”; ”Ämnena bör överensstämma med universitets utbud.”; ”Vi jobbar 

på ett akademiskt bibliotek och våra användare förväntar sig att vi har kunskap 

om de ämnen som finns här.”; ”Jag måste prata samma språk som studenter, lärare 

och forskare.”; ”Ämneskunskaper är oftast avgörande för hur bra och hur mycket 

man kan hjälpa låntagare.”; ”Det underlättar men är inte nödvändigt.”; ”Ju mer 

man känner ett ämne desto mer bättre service kan man ge i ämnet.”; ”Ytlig kän-

nedom om ämnena underlättar för att ge relevant undervisning i databaser etc., 

men djupare kunskaper behövs sällan.”; ”Det är en fördel att efterhand förvärva 

kunskap kring ämnet och dess informationsstrukturer. Har man ämneskunskapen 

underlättas självklart detta.”. 

 

 

Figur 5: Om ämneskunskapers betydelse. 

Två av de uppdrag på universitetsbibliotek som kan kräva ämneskunskaper för att 

få tillfredställande svar är specifika frågor och sökuppdrag. Specifika frågor är 

frågor om var man kan hitta material om ett särskilt ämne i biblioteket eller tips på 

”bra” böcker eller tidskrifter inom ett ämne. Sökuppdrag är att ta fram information 

om ett särskilt ämne. Sökuppdrag kan definieras som: 

a mediated process in which a user with an information need seeks consultation and assis-
tance from a recognised expert. The recognised expert performs a search that is the combined 
and synergistic application of […] key skills and knowledge.111 

                                                 
111 Lasserre 2012, s. 4. 



31 

För mer allmänna frågor (såsom om en viss bok finns inne eller var den står, hur 

man skaffar/använder låne- eller kopieringskort, hur skrivaren/kopiatorn fungerar 

osv.) behövs knappast ämneskunskaper. För specifika sökfrågor upplever drygt en 

fjärdedel av de svarande (70 av 273) att användarna ibland eller ofta tvekar att 

fråga dem (se figur 6). Vad det gäller sökuppdrag får en tredjedel (88 av 271) säll-

an eller aldrig den typen av uppgifter (se figur 7). 

 

 

Figur 6: Användarnas tvekan för specifika frågor. 

 



32 

 

Figur 7: Sökuppdrag. 

Bibliotekarier respektive biblioteksassistenter 

För saklighetens skull räknas vissa av de bibliotekarier som ingick i annan perso-

nal (fakultetsbibliotekarier och universitetsbibliotekarier) in i denna jämförelse. 

Detta för att dessa grupper av allt att döma är bibliotekarier som möter användare. 

Systembibliotekarier och förste bibliotekarier räknas däremot inte eftersom det 

kan vara svårt att veta om de möter användare i sitt arbete. Därför tillkommer 6 

bibliotekarier i dessa analyser vilket gör det totala antalet bibliotekarier till 232. 

Både hos bibliotekarier (108 av 231 svarande på denna fråga) och biblio-

teksassistenter (11 av 18 svarande) har en stor del arbetat över 15 år men fördel-

ningen är mer förskjuten mot ett större antal år hos biblioteksassistenter enligt 

tabell 4. Denna fördelning syns även i antal år på nuvarande bibliotek enligt tabell 

5. Således verkar det som biblioteksassistenter arbetat längre på bibliotek och ten-

derar att stanna kvar på samma bibliotek under lång tid. 
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Tabell 4: Antal år på bibliotek. 

 Bibliotekarier Biblioteksassistenter 

Antal år Antal Procent Antal Procent 

0-2 år 12 5,2 2 11,1 

3-5 år 33 14,3 1 5,6 

6-10 år 39 16,9 3 16,7 

11-15 år 39 16,9 1 5,6 

över 15 år 108 46,8 11 61,1 

Totalt 231 100 18 100 

 

Tabell 5: Antal år på nuvarande bibliotek. 

 Bibliotekarier Biblioteksassistenter 

Antal år Antal Procent Antal  Procent 

0-2 år 58 25,1 2 11,1 

3-5 år 42 18,2 2 11,1 

6-10 år 26 11,3 3 16,7 

11-15 år 45 19,5 4 22,2 

över 15 år 60 26,0 7 38,9 

Totalt 231 100 18 100 

De flesta bibliotekarier (213 av 230 svarande) har en utbildningen i biblioteksve-

tenskap medan biblioteksassistenter i mycket liten utsträckning (3 av 17 svarande) 

har en avslutad utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap (se figur 8 och 

9). Fördelningen av de som har en annan utbildning är också högre hos biblioteka-

rier (144 av 231 svarande) än hos biblioteksassistenter (10 av 18 svarande, varav 2 

en bibliotekassistentutbildning om 20 poäng [30 hp]), men inte lika markant (se 

figur 10 och 11). Det finns också en avsevärd skillnad i vidareutbildning där i 

princip hälften av bibliotekarierna (110 av 227 svarande) har någon form av vida-

reutbildning medan endast en av 18 svarande biblioteksassistenter har någon vida-

reutbildning. 
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Figur 8: Examen för bibliotekarier. Figur 9: Examen för biblioteksassistenter. 

 

 

 

Figur 10: Annan utbildning för biblioteka-
rier. 

 

Figur 11: Annan utbildning för biblioteksas-
sistenter. 

Även vad gäller vikten av ämneskunskaper finns det en skillnad mellan bibliote-

karier och biblioteksassistenter. De som tycker att det är viktigt är 178 av 230 

svarande bibliotekarier resp. 11 av 18 svarande biblioteksassistenter (se figur 12 

och 13), således avsevärt högre hos bibliotekarier. Denna skillnad kan bero att 

biblioteksassistenter har lägre grad av utbildning, både inom biblioteksvetenskap 

och övriga ämnen, än bibliotekarierna samt ingen särskild vidareutbildning. 

 

 

 

Figur 12: Vikten av ämneskunskaper enligt 
bibliotekarier. 

 

Figur 13: Vikten av ämneskunskaper enligt 
biblioteksassistenter. 
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Ämnes- och institutionsbibliotekarier 

Jag har valt att begränsa denna del av undersökningen till de bibliotek som är av-

gränsade i ämnesområden enligt bilaga 1. Då fås totalt 138 ämnes- och institut-

ionsbibliotekarier. Jag gör i detta avsnitt inte skillnad på typ av personal vid äm-

nes- eller institutionsbibliotek, dvs. både bibliotekarier, biblioteksassistenter och 

personal med övrig titel räknas med. För att se indelning i ämnesområden se tabell 

6. Om jag följer vad bibliotekarierna angett som ämnesområden på sina bibliotek 

fås fler svar som inte alltid motsvarar det som är bibliotekets specialområde. Vissa 

bibliotekarier kommer då dessutom att hamna inom flera ämnesområden. 

Tabell 6: Ämnes- och institutionsbibliotekarier enligt ämnesområden. 

Ämnesområde Antal svar 

Samhällsvetenskap/humaniora 48 

Naturvetenskap/matematik/teknik 44 

Ekonomi 13 

Medicin/hälsovetenskap 21 

Juridik 12 

Totalt 138 

Notera att Juridiska och Dag Hammarskjöldbiblioteket helt har först till juridik trots att det även 
innehåller stor del samhällsvetenskap/humaniora eftersom en uppdelning inte var möjlig. 

Arbetstitel och tjänstgöringstid 

De flesta av ämnes- och institutionsbibliotekarierna (89 av 138 svarande) har ar-

betat minst 11 år på bibliotek (se tabell 7) medan nästan hälften (66 av 138) har 

arbetat max 5 på sitt nuvarande bibliotek (se tabell 8). De allra flesta som arbetar 

på ämnes- och institutionsbibliotek är bibliotekarier (121 av 138 svarande) medan 

andelen biblioteksassistenter och personal med annan titel är liten (se figur 14). 
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Tabell 7: Antal år för personal på bibliotek 
för ämnes- och institutionsbibliotekarier. 

 

Antal år Antal svar Procent 

0-2 år 9 6,5 

3-5 år 17 12,3 

6-10 år 23 16,7 

11-15 år 28 20,3 

över 15 år 61 44,2 

Totalt 138 100 

Tabell 8: Antal år på nuvarande bibliotek för 
personal på ämnes- och institutionsbibliote-
karier. 

Antal år Antal svar Procent 

0-2 år 34 24,6 

3-5 år 32 23,2 

6-10 år 24 17,4 

11-15 år 23 16,7 

över 15 år 25 18,1 

Totalt 138 100 

 

 

 

Figur 14: Arbetstitel för personal på ämnes- och institutionsbibliotek. 

Examen och annan utbildning 

Ungefär en tiondel (14 av 138 svarande) saknar eller har ofullständig utbildning 

medan de övriga är ganska jämt fördelade mellan de som har bibliotekarieexamen 

och de som har masterexamen (se figur 15). 
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Figur 15: Högsta fullbordade examen för personal på ämnes- och institutionsbibliotek. 

Nästan tre fjärdedelar (86 av 138 svarande) har någon form av annan högskoleut-

bildning än inom biblioteksvetenskap avklarad till minst 80 %. Av dessa är hu-

vuddelen (53) någon form av akademisk examen och 14 yrkesexamen. 19 perso-

ner har läst kurser utan att ta ut en examen. Se vidare figur 16. Detta motsvarar i 

stort sett det som gäller för personal på alla undersökta bibliotek men andelen med 

akademisk examen är något lägre (38,4 % mot 40,66 %) och andelen med yrkes-

examen högre (10,1 % mot 7,3 %) för personal på ämnes- och institutionsbiblio-

tek. 

 

 

 

Figur 16: Annan utbildning för personal på ämnes- och institutionsbibliotek. 
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Vikten av ämneskunskaper 

Inte fullt tre fjärdedelar (101 av 138 svarande) av personalen på ämnes- och insti-

tutionsbibliotek anser att ämneskunskaper är viktiga (se figur 17). Detta är således 

lägre än för alla svarande. Det är också lägre än i en amerikansk studie av Tara 

Tobin Cataldo, Michele Tennant, Pamela Sherwill-Navarro och Rae Jesano, där 

82,1 % av specialbibliotekarierna ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att 

ha ämneskunskaper.112 För specifika sökfrågor upplever knappt var femte (26 av 

138 svarande) att användarna ibland eller ofta tvekar att fråga dem. Vad det gäller 

sökuppdrag får ungefär 3 av 10 (42 av 138) sällan eller aldrig den typen av upp-

gifter. Användarna på ämnes- och institutionsbibliotek uppvisar mindre grad av 

tveksamhet (18, 9 % ofta eller ibland enligt ämnes- eller institutionsbibliotekari-

erna mot 25,6 % för all bibliotekspersonal) men se ger lite oftare bibliotekarierna 

på ämnes- och institutionsbibliotek sökuppdrag (69,6 % ofta eller ibland jämfört 

med 67,5 % för alla universitets- och högskolebibliotek). 

 

 

 

Figur 17: Nödvändigheten av ämneskunskaper enligt personal på ämnes- och institutionsbibliotek. 

Specifika ämnesområden 

För att kunna jämföra med tidigare forskning av specifika bibliotek i andra länder 

gjordes även en indelning av ämnes- och institutionsbibliotekarierna enligt äm-

nesområdena i inledningen av detta kapitel. Det som har undersökts är relevant 

utbildning inom ämnesområdet samt i förekommande fall antal år på biblioteket. 

                                                 
112 Tobin Cataldo et. al. 2006, s. 447. 
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Jag har också studerat huruvida ämnes kunskaper är viktiga för bibliotekarier 

inom de specifika ämnesområdena. 

Naturvetenskapliga, matematiska och tekniska bibliotek 

För bibliotek inom det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska ämnesom-

rådet har merparten (31 av 44 inom området) arbetat minst 11 år på bibliotek (se 

tabell 9) men drygt hälften (23 stycken) har bara arbetat max 5 år på sitt nuva-

rande bibliotek (se tabell 10). Det sistnämnda motsvarar ungefär sifforna i ameri-

kanska studier av William Fisher samt Lina Ortega och Cecelia Brown (där 53 

resp. 56 % har varit på sitt nuvarande bibliotek fem år eller mindre) men andelen 

som arbetat som bibliotekarier mer än 10 år är mindre (59 resp. 66 %) jämfört 

med min undersökning.113 

De flesta av de svarande på naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska 

bibliotek är bibliotekarier (36 personer) och mer än hälften (24) har en biblioteka-

rieutbildning (se figur 18 och 19). Drygt hälften (25 av 44) har någon annan hög-

skoleutbildning än inom biblioteksvetenskap varav endast 3 kan anses relevanta 

för ämnesområdet i fråga, nämligen civilingenjörsutbildning i fysik; fil.kand. i 

biologi samt agronom (se vidare tabell 11). Detta skiljer sig från amerikanska stu-

dier av Linda Eells, Lina Ortega och Cecelia Brown samt Mark Winston där åt-

minstone var tredje (mellan 36 eller 68 % beroende på undersökning) av examen 

för denna typ av bibliotekarier på avancerad nivå var inom naturvetenskap eller 

teknik.114 Ungefär två tredjedelar (mellan 63 och 74 %) av personerna i dessa stu-

dier hade en kandidatexamen eller en omfattande mängd kurser inom naturveten-

skap eller teknik.115 Nästan två tredjedelar (28 av 44 av de svarande) i min under-

sökning anser att ämneskunskaper är viktigt (se figur 20). 

Tabell 9: Antal år på bibliotek för personal på naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska 
bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 2 

3-5 år 4 

6-10 år 7 

11-15 år 9 

över 15 år 22 

Totalt 44 

                                                 
113 Fisher 1987, s. 18 (table 1); Ortega & Brown 2005, s. 78. 
114 Eells 2006, s. 143; Ortega & Brown 2005, s. 75; Winston 2001, s. 16f. 
115 Eells 2006, s. 143; Ortega & Brown 2005, s. 75; Winston 2001, s. 6. 
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Tabell 10: Antal år på nuvarande bibliotek för personal på naturvetenskapliga, matematiska eller 
tekniska bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 9 

3-5 år 14 

6-10 år 5 

11-15 år 8 

över 15 år 8 

Totalt 44 

 

 

 

 

Figur 18: Titel för personal på naturveten-
skapliga, matematiska eller tekniska biblio-
tek. 

 

Figur 19: Examen för personal på naturve-
tenskapliga, matematiska eller tekniska 
bibliotek. 
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Tabell 11: Annan utbildning för personal på naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska 
bibliotek. 

Typ Antal svar Procent Varav 

Akademisk examen 17 39  

relevant   1 

ej relevant   12 

ej angett område   4 

Yrkesexamen 3 7  

relevant   2 

ej relevant   1 

ej angett område   0 

Kurser 5 11  

relevant   0 

ej relevant   3 

ej angett område   2 

Ingen 19 43  

Totalt 44 100  

 

 

 

Figur 20: Vikten av ämneskunskaper för personal på naturvetenskapliga, matematiska eller tek-
niska bibliotek. 
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Typbibliotekarien, dvs. en person som symboliserar det vanligaste svaret på de 

enskilda frågorna, på ett naturvetenskapligt, matematiskt eller tekniskt bibliotek 

har arbetat minst 11 år som bibliotekarie vara max 5 år på sitt nuvarande biblio-

tek. Hen har titeln bibliotekarie, har en bibliotekarieexamen och en akademisk 

examen inom ett område som ligger utanför bibliotekets huvudsakliga ämnen 

samt tycker att ämneskunskaper är viktiga. 

Ekonomiska bibliotek 

För bibliotek inom det ekonomiska ämnesområdet har merparten (10 av 13 inom 

området) arbetat minst 11 år på bibliotek (se tabell 12). Detta är avsevärt högre än 

i amerikanska studier av William Fisher samt Aubrey Kendrick, där ungefär häf-

ten (42 resp. 54 %) arbetat minst 10 år som bibliotekarier.116 Mer än hälften i min 

undersökning (8 personer) har arbetat minst 6 år på sitt nuvarande bibliotek (se 

tabell 13). Detta är högre än i USA där mellan 35 och 50 % har arbetat längre än 5 

år som ekonomiska bibliotekarier enligt studier av William Fisher samt Robert 

Perret.117 

Alla på ekonomiska bibliotek i min undersökning är bibliotekarier och mer än 

hälften (7 personer) har en bibliotekarieutbildning (se figur 21 och 22). Drygt 

hälften (9 av 13) har någon annan högskoleutbildning än inom biblioteksveten-

skap varav ingen kan anses relevanta för ämnesområdet i fråga (se vidare tabell 

14). Detta skiljer sig från amerikanska studier av Aubrey Kendrick och Robert 

Perret där ungefär var fjärde (23 resp. 33 %) har en examen inom ett relevant om-

råde.118 Dessa är huvudsakligen inom företagsekonomi.119 Hälften (6 av 12 sva-

rande) i min undersökning anser att ämneskunskaper inte är viktigt (se figur 23). 

Tabell 12: Antal år på bibliotek för personal på ekonomiska bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 0 

3-5 år 1 

6-10 år 2 

11-15 år 3 

över 15 år 7 

Totalt 13 

 

                                                 
116 Fisher 1987, s. 18 (table 1); Kendrick 1990, s. 397. 
117 Fisher 1987, s. 18 (table 1); Perret 2011, s. 55f. 
118 Kendrick 1990, s. 396f; Perret 2011, s. 50f. 
119 [eng. Business Administration] 
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Tabell 13: Antal år på nuvarande bibliotek för personal på ekonomiska bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 5 

3-5 år 0 

6-10 år 1 

11-15 år 4 

över 15 år 3 

Totalt 13 

 

 

 

Figur 21: Titel för personal på ekonomiska 
bibliotek. 

 

Figur 22: Examen för personal på ekono-
miska bibliotek. 
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Tabell 14: Annan utbildning för personal på ekonomiska bibliotek. 

Typ Antal svar Procent Varav 

Akademisk examen 6 46  

relevant   0 

ej relevant   2 

ej angett område   4 

Yrkesexamen 1 8  

relevant   0 

ej relevant   1 

ej angett område   0 

Kurser 2 15  

relevant   0 

ej relevant   1 

ej angett område   1 

Ingen 4 31  

Totalt 13 100  

 

 

 

Figur 23: Vikten av ämneskunskaper för personal på ekonomiska bibliotek. 
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Typbibliotekarien på ett ekonomiskt bibliotek har arbetat minst 11 år som biblio-

tekarie vara minst 6 år på sitt nuvarande bibliotek. Hen har titeln bibliotekarie, har 

en bibliotekarieexamen och ytterligare en akademisk examen inom ett område 

som ligger utanför bibliotekets huvudsakliga ämnen samt tycker att ämneskun-

skaper inte är viktiga. 

Medicinska bibliotek 

För bibliotek inom det medicinska eller hälsovetenskapliga ämnesområdet har 

merparten (15 av 21 inom området) arbetat minst 11 år på bibliotek (se tabell 15) 

och drygt hälften (11) har arbetat lika länge på sitt nuvarande bibliotek (se tabell 

16). Enligt en amerikansk studie av Daria Carle hade 26 % av bibliotekarierna på 

National Library of Medicine arbetat minst 11 år på detta bibliotek 1990.120 Såle-

des en avsevärd skillnad mot min undersökning. 

De flesta på medicinska eller hälsovetenskapliga bibliotek är bibliotekarier 

(18 personer) och lite mer än hälften (11) har en bibliotekarieutbildning (se figur 

24 och 25). Drygt hälften (13 av 21) har annan högskoleutbildning än inom biblio-

teksvetenskap. Av dessa kan 3 anses relevanta för ämnesområdet i fråga, två sva-

rande med sjuksköterskeutbildning och en med kurser i fysiologi. Se vidare tabell 

17. Som jämförelse hade över 35 % av medicinska bibliotekarier i USA enligt 

Carles undersökning en kandidatexamen eller motsvarande inom medicin eller 

hälsovetenskap 1990.121 Drygt hälften (13 av 21) anser att ämneskunskaper är vik-

tigt (se figur 26). En intressant kommentar om detta var: ”Inom medicin, vårdve-

tenskap, folkhälsovetenskap etc. är det däremot lättare att få ett ’hum’ om äm-

nena.” 

Tabell 15: Antal år på bibliotek för personal på medicinska eller hälsovetenskapliga bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 0 

3-5 år 3 

6-10 år 3 

11-15 år 4 

över 15 år 11 

Totalt 21 

 

                                                 
120 Carle, D. O. (1995), “A longitudinal study of Associates at the National Library of Medicine”, s. 278 

(table 2). 
121 Carle 1995, s. 277. 
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Tabell 16: Antal år på nuvarande bibliotek för personal på medicinska eller hälsovetenskapliga 
bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 5 

3-5 år 2 

6-10 år 3 

11-15 år 6 

över 15 år 5 

Totalt 21 

 

 

 

Figur 24: Titel för personal på medicinska 
eller hälsovetenskapliga bibliotek. 

 

Figur 25: Examen för personal på medi-
cinska eller hälsovetenskapliga bibliotek. 
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Tabell 17: Annan utbildning för personal på medicinska eller hälsovetenskapliga bibliotek. 

Typ Antal svar Procent Varav 

Akademisk examen 6 29  

relevant   0 

ej relevant   5 

ej angett område   1 

Yrkesexamen 5 24  

varav relevant   2 

ej relevant   3 

ej angett område   0 

Kurser 2 9  

varav relevant   1 

ej relevant   1 

ej angett område   0 

Ingen 8 38  

Totalt 21 100  

 

 

 

Figur 26: Vikten av ämneskunskaper för personal på medicinska eller hälsovetenskapliga biblio-
tek. 
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Typbibliotekarien på ett medicinskt eller hälsovetenskapligt bibliotek har arbetat 

minst 11 år som bibliotekarie vara minst 6 år på sitt nuvarande bibliotek. Hen har 

titeln bibliotekarie med antingen bibliotekarie- eller masterexamen och ingen yt-

terligare examen samt tycker att ämneskunskaper är viktiga. 

Samhällsvetenskapliga och humanistiska bibliotek 

För bibliotek inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnesområdet 

har merparten (26 av 48 inom området) arbetat minst 11 år på bibliotek (se tabell 

18) och drygt hälften (25) har arbetat max 5 år på sitt nuvarande bibliotek (se ta-

bell 19). De flesta är bibliotekarier (43 personer) och mer än hälften (24) har en 

bibliotekarieutbildning (se figur 27 och 28). 

Nästan två tredjedelar (30 av 48 svarande) har annan högskoleutbildning än 

inom biblioteksvetenskap. Av dessa kan 21 anses relevanta för ämnesområdet i 

fråga, såsom akademiska examen i arkeologi, religion, kulturvetenskap, psyko-

logi, litteraturvetenskap, konst, antikens kultur och samhällsliv, historia, engelska 

eller svenska; socionomexamen; musiklärarexamen eller kurser i kulturvetenskap 

eller varierande humanistiska ämnen. Se vidare tabell 20. Andelen som har en 

relevant examen, filosofie kandidatexamen eller motsvarande på avancerad nivå, 

är högre i en amerikansk studie av Barbara Marston Cross and John Richardson 

(motsvarande ca 80 %) än i min undersökning.122 I stort sett all personal på sam-

hällsvetenvetenskapliga eller humanistiska bibliotek (44 av 48) anser att ämnes-

kunskaper är viktigt (se figur 29). 

Tabell 18: Antal år på bibliotek för personal på samhällsvetenvetenskapliga eller humanistiska 
bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 4 

3-5 år 8 

6-10 år 10 

11-15 år 9 

över 15 år 17 

Totalt 48 

 

                                                 
122 Marston Cross & Richardson 1989, s. 30, 34. 



49 

Tabell 19: Antal år på nuvarande bibliotek för personal på samhällsvetenvetenskapliga eller hu-
manistiska bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 13 

3-5 år 12 

6-10 år 13 

11-15 år 3 

över 15 år 7 

Totalt 48 

 

 

 

Figur 27: Titel för personal på samhällsve-
tenvetenskapliga eller humanistiska biblio-
tek. 

 

Figur 28: Examen för personal på samhälls-
vetenvetenskapliga eller humanistiska 
bibliotek. 
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Tabell 20: Annan utbildning för personal på samhällsvetenvetenskapliga eller humanistiska 
bibliotek. 

Typ Antal svar Procent Antal 

Akademisk examen 18 38  

varav relevant   14 

ej relevant   0 

ej angett område   4 

Yrkesexamen 3 6  

varav relevant   2 

ej relevant   1 

ej angett område   0 

Kurser 9 19  

varav relevant   5 

ej relevant   0 

ej angett område   4 

Ingen 18 38  

Totalt 48 100  

 

 

 

Figur 29: Vikten av ämneskunskaper för personal på samhällsvetenvetenskapliga eller humanist-
iska. 
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Typbibliotekarien på ett samhällsvetenvetenskapligt eller humanistiskt bibliotek 

har arbetat minst 11 år som bibliotekarie vara max 5 år på sitt nuvarande biblio-

tek. Hen har titeln bibliotekarie med antingen master- eller bibliotekarieexamen 

och en akademisk examen inom ett relevant område för biblioteket i fråga samt 

tycker att ämneskunskaper är viktiga. 

Juridiska bibliotek 

För bibliotek inom det juridiska ämnesområdet har drygt hälften (7 av 12 sva-

rande) arbetat minst 11 år på bibliotek (se tabell 21) medan hälften (6) har arbetat 

max 5 år på sitt nuvarande bibliotek (se tabell 22). De flesta är bibliotekarier (11 

personer) och lika många (4 vardera) har antingen bibliotekarieutbildning, mas-

terutbildningen eller saknar fullbordad utbildning (se figur 32 och 33). 

Tre fjärdedelar (9 av 12) har annan högskoleutbildning än inom biblioteksve-

tenskap varav endast en kan anses relevant för ämnesområdet i fråga, nämligen en 

juristexamen. Se vidare tabell 23. Av de som en masterutbildning i biblioteksve-

tenskap har enligt en amerikansk studie av Kathy Way har nästan en fjärdedel (8 

av 34) av juridiska bibliotekarier också en juristexamen123 eller motsvarande.124 

Detta är alltså väsentligt högre än i min undersökning. Alla svarande på min enkät 

anser att ämneskunskaper är viktigt (se figur 34). 

Tabell 21: Antal år på bibliotek för personal på juridiska bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 1 

3-5 år 1 

6-10 år 3 

11-15 år 2 

över 15 år 5 

Totalt 12 

 

                                                 
123 [J.D. = juris doctor] 
124 Way 1987, s. 213 (table 2). 
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Tabell 22: Antal år på nuvarande bibliotek för personal på juridiska bibliotek. 

Antal år Antal svar 

0-2 år 2 

3-5 år 4 

6-10 år 1 

11-15 år 2 

över 15 år 3 

Totalt 12 

 

 

 

Figur 30: Titel för personal på juridiska 
bibliotek. 

 

Figur 31: Examen för personal på juridiska 
bibliotek. 
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Tabell 23: Annan utbildning för personal på juridiska bibliotek. 

Typ Antal svar Procent Varav 

Akademisk examen 6 50  

varav relevant   0 

ej relevant   3 

ej angett område   3 

Yrkesexamen 2 17  

varav relevant   1 

ej relevant   0 

ej angett område   1 

Kurser 1 8  

varav relevant   0 

ej relevant   1 

ej angett område   0 

Ingen 3 25  

Totalt 12 100  

 

 

 

Figur 32: Vikten av ämneskunskaper för personal på juridiska bibliotek. 
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Typbibliotekarien på ett juridiskt bibliotek har arbetat minst 11 år som biblioteka-

rie vara max 10 år på sitt nuvarande bibliotek. Hen har titeln bibliotekarie med 

och ytterligare en akademisk examen inom ett område som ligger utanför biblio-

tekets huvudsakliga ämnen samt tycker att ämneskunskaper är viktiga. 

Erfarenhet 

Att mäta erfarenhet är svårt.125 Hur ska man definiera vad som är erfarenhet? Finns 

det något som säger hur erfaren en bibliotekarie är i att bemöta användare? Erfa-

renhet inom ett specifikt område gör det, som Patrick Wilson säger, möjligt för en 

bibliotekarie att ge information till användare.126 Erfarenhet är oftast viktigt för 

som Priscilla Shontz uttrycker det: 

The benefits of acquiring library work experience are huge.127 

Patrick Wilson går ännu längre: 

Ignorance may consist in lack of a large quantity of experience […].128 

Brist på erfarenhet kan alltså leda till att användarna tvekar att fråga bibliotekari-

erna. Detta ser vi i figur 8. 

Vidareutbildning 

Ett sätt att erhålla erfarenhet är att enligt Shontz och Judith Field kontinuerlig in-

lärning genom vidareutbildning, yrkesträning, konferenser osv. eller genom att 

hålla sig uppdaterad inom aktuell forskning genom kontakter med forskarvärlden 

och/eller universitetens institutioner.129 

Nästan hälften av de svarande (125 av 269) har någon form av vidareutbild-

ning. Totalt angavs 182 kurser eftersom man kan uppge flera vidareutbildningar. 

Av dessa är drygt var femte inom pedagogik, både specialiserad för bibliotekarier 

och högskolepedagogik. Bibliotekariernas pedagogiska roll har enligt Birgitta 

Hansson ökat och alltfler arbetar med pedagogiska uppgifter.130 Knappt 5 % av all 

vidareutbildning var inom projektledning och ledarskap och drygt 7 % var inom 

litteraturvetenskap. Drygt en sjättedel har vidareutbildat sig inom humaniora och 

samhällsvetenskap, som inkluderar psykologi och filosofi; språk såsom engelska, 

                                                 
125 Med erfarenhet menas i hela denna del yrkeserfarenhet [eng. vocational experience] eller specifik arbetser-

farenhet [eng. library work experience] för bibliotek och inte generell arbetslivserfarenhet [eng. work experi-

ence]. 
126 Wilson, Patrick (1977), Public Knowledge, Private Ignorance: Toward a Library and Information Policy, 

s. 74. 
127 Shontz 2004, s. 140. 
128 Wilson 1977, s. 66. 
129 Field 2008, s. 9f; Shontz 2004, s. 316ff. 
130 Hansson, Birgitta (2009), ”Pedagogisk meritportfölj för bibliotekarier”, s. 240. 
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isländska, franska och nygrekiska; musik, konst och film samt övrigt såsom etno-

grafi, kulturvetenskap och genusvetenskap. Nästan en tredjedel av vidareutbild-

ningarna var inom biblioteksverksamhet, som inkluderar informationssökning; 

Dewey och katalogisering; informatik; bibliometri och statistik; uppsats, doku-

mentation och vetenskaplig publicering; media, kommunikation och marknadsfö-

ring; IT, digitala tjänster och webb samt övrigt såsom skolbibliotek, generella 

kurser och ekonomi för bibliotekarier. Dessutom har ett litet antal vidareutbild-

ning inom respektive datavetenskap (bl.a. programmering och systemvetenskap); 

juridik (bl.a. immaterialrätt och informationsjuridik); medicin (bl.a. kirugmedicin 

för sjuksköterskor och medicinsk terminologi) samt naturvetenskap (bl.a. astro-

nomi och zoologi) och matematik. Därtill tillkommer tio svarande som inte speci-

ficerat sin vidareutbildning. Se vidare tabell 24 och figur 33. 



56 

Tabell 24: Vidareutbildning. 

Ämne Antal 

Pedagogik 37 

Projektledning och ledarskap 9 

Litteraturvetenskap 13 

Psykologi och filosofi 4 

Språk 9 

Musik, konst och film 6 

Övrigt i samhällsvetenskap 

och humaniora 

12 

Informationssökning 3 

Dewey och katalogisering 6 

Informatik 5 

Bibliometri och statistik 2 

Uppsats, dokumentation 

och vetenskaplig publicering 

13 

Media, kommunikation 

och marknadsföring 

8 

IT, digitala tjänster och webb 12 

Annan inom biblioteksvetenskap 9 

Datavetenskap 6 

Juridik 6 

Medicin 4 

Naturvetenskap och matematik 8 

Ej specificerat 10 

Totalt 182 

Notera att man kan ange flera alternativ. 
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Figur 33: Vidareutbildning fördelad på ämnestyp. 

Om man ser på ämnes- och institutionsbibliotekarier har knappt hälften (63 av 138 

svarande) någon form av vidareutbildning. Eftersom man kan ange flera svar 

angavs totalt 89 kurser. Av dessa är drygt var fjärde inom pedagogik, drygt 5 % 

inom projektledning och ledarskap och en mycket liten andel inom litteraturveten-

skap. Drygt var tionde vidareutbildningskurs togs inom samhällsvetenskap och 

humaniora samt drygt var fjärde inom biblioteksverksamhet, främst upp-

sats/dokumentation och vetenskaplig publicering eller IT/digitala tjänster och 

webb. Drygt var sjätte fortbildningskurs var inom de ämnesspecifika områdena, 

dvs. sådana som huvudsakligen finns på särskilda bibliotek, datavetenskap; juri-

dik; medicin samt naturvetenskap och matematik. Därtill kommer fem svar som 

inte var specificerade. Se vidare tabell 25 och figur 34. 
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Tabell 25: Vidareutbildning hos ämnes- och institutionsbibliotekarier. 

 Biblioteksområden  

Ämne Juridik Ekonomi Samhällsvetenskap/ 

humaniora 

Medicin/ 

Hälsovetenskap 

Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

Totalt 

Pedagogik 2 1 12 2 7 24 

Projektledning och ledarskap  1 1 1 2 5 

Litteraturvetenskap   2  1 3 

Psykologi och filosofi      0 

Språk 1  2  1 4 

Musik, konst och film      0 

Övrigt i samhällsvetenskap 

och humaniora 

1  3  1 5 

Informationssökning  1    1 

Dewey och katalogisering 1  3   4 

Informatik     1 1 

Bibliometri och statistik      0 

Uppsats, dokumentation 

och vetenskaplig publicering 

1  3 2 4 10 

Media, kommunikation 

och marknadsföring 

 1 1 1 2 5 

IT, digitala tjänster och webb   3 1 2 6 

Annan inom biblioteksvetenskap    1 1 2 

Datavetenskap   2  3 5 

Juridik 1  1   2 

Medicin    3  3 

Naturvetenskap och matematik     4 4 

Ej specificerat   1 1 3 5 

Totalt 7 4 35 12 31 89 

Teckenstorleken och tabellen har gjorts mindre för att få plats. Notera att man kan avge flera svar. 
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Figur 34: Vidareutbildning fördelad på ämnestyp för ämnes- och institutionsbibliotekarier. 

Vidareutbildningen för anställda på ämnes- och institutionsbibliotek skiljer sig 

från siffrorna för alla anställda på bibliotek såtillvida att andelen pedagogiska kur-

ser är mycket högre (27,0 % mot 20,3 %) och andelen litteraturvetenskap betyd-

ligt lägre (3,4 % mot 7,1 %) för ämnes- och institutionsbibliotekarier Andelen 

som har fortbildning inom samhällsvetenskap och humaniora är avsevärt lägre 

(10,1 % mot 17,0 %) för ämnes- och institutionsbibliotekarier. För personal på 

samhällsvetenskapliga eller humanistiska bibliotek är andelen vidareutbildningar 

inom samhällsvetenskap 14,1 %, således lägre än för alla anställde på universi-

tetsbibliotek. 

För ämnesspecifika vidareutbildningskurser inom datavetenskap, juridik, me-

dicin samt naturvetenskap och matematik är andelen kurser högre (15,7 % mot 

13,2 %) för ämnes- och institutionsbibliotek gentemot alla universitetsbiblioteka-

rier. De ämnesspecifika kurserna fördelar sig huvudsakligen på personal på de 

bibliotek som har respektive ämnesområde. Juridik kan också sägas utgöra ett 

undantag då enbart hälften (1 av 2) av kurserna lästs av en juridisk bibliotekarie 

men underlaget är mycket litet och det är svårt att dra några slutsatser utifrån 

denna undersökning. Det bör dock påpekas att Juridiska institutionen i Uppsala 

sedan 90-talet erbjuder alla bibliotekarier vid Juridiska biblioteket att delta i och 

tentera första terminens juridikstudier.131 Detta syns emellertid inte i svaren. För 

medicin har alla (3 av 3) av vidareutbildningskurserna lästs av medicinska biblio-

tekarier och inom datavetenskap, naturvetenskap och matematik har merparten (7 

                                                 
131 Kommentar, Enkät till bibliotekarier. 
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av 9) av kurserna tagits av personal från naturvetenskapliga, matematiska eller 

tekniska bibliotek. 

Erfarenhet genom arbete 

Jag har valt två parametrar som ett mått för erfarenhet utifrån hur länge man arbe-

tat på bibliotek: antal år som bibliotekarie (allmän erfarenhet) och antal år på nu-

varande bibliotek (specifik erfarenhet). Det sistnämnda är särskilt viktigt för äm-

nes- och institutionsbibliotekarier, eftersom de oftare hanterar sökuppdrag inom 

specialiserade områden. 

Enligt en studie av Robert Perret anser en del bibliotekarier att man utan äm-

neskunskaper behöver minst tre år för att känna sig ”bekväma” i sitt arbete.132 Där-

för anser jag att tre år133 bör vara gränsen för erfarenhet. Utifrån dessa kriterier har 

256 av de svarande allmän erfarenhet och 206 specifik erfarenhet (se tabell 3). För 

ämnes- och institutionsbibliotekarier har 129 allmän erfarenhet och 104 specifik 

erfarenhet (se tabell 7 resp. 8). Den specifika erfarenheten hos ämnes- och institut-

ionsbibliotekarier (som motsvarar cirka 75 %) anser jag vara okej. Den är likvär-

dig med amerikanska studier (66 eller 80 %) av William Fisher resp. Aubrey 

Kendrick.134 

Om man höjer gränsen för erfarenhet till fem år, för att lättare kunna jämföra 

med amerikanska studier, har 220 av de svarande allmän erfarenhet och 157 har 

specifik erfarenhet. För ämnes- och institutionsbibliotekarier är samma siffror 112 

resp. 82. Den specifika erfarenheten hos ämnes- och institutionsbibliotekarier 

(som motsvarar ungefär 52 %) är då likvärdig med amerikanska studier av bl.a. 

Aubrey Kendrick, Lina Ortega och Cecelia Brown, Daria Carle samt Robert Per-

ret (mellan 48 och 56 %).135 

Användarundersökningen 

169 användare svarade på enkäten av de totalt 231 personer som fick den utdelad 

till sig enligt bilaga 3. Detta ger en svarsfrekvens på ungefär 73 % vilket är myck-

et bra för en webbenkät och min användarundersökning kan därför bygga på sva-

ren i användarenkäten.136 Den höga svarsfrekvensen beror troligen på att jag hade 

möjlighet att kontakta användare personligen och att jag kunde skicka ut påmin-

nelser. 

                                                 
132 Perret 2011, s. 55f. 
133 [i mina studier motsvarar detta upp till två beroende på frågeställningarna i enkäten till bibliotekarierna] 
134 Fisher 1987, s. 18 (table 1); Kendrick 1990, s. 397f. 
135 Carle 1995, s. 278 (table 2); Kendrick 1990, s. 397f; Ortega & Brown 2005, s. 78; Perret 2011, s. 55f 
136 Ejlertsson 2014, s. 27, 44; Trost 2012, s. 119, 147f. 
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140 personer svarade på alla frågor vilket ger ett bortfall på 17 %. Det totala 

antalet obesvarade frågor var 40 vilket ger ett internt bortfall på 2.6 %. Tillförlit-

ligheten av användarundersökning kan anses som okej.137 De frågor som främst 

inte bevarades var ”Vilken institution tillhör du?” (18 personer eller 11 %); ”På 

vilket bibliotek blev du tillfrågad att delta i denna undersökning?” (9 personer 

eller 5,3 %) samt ”Vad brukar du kontakta bibliotekarierna om?” (6 personer eller 

3,6 %). De båda förstnämnda kan bero på att några inte vill uppge detta av rädsla 

för att bli utpekade.138 För den tredje frågan beror bortfallet förmodligen på att de 

användarna inte brukar kontakta bibliotekarierna och alternativet ”Jag brukar inte 

kontakta bibliotekarierna” inte fanns med. Om man tar bort frågan ”Vilken in-

stitution tillhör du?”, som inte har relevans för studien och som har stort intern 

bortfall, blir bortfallet 7,7 %. Detta är enligt Holme och Solvang en möjlig metod 

för frågor som har stort internt bortfall.139 Utan denna fråga kan tillförlitligheten i 

användarenkäten anses god. 

Typ av användare 

Av de 169 svarande var huvuddelen studenter (155 personer), sex doktorander och 

fyra forskare. Dessutom angav fyra personer annat, vardera en som ”Läkare, tidi-

gare FoU-ansvarig NLL”; ”Varit student på BMC”; ”Arbetande” och ”svenska 

som andra språk”. De allra flesta som använder universitets- eller högskolebiblio-

tek är alltså studenter (se figur 35). 

                                                 
137 Ejlertsson 2014, s. 129f; Trost 2012, s. 131. 
138 Kommentar, Användarenkät. 
139 Krohn & Solvang 1997, s. 200. 
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Figur 35: Typ av användare. 

Vad man gör på biblioteket 

Av de 169 svarande använder 43 biblioteket dagligen, 81 varje vecka, 30 varje 

månad och 13 någon gång per år. Dessutom angav två att de aldrig använder 

biblioteket. De allra flesta använder alltså biblioteket minst en gång per vecka (se 

figur 36). 

 

 

Figur 36: Hur ofta man använder biblioteket. 
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Det som de 169 svarande använder biblioteket till är främst som studierum (128 

svar) eller söka böcker (84). Ungefär en fjärdedel vardera använder biblioteket till 

att söka tidskriftsartiklar (35); läsa bibliotekets böcker/tidskrifter (45); använda 

bibliotekets datorer (38) eller till utskrifter/kopiering (50) och elva personer ”An-

nat” (se figur 37). Som annat angavs ”Kursreferensböcker”; ”Servrarna för att få 

tillgång till artiklar; ”sitter och pluggar”; ”plugga”; ”beställa böcker och tidskrifts-

artiklar”; Ca 3 gånger i veckan”; ”Fjärrlån”; ”Låna böcker”; ”Varierar”; ”Place I 

use to seer and work” och ”umgås med kursare”.  

Av de 273 i bibliotekspersonalen som svarade på samma fråga var studierum 

(243 svar) och söka böcker (155) vanligaste svar. Även att använda bibliotekets 

datorer (133 svar) och utskrift/kopiering (103) ansåg personalen vara vanligt 

bland användarna. Söka tidskriftsartiklar (54 svar) och läsa bibliotekets böck-

er/tidskrifter (61) var inte särskilt vanligt (se figur 38). 23 svarade ”Annat”, som 

bl.a. angavs som grupparbete (7 svar); låna kurslitteratur (2 svar) och söka in-

formation, oavsett materialtyp (2 svar). 

 

 

Figur 37: Vad användarna använder biblioteket till. 
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Figur 38: Vad bibliotekspersonalen tror att användarna använder biblioteket till. 

Det finns således vissa skillnader mellan vad användarna säger att de använder 

biblioteket till och vad bibliotekspersonalen tror att användarna gör i biblioteket 

(se tabell 26). I tabellen anges relativ frekvens som är ett mått på antalet specifika 

svar i förhållande till det totala antalet observationer.140 

Tabell 26: Vad användarna använder biblioteket till. 

 Användarna Bibliotekarierna 

Svar Antal Relativ 

frekvens 

Antal Relativ 

frekvens 

Studierum 128 32,7 % 243 31,5 % 

Söka böcker 84 21,5 % 155 20,1 % 

Söka tidskriftsartiklar 35 9,0 % 54 7,0 % 

Läsa bibliotekets böcker/tidskrifter 45 11,5% 61 7,9 % 

Använda bibliotekets datorer 38 9,7 % 133 17,2 % 

Utskrifter/kopiering 50 12,8 % 103 13,3 % 

Annat 11 2,8 % 23 3,0 % 

Totalt 391 100 % 772 100 % 

Notera att man kan ange max tre svar.  

                                                 
140 Ejlertsson 2014, s. 126. 
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Användarna och bibliotekarierna 

Det som de 163 svarande kontaktar bibliotekarierna om är främst utlån och åter-

lämning (95 svar) eller informationssökning (83 svar). En annan vanlig uppgift för 

bibliotekarierna är att hämta eller visa böcker och tidskrifter i biblioteket (69 svar) 

medan få behöver hjälp med magasinhämtningar (10); fjärrlån (11) eller att an-

vända bibliotekets datorer (19). Tio personer angav ”Annat” (se figur 36). Som 

annat angavs ”Inget”; ”Servicedesk, hjälp av tekniker”; ”referat”; ”Frågor kring 

bibliotekets databasprenumerationer”; ”Inget”; ”Inget”; ”Praktiska problem rö-

rande grupprum”; ”Stöd med referenshantering”; ”Brukar inte göra det” och ”reg-

ler”. 

Av de 272 i bibliotekspersonalen som svarade på samma fråga var informat-

ionssökning (221 svar) och utlån och återlämning (155) vanligaste svar. Även att 

hämta eller visa böcker och tidskrifter i biblioteket (139 svar) ansåg personalen 

vara vanligt att användarna kontaktade dem om. Fjärrlån (61 svar) eller att an-

vända bibliotekets datorer (63) var inte särskilt vanligt och magasinhämtningar 

sällsynt (21 svar) (se figur 40). 42 svarade ”Annat”, som bl.a. angavs som teknisk 

support, kopiering och utskrift (totalt 20 svar); uppsatsskrivande och referenshan-

tering (6 svar); publiceringshjälp (3 svar) och hänvisningar till lärosalar eller stu-

dentinformation (3 svar). 

 

 

Figur 39: Vad användarna kontaktar bibliotekarierna om. 
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Figur 40: Vad bibliotekspersonalen upplever att användarna kontaktar dem om. 

Det finns således vissa skillnader mellan vad användarna säger att de kontaktar 

bibliotekarier om och vad bibliotekspersonalen upplever att användarna frågar 

dem om. (se tabell 27). 

Tabell 27: Vad användarna kontaktar bibliotekarierna om. 

 Användarna Bibliotekarierna 

Svar Antal Relativ 

frekvens 

Antal Relativ 

frekvens 

Utlån/återlämning 95 32,0 % 161 22,7 % 

Informationssökning 83 27,9 % 221 31,2 % 

Magasinhämtningar 10 3,4 % 21 3,0 % 

Fjärrlån 11 3,7 % 61 8,6 % 

Hämta/visa böcker/tidskrifter 

i biblioteket 

69 23,2 % 139 19,6 % 

Använda bibliotekets datorer 19 6,4 % 63 8,9 % 

Annat 10 3,4 % 42 5,9 % 

Totalt 297 100 % 708 100 % 

Notera att man kan ange max tre svar. 

Av de 166 användare som svarade om informationssökning svarade drygt en tred-

jedel (57 personer) att de ofta eller ibland ber bibliotekarierna att ta fram inform-

ation om ett särskilt ämne (se figur 41). Detta är annorlunda jämfört med bibliote-
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kariernas svar, där två tredjedelar ofta eller ibland får sökuppdrag från användarna 

(se tabell 28). Denna skillnad kan delvis förklaras med att bibliotekarierna betjä-

nar flera användare med sökuppdrag medan användarna oftast ger en bibliotekarie 

sökuppdrag. 

 

 

Figur 41: Användarnas sökuppdrag till bibliotekarierna 

 

Tabell 28: Sökuppdrag. 

 Användarna Bibliotekarierna 

Svar Antal Procent Antal Procent 

Ofta 13 7,8 59 22,3 

Ibland 44 26,5 117 44,3 

Sällan 62 37,3 64 24,2 

Aldrig 47 28,3 24 9,1 

Totalt 166 100 264 100 

Notera att ”Vet ej” tagits bort från bibliotekariernas svar eftersom det svarsalternativet inte fanns 
i användarenkäten. 

Den allra största delen (150 av 167 svarande) ansåg att de brukar få tillräcklig 

hjälp av bibliotekarierna och endast 3 menade att de inte brukar det (se figur 42). 
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Figur 42: Tillräcklig hjälp från bibliotekarierna 

Användarna om bibliotekariernas ämneskunskaper 

Av de 167 användare som svarade på frågan om bibliotekarierna ämneskunskaper 

ansåg mer än hälften (91 personer) att bibliotekarierna hade tillräckliga ämnes-

kunskaper medan drygt var femte (34) menade att bibliotekarierna helt eller delvis 

saknade ämneskunskaper. Dock har ungefär en fjärdedel (42 personer) av de sva-

rande ingen åsikt i frågan. (se figur 43). Detta är naturligtvis ett problem att ande-

len osäkra är så stor men påverkar inte resultatet särskilt mycket. Om man räknar 

bort svaren ”Vet ej” får man att mer än en fjärdedel inte upplever att bibliotekari-

erna har tillräckliga ämneskunskaper (se tabell 29). 
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Figur 43: Har bibliotekarierna tillräckliga ämneskunskaper? 

 

Tabell 29: Har bibliotekarierna tillräckliga ämneskunskaper? 

Alternativ Svar Procent 

Ja 91 72,8 

Nej 3 2,4 

Vissa 31 24,8 

Totalt 125 100 

”Vet ej” borttaget. 
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Diskussion 

Diskussionen innehåller tre avdelningar. Först en metodanalys där jag analyserar 

de metoder jag använde, vilka misstag jag gjorde och hur man kan förbättra fram-

tida undersökningar. Sedan följer slutsatserna där jag analyserar de resultat som 

undersökningen gav och om möjligt försöker förklara dem. Slutligen finns en av-

slutande del där jag lyfter fram mina egna tankar om hur universitetsbibliotekari-

ernas ämneskunskaper kan förbättras. 

Metodanalys 

Metodanalysen är indelad i tre delar: enkäter, reliabilitet och validitet samt resultat 

och slutsatser. För enkäterna analyseras hur väl de fungerade och vad som kunde 

ha förbättrats. För reliabilitet och validitet görs försök att analysera mina under-

sökningar utifrån dessa kriterier. För resultat och slutsatser beskrivs hur väl de 

fungerade och vilka svårigheter som fanns. 

Om enkäterna 

Enkätundersökningar var en lämplig metod i min uppsats för de uppfylld väl 

Warwick & Liningers kriterier141. I mitt fall var kriterium 1 och 2 ganska givna. 

Min underökning krävde kvantitativ information för att jag skulle kunna dra slut-

satser inom ämnet. Både bibliotekarierna och användarna har kontakt med biblio-

teket och är bekanta med hur man använder biblioteket och bibliotekarierna (i alla 

fall enligt dem själva) och har troligtvis idéer om bibliotekariernas kunskaper. Ett 

undantag var möjligen användarnas kunskap om bibliotekarierna ämneskunskap-

er, men där krävdes enbart deras åsikter och inte deras faktiska kunskaper om bib-

liotekarierna ämneskunskaper. Kriterium 3 är mer tveksam. Innan jag gjorde 

undersökningen hade jag lite praktisk kunskap om enkäter, hur de skulle utformas 

och vilka problem som kunde uppstå. Jag studerade visserligen tidigare forskning 

inom ämnet men så här i efterhand finns det saker som kunde gjorts bättre. 

Vad det gäller komplikationer som kan ge låg svarsfrekvensen (enkätens ut-

formning och komplikationer vid utskickandet) finns tydliga skillnader mellan de 

                                                 
141 [se Metod-delen för Warwick & Liningers kriterier, s. 18] 
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olika enkäterna. För bibliotekarierna var enkäten ganska lång och delvis kompli-

cerad och detta kommenterade vissa av de svarande. Det borde inte varit svårt att 

nå deltagare eftersom mina kontakter på biblioteket förmedlade enkäten. Men 

eftersom jag inte kunde kontakta bibliotekarierna direkt och påminna dem kunde 

de lätt ”glömma bort” att svara på enkäten. För användarenkäten utgjorde enkä-

tens utformning inga större problem eftersom den var medvetet kort och enkel att 

fylla i. Komplikationer med e-post borde ha varit liten men trots att de tillfrågade 

själva fick fylla i lämplig e-postadress fanns det 22 personer som enkäten inte 

kunde skickas till. Det kan bero på två saker: att de tillfrågade angav fel e-post 

eller att jag inte lyckades tolka deras handstil. Dessa 22 finns inte med i bilaga 4 

eftersom inga enkäter skickades ut till dem. 

För enkäten till bibliotekarierna finns det två saker som skulle ha förbättrat 

undersökningen avsevärt. Dels skulle rutorna där de svarande kunde ge förkla-

ringar eller kommentarer i frågorna 6, 7 resp. 8 har gjorts som separata frågor. 

Detta skulle ha gjort analysen av svaren betydligt enklare då jag inte hade behövt 

studera varje svarande för sig för att se om de hade en annan högskoleutbildning, 

vidareutbildning resp. om de ansåg ämneskunskaper viktigt. De förklarande ru-

torna skulle också ha gjorts betydligt större för att underlätta för att ge de svarade 

större utrymme att fylla in den. Dels skulle frågorna ha kommit i en annan ord-

ning. En bättre ordning skulle ha varit: fråga 3, fråga 9, fråga 1, fråga 2, fråga 4, 

fråga 5, fråga 6, förklarande ruta till fråga 6, fråga 7, förklarande ruta till fråga 7, 

fråga 12, fråga 13, fråga 10, fråga 11, fråga 8, förklarande ruta till fråga 8, fråga 

14. Detta skulle visserligen ha gjort enkäten något längre men betydligt lättare att 

analysera och tolka. Några upplevde att vissa frågor (särskilt fråga 6 och 7) var 

svåra att förstå och detta skulle troligtvis också ha avhjälpts med denna uppställ-

ning. Mer förklarande text kunde troligen också avhjälpt detta. 

För användarenkäten finns det inte så mycket att ändra på. Den är lagom kort, 

lättförståelig och gav mig tillfredställande svar. En mer uttömmande enkät med 

fler och mer specifika frågor för att kunna dra mer djupgående slutsatser skulle 

med stor säkerhet leda till ett större bortfall. Jag skulle dock ha gjort en begräns-

ning antalet svar på fråga 5 och 6 så att man endast kunde fylla i tre svar (vissa 

svarande fyllde i fler än tre). Detta gjordes i enkäten till bibliotekarierna vilket 

underlättade i analyserna av dessa svar. 

Reliabilitet och validitet 

Jag hade vissa problem att få hög reliabilitet utifrån de fyra faktorerna som ingår i 

reliabiliteten.142 Jag valde medvetet att inte ställa flera frågor om samma sakom-

råde för att inte få en för lång eller för komplicerad enkät och kongruensen är 

därmed låg. Eftersom de flesta frågor har kryssrutor var svaren oftast enkla att 

                                                 
142 [se Metod-delen för ingående beskrivningar av de fyra faktorerna, s. 21] 
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fylla i och precisionen är därmed hög. Då jag ensam har tolkat svaren är det omöj-

ligt att veta om andra skulle tolka svaren annorlunda och därmed är objektiviteten 

troligen ganska låg även om jag oftast verifierat mina resultat mot svaren. Svaren i 

min undersökning borde inte förändras under kortare tidsrymd och konstansen 

borde därmed vara hög även om en likande undersökning till samma personer om 

några år kommer ge delvis andra svar, särskild vad det gäller antal år. Utifrån 

dessa delar är reliabiliteten förmodligen ganska hög. 

I min undersökning hade jag svårigheter att testa reliabiliteten.143 Återtestning 

och dubbeltestning var inte möjligt att genomföra eftersom jag inte kunde göra 

flera enkäter p.g.a. tidsmässiga och praktiska hinder. Jag hade inga särskilda kon-

trollfrågor eftersom jag ansågs att detta inte behövdes när jag gjorde enkäten. I 

efterhand hade det naturligtvis underlättat att ha kontrollfrågor men enkäten kunde 

inte ändras under undersökningens gång. Halveringsmetoden har testats genom att 

jämföra den hälft som svarade först mot den hälft som svarade senare. Inga vä-

sentliga skillnader hittades och reliabiliteten måste därför anses hög. 

Jag kunde inte pröva validiteten i min undersökning eftersom det inte fanns 

några tidigare studier, i alla fall inte om ämneskunskaper hos svenska universitets- 

och högskolebibliotekarier. Jag kunde heller inte studera inre validitet eftersom 

jag valde att inte använda statistiska metoder. Detta hade kunnat göras men det 

hade varit mycket mer krävande och förmodligen inte gett särskilt mycket extra 

information, förutom möjliga kausala samband. 

Resultat och slutsatser 

Att presentera resultaten i form av tabeller och diagram var nödvändigt eftersom 

man annars skulle ha fått en stor textmassa med insprängda siffror som hade varit 

svår och ansträngande att läsa. Ett problem med resultaten var att för enkäten till 

bibliotekarierna behövdes de oftast tolkas om till mer lättillgängliga data för att 

kunna presenteras som diagram. Detta berodde på de felaktigheter som beskrevs i 

stycket ovan. För användarenkäten fanns inte samma problem.  

Utifrån mina undersökningar har slutsatser och möjliga förklaringar angetts i 

den mån det har varit möjligt. Eftersom antalet svarande var ganska stort kan ge-

nerella slutsatser dras både för all bibliotekspersonal och för personal på ämnes- 

och institutionsbibliotekarier. För användarna är generella slutsatser riskabla att 

dra eftersom de endast representerar en bråkdel av alla användare på universitets- 

och högskolebibliotek. Vid jämförelser mellan användare och bibliotekarier har 

jag emellertid dragit generella slutsatser eftersom biblioteken är gemensamma 

(även om fler bibliotek kontaktades än där användarenkäter gjordes). För att få en 

mer heltäckande bild av både bibliotekarier och användare bör nya studier som 

involverar fler bibliotekarier och användare göras. 

                                                 
143 [se Metod-delen för förklaringar av testmetoderna, s. 21f] 
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Att dra generella slutsatser som gäller bibliotekarier inom särskilda ämnesom-

råden är dock svårt baserat på min undersökning eftersom de svarande endast re-

presenterar en liten andel av bibliotekarierna inom dessa områden. Mina slutsatser 

gäller dock för de som svarat och kan ses som tendenser snarare än trender. 

För juridiska bibliotekarier kan emellertid slutsatserna anses giltiga för alla 

svenska juridiska universitetsbibliotek, eftersom enkäter skickades till alla biblio-

tek som hade en särskild juridisk inriktning (Juridiska fakultetens bibliotek i Lund 

och Juridiska biblioteket i Uppsala) och svarsfrekvensen var hög (nästan 70 %). 

Övriga universitets- och högskolebibliotek har inga särskilda juridiska bibliotek, 

även om vissa bibliotek har särskilda avdelningar för juridik (såsom Ekonomiska 

biblioteket [sic!] på Göteborgs universitet eller Frescatibiblioteket på Stockholms 

universitet). En viss reservation måste dock göras eftersom underlaget var litet 

(endast 12 personer svarade) och enstaka extra svar kan påverka resultaten. 

Slutsatser 

Slutsatserna är indelade i sex delar: svaren på mina frågeställningar, om bibliote-

karieyrket som profession, allmänt om bibliotekarierna, om bibliotekariernas äm-

neskunskaper, om bibliotekarierna på ämnesbibliotek samt bibliotekarierna och 

användarna. I dessa analyser räknas bibliotekarier som all personal som arbetar på 

biblioteken i fråga där annat ej anges. 

Frågeställningarna 

 I vilken utsträckning har bibliotekarierna ämnesbakgrund (utbildning 

och/eller vidareutbildning)? 

Bibliotekariernas ämneskunskaper är generellt ganska dåliga, både vad det gäller 

omfattningen av en annan utbildning och vidareutbildning (se styckena Annan 

Examen och Erfarenhet). Andelen som tycker att detta är viktigt är betydligt högre 

än de som faktiskt har det (se vidare stycket Vikten av ämneskunskaper). 

 Påverkas bibliotekariernas ämnesbakgrund hur de uppfattar biblioteket och 

sitt arbete? 

Denna fråga har varit svår att svara på utifrån min undersökning, huvudsakligen 

eftersom det är svårt att utläsa direkt utifrån enkätsvaren. I enskilda kommentarer 

kan jag utläsa att somliga bibliotekarier med bristande ämnesbakgrund upplever 

vissa svårigheter att hjälpa användare med mer komplicerade frågor. 
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 Kan en bristfällig ämnesbakgrund uppvägas av erfarenhet som ämnesbib-

liotekarie? 

Ja, det är tydligt att erfarenheten på ämnesbibliotek, och även på universitetsbib-

liotek generellt, är betydligt högre än andelen som har ämnesbakgrund (se stycket 

Erfarenhet och sista stycket under Ämnesbibliotekarierna). 

 Hur uppfattar användarna (studenter, forskare, övriga) bibliotekariernas 

ämneskunskaper? 

En ganska stor del av användarna anser att det finns vissa brister i bibliotekarier-

nas ämneskunskaper även om de tycker att de får tillräcklig hjälp av bibliotekari-

erna (se under Bibliotekarierna och användarna). 

 Finns det skillnader mellan olika typer av bibliotek (ämnesövergripande, 

specialiserade, stora, mindre osv.)? 

Det finns skillnader mellan ämnesövergripande och ämnesspecialiserade biblio-

tek, främst vad det gäller examen i biblioteksvetenskap och vikten av ämneskun-

skap (se under Ämnesbibliotekarierna). Skillnaderna mellan stora och små univer-

sitetsbibliotek har inte studerats särskilt eftersom jag inte hade möjlighet (främst 

tidsmässiga) att analysera bibliotekarier utifrån vilket bibliotek de arbetade vid. 

 Skiljer sig ämneskunskaperna hos bibliotekarierna mellan olika ämnesom-

råden (naturvetenskapliga, medicinska, samhällsvetenskapliga, ekono-

miska, juridiska)? 

Det finns stora skillnader vad det gäller bibliotekariernas ämneskunskaper mellan 

olika ämnesområden, huvudsakligen vad det gäller annan examen, främst dess 

relevans för ämnesområdet, och vikten av ämneskunskap (se under Särskilda äm-

nesområden). 

Professionen 

Utifrån min undersökning anser jag att bibliotekarieyrket inte är en profession 

utan en semiprofession. Jag baserar mitt ställningstagande på tre punkter: avsak-

nad av exklusivitet, teoretisk kunskapsbas och praktiskt arbetssätt. 

Arbetet som en bibliotekarie gör på ett universitetsbibliotek kan göras (och 

görs) av annan personal, t.ex. bibliotekarieassistenter, dvs. den exklusivitet som 

Julia Evetts och Andrew Abbott anser att en profession behöver existerar inte. 

Man behöver inte ha en abstrakt och specialiserad kunskapsbas från en mer 

avancerad utbildning (t.ex. en masterexamen) för att arbeta som bibliotekarie utan 
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en mer konkret äldre bibliotekarieutbildning är ganska vanlig. Det finns t.o.m. 

personal (som t.ex. de flesta biblioteksassistenter) som helt saknar utbildning 

inom biblioteksvetenskap. Detta innebär att den monopolisering som bygger på 

den kunskap som endast kan uppnås genom utbildning enligt t.ex. Inga Hellberg 

inte är tillfredsställd utan kunskap kan även fås genom erfarenhet. 

Den största delen av arbetet som utförs på universitetsbibliotek är av praktisk 

natur snarare än teoretisk (såsom utlån/återlämning, informationssökning och visa 

böcker eller tidskrifter i biblioteket) och praktisk inlärning är ett vanligt sätt att 

inhämta den kunskap som man anser sig behöva. 

Ämneskunskaper kan sägas utgöra en del av professionsbegreppet eftersom de 

enligt bl.a. Harry Järv; Tomas Lidman och Priscilla Shontz utgör den jurisdiktion 

som bekräftar universitetsbibliotekarierna gentemot andra professioner på univer-

siteten, nämligen lärarna och forskarna (professorer och doktorer). Enligt Jan No-

lin är fortgående vidareutbildning i yrket ett kriterium för en profession. Eftersom 

särskilda ämneskunskaper (såsom examen eller vidareutbildning inom lämpligt 

område) inte är särskilt vanligt förekommande är detta ytterligare ett argument för 

att biblioteksyrket inte kan betecknas som en profession. 

Utifrån min undersökning kan jag inte uttala mig ifall bibliotekarierna drivs 

av etiska och moraliska ställningstaganden, eftersom jag inte frågade om detta i 

enkäten. Detta beror på att det var svårt att konkretisera etiska spörsmål i enkäten. 

Således kan jag inte heller påvisa den normativt underbyggda professionalism 

som Andrew Abbott talar om. Jag hade heller inte med frågor rörande jurisdiktion 

eller legitimitet i enkäten beroende på att enkäten byggde på frågor om ämneskun-

skap och inte professionsteorin, även om det så här i efterhand hade varit intres-

sant och mer uttömmande med svar på dessa frågor för att bedöma ifall bibliote-

karieyrket ska ses som en profession eller en semiprofession. Detsamma gäller om 

bibliotekarierna i min undersökning har medlemskap i någon yrkesspecifik orga-

nisation (t.ex. yrkesförbund). 

Naturligtvis kan man argumentera för att i vissa avseenden kan resultaten i 

min undersökning påvisa att bibliotekarieyrket skulle vara en profession. Detta 

gäller främst fokusering mot ett samhällsintresse, i detta fall användarna. Det 

finns även inslag av teoretisk kunskap i det dagliga arbetet (t.ex. katalogisering, 

klassificering, publiceringsverktyg och referenshantering) särskilt på ämnes- och 

institutionsbibliotek. 

Frågan är om det är viktigt om biblioteksyrket är en profession eller inte, 

utom kanske för bibliotekarierna själva. Som blivande bibliotekarie är det natur-

ligtvis bra om bibliotekarieyrket anses som en profession, framförallt för att det 

ger en viss självstolthet i det arbete med gör men också som ett bevis på att den 

utbildning man lagt ner minst fem år på är värdefull. Dessutom ger det status och 

prestige i att arbeta inom en ”äkta” profession när man möter andra människor. 
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Men spelar det någon roll för användarna? Betyder det något för de som 

kommer till biblioteket om biblioteksyrket är en profession? Själva yrkesutöv-

ningen som användarna upplever, såsom servicetjänster, utlån/återlämning, hyll-

uppställning, kommunikation via olika media och bokcirklar/bokprat, är troligtvis 

inget som de anser att bibliotekarien behöver vara ”professionell” för att klara av. 

Undervisning av studenter på högskolebibliotek kan möjligen sägas vara ett un-

dantag eftersom det görs utifrån en annan professions synvinkel, nämligen lära-

rens. 

Ett problem kan vara användarna inte har någon kunskap om alla bibliotekari-

ens arbetsuppgifter, varav många inte sker ute i biblioteket, och kan därför få upp-

fattningen att man inte behöver några specialkunskaper som bibliotekarie. Ett an-

nat problem är att användarna inte ser någon skillnad mellan bibliotekarier, biblio-

teksassistenter eller andra anställda. Man vet inte heller vilka arbetsuppgifter som 

åligger vilken yrkesgrupp. 

Vanligtvis har biblioteksbesökaren oftast direktkontakt med någon som 

plockar fram böcker, visar på vilken hylla de står eller lånar ut och återlämnar 

dem, vilket oftast inte är en av bibliotekariens särskilda uppgifter. Men detta gör å 

andra sidan bibliotekarierna själva för att få komma ut i verksamheten och när-

mare användarna, och därmed sudda ut skillnaderna mellan olika yrkesgrupper. 

Detta bidrar naturligtvis till att upplevelsen att bibliotekarier inte är ett yrke som 

kan anses vara en profession. Detta har förmodligen ingen betydelse när använ-

darna kommer till biblioteket, använder det och får hjälp av bibliotekarierna. 

Bibliotekarierna 

För bibliotekarierna på universitets- och högskolebibliotek i allmänhet kommer 

tre saker att analyseras: antal år på bibliotek, antal år på nuvarande bibliotek och 

examen inom biblioteksvetenskap. 

Det finns tydliga skillnader mellan antalet år som bibliotekarie och antal år på 

varande bibliotek, där en tydlig tendens är att bibliotekarier har arbetat många år 

medan antal år på nuvarande bibliotek är mer förskjuten mot färre år. Detta kan 

tyda på att personal med ganska få år som bibliotekarie i större utsträckning flyttar 

mellan bibliotek och att personal med många yrkesverksamma år tenderar att 

stanna på samma bibliotek under lång tid, även om detta inte undersökts specifikt. 

Orsakerna till den stora rörligheten för relativt nya bibliotekarier är förmodligen 

att det är svårt för dem att hitta en fast tjänst. Om man arbetat många år på samma 

bibliotek är man däremot förmodligen bekväm i sin situation och tendrar att inte 

byta arbetsplats i första taget. 

Att nästan hälften av bibliotekarierna har en bibliotekarieexamen kan förklaras 

med att denna examen har funnits längre än masterutbildningen och att de flesta 

som har arbetat länge har en bibliotekarieexamen. Att ungefär var sjunde bibliote-

karie på universitetsbibliotek saknar eller har ofullständig utbildning är ganska 
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uppseendeväckande, eftersom det kan göra att legitimiteten och yrkesstoltheten 

urholkas. Att det inte krävs en teoretisk kunskapsbas för att arbeta som universi-

tetsbibliotekarie, vilket bl.a. Johan Olaisen och Jesper Ducander förespråkar, gör 

universitetsbibliotekariernas ställning som profession tveksam eftersom inte alla 

inom yrkesgruppen har en särskild utbildning mot biblioteksvetenskap. 

Orsakerna till att så många saknar examen inom biblioteksvetenskap kan bero 

på att drygt var sjätte som arbetar på universitetsbibliotek inte har titeln ”Bibliote-

karie” eller att en del personal fått tillsvidareanställning under studietiden som 

sedan omvandlats till fast anställning utan att de tagit examen. Det är dock svårt 

att uttala sig om detta utan att göra intervjuer. En slumpmässigt vald anställd på 

ett universitetsbibliotek förmodligen är (med cirka 70 % sannolikhet) en bibliote-

karie som har en avslutad utbildning i biblioteksvetenskap. Eftersom professions-

teorin enligt bl.a. Andrew Abbott, Judith Field, Inga Hellberg och Julia Evetts 

kräver att en yrkesgrupp har monopol på sin yrkesutövning gör detta dessutom att 

universitetsbibliotekarier inte kan räknas som en profession eftersom även andra 

grupper, som rent av kan sakna utbildning, kan göra bibliotekariernas arbetsupp-

gifter. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att två grundstenar för att ett yrke ska rä-

knas som en profession, att de yrkesverksamma inom professionen har en teore-

tisk grund genom utbildning och att de innehar exklusivitet inom sitt område, inte 

kan sägas vara uppfyllda för svenska universitetsbibliotekarier. 

Ämneskunskaper 

Ämneskunskaperna har delats upp i fyra delar för att göra det lättöverskådligt. 

Dessa är annan examen än inom biblioteksvetenskap, vidareutbildning, erfarenhet 

och slutligen hur viktigt bibliotekarierna anser att ämneskunskaper är. 

Annan examen 

Ungefär hälften av universitetsbibliotekarierna har en annan högskoleexamen utö-

ver en examen i biblioteksvetenskap. Av dessa är huvuddelen kandidatexamen 

medan andelen examen på högre nivå utgör cirka 30 % av det totala antalet biblio-

tekarier med en annan högskoleexamen. Detta motsvarar förhållandet i ameri-

kanska studier enligt bl.a. Linda Eells, Lina Ortega och Cecelia Brown samt Mark 

Winston. Andelen som har en annan högre examen är betydligt högre i USA än i 

Sverige enliga samma undersökningar plus studier av William Fisher samt Tara 

Tobin Cataldo, Michele Tennant, Pamela Sherwill-Navarro och Rae Jesano. Detta 

är kanske inte uppseendeväckande eftersom masterutbildningar kräver en tidigare 

examen men visar ändå på att det krävs högre grad av förkunskaper för att bli uni-

versitetsbibliotekarie i USA. 

Enligt bl.a. Johan Olaisen och Jesper Ducander behövs en teoretisk erhållen 

kunskap för att ett yrke ska kunna kallas för en profession. Eftersom över hälften 
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av universitetsbibliotekarierna saknar en ytterligare examen utöver examen i bib-

lioteksvetenskap, vilket anses krävs av bl.a. William Fisher för en ämnesspecifik 

service, kan avsaknaden av teoretiska ämneskunskaper gör att universitetsbiblio-

tekarier inte kan anses som en profession. 

Vidareutbildning 

Av vidareutbildningarna, som knappt hälften av universitetsbibliotekarierna har 

gått, märks tydligt vissa områden som pedagogik, bibliotekskunskaper eller olika 

ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora.  

Att en hel del väljer att studera pedagogik tyder på att undervisning har blivit 

en viktig del av biblioteksyrket. Att många vidareutbildar sig i olika former av 

biblioteksvetenskap eller olika utvecklingsområden på biblioteksområdet är inte 

så konstigt eftersom det är ämnen som kan behövas på bibliotek. Inte heller att 

man fortbildar sig inom samhällsvetenskap och humaniora, även om förtjänsterna 

där kanske är mindre eftersom man oftast redan har kunskaper i dessa ämnen. Lite 

mer överraskande är att vissa vidareutbildar sig i språk, musik, kultur och film 

eller etnografi då de normalt inte har någon framträdande roll på universitetsbib-

liotek. I en del fall är dessa vidareutbildningskurser dock ett viktigt ämne på de 

bibliotek som de bibliotekarierna arbetar vid, t.ex. Konstbiblioteket eller Human-

istiska biblioteket. 

Erfarenhet 

Andelen bibliotekarier som har arbetserfarenhet är ganska god på svenska biblio-

tek, både allmän och specifik erfarenhet. De är likvärdiga med motsvarande i 

amerikanska studier av exempelvis William Fisher, Aubrey Kendrick, Daria 

Carle, Robert Perret samt Lina Ortega och Cecelia Brown. Detta gäller både tre 

och fem års erfarenhet. Frågan är naturligtvis om man kan likställa förhållanden i 

USA med Sverige. Eftersom jag inte har sett några bevis på motsatsen blir svaret 

”Ja”, erfarenhet på svenska bibliotek borde motsvara erfarenhet på amerikanska 

bibliotek. 

Vikten av ämneskunskap 

De flesta universitetsbibliotekarier anser att det är viktigt med ämneskunskaper 

och att det underlättar om man har kunskaper inom de ämnen som finns på deras 

bibliotek för att hjälpa användarna på bästa sätt men att detta inte är absolut nöd-

vändigt. Detta skiljer sig från andelen som har kunskaper, antingen en ytterligare 

examen eller någon form av vidareutbildning, i ett relevant ämne som är betydligt 

lägre. Självklart är det bra att bibliotekarierna inser vikten av ämneskunskaper 

men möjligheterna att följa detta i praktiken utifrån deras ämnesbakgrund är inte 

lika tydliga. Dock uppvägs denna brist i rätt stor utsträckning av erfarenhet. 
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Linda Evan argumenterar för att god servicekvalitet och professionellt bemö-

tande krävs av en profession. Om då ämneskunskaper ska räknas som väsentliga, 

vilket bl.a. Steven Witt, Harry Järv, Tomas Lidman och Priscilla Shontz anser, är 

universitetsbibliotekarier knappast en profession eftersom bristande kunskaper 

kan ge sämre service. 

Ämnesbibliotekarierna 

Vad det gäller ämnes- och institutionsbibliotekarier finns det två saker som är 

tydliga. Den första är att det finns en stor diskrepans mellan antal år på bibliotek 

och antal år på nuvarande bibliotek, t.o.m. större än för alla universitetsbiblioteka-

rier. Detta kan tyda på att ämnes- och institutionsbibliotek inte är bibliotekariernas 

främsta val när det gäller universitetsbibliotek som arbetsplats eller att dessa har 

en större vilja att gå vidare och testa något nytt. Det andra är att både personal 

med annan titel och personer som saknar eller har ofullständig utbildning är cirka 

en tiondel. Detta innebär att en slumpmässigt vald anställd på ett ämnes- eller in-

stitutionsbibliotek förmodligen är (med nästan 79 % sannolikhet) en bibliotekarie 

som har en avslutad utbildning i biblioteksvetenskap. Återigen ser vi att bibliote-

kariernas arbete kan utföras av andra personer än utbildade bibliotekarier, vilket 

gör att ämnesbibliotekarier inte kan räknas som en profession enligt detta krite-

rium. 

Vissa skillnader mellan ämnes- och institutionsbibliotekarier resp. biblioteka-

rier på universitetsbibliotek i allmänhet kan utläsas. Dels har större andel arbetat 

få år på sitt nuvarande bibliotek för ämnes- och institutionsbibliotekarier. Detta 

har vi redan belyst i stycket ovan. Dels är andelen med en examen i biblioteksve-

tenskap är högre för ämnes- och institutionsbibliotekarier. Detta kan betyda att en 

fullbordad utbildning är mer betydelsefull vid anställningar på ämnes- och insti-

tutionsbibliotek, eller helt enkelt att kraven på att ha en fullständig examen har 

ökat på senare år och många bibliotekarier på ämnes- och institutionsbiblioteka-

rier har arbetat kortare tid på sitt nuvarande bibliotek än universitetsbibliotekarier 

i allmänhet. Detta gör att ämnesbibliotekarier enligt kravet att en yrkesgrupp be-

höver en teoretisk kunskapsbas, som lyfts fram av bl.a. Johan Olaisen och Jesper 

Ducander, förmodligen kan räknas som en profession. 

Vidare är fördelningen av vidareutbildningskurser är annorlunda. Detta gäller 

främst ämnesspecifika kurser (kurser inom datavetenskap, juridik, medicin samt 

naturvetenskap och matematik) där andelen som har gått den typen av kurser är 

betydligt högre för ämnes- och institutionsbibliotekarier, kurser inom samhällsve-

tenskap och humaniora där andelen är avsevärt lägre samt andelen pedagogik som 

är högre. Det sistnämnda är inget uppseendeväckande, dessa ämnen är ju specifika 

på ämnes- och institutionsbibliotek. Mer svårförklarligt är att andelen kurser inom 

samhällsvetenskap och humaniora är så lågt, t.o.m. lägre på samhällsvetenskap-

liga och humanistiska bibliotek än för all personal på universitetsbibliotek. Detta 
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kan bero på att nyttan med sådana kurser är begränsade på ämnes- och institut-

ionsbibliotek samt att personal på samhällsvetenskapliga och humanistiska redan 

har kunskaper inom området. Orsakerna till denna skillnad är omöjligt att utläsa 

ur min undersökning. Att andelen pedagogiska fortbildningskurser är högre bland 

ämnes- och institutionsbibliotekarier kan bero på att ämnes- och institutionsbiblio-

teken oftast är små och personalen i större utsträckning undervisar användarna, till 

skillnad från större ämnesövergripande bibliotek som oftast har särskild personal 

med ansvar för undervisningen. 

Dessutom är andelen som tycker att ämneskunskaper är viktiga mindre för 

ämnes- och institutionsbibliotekarier. Detta är förvånade, ämneskunskaper borde 

vara viktigare på bibliotek som specialiserar sig mot särskilda ämnesområden, 

men kan bero på att på dessa bibliotek tror bibliotekarierna att användarna har 

bättre kunskap om vad de ska söka efter och personalen behöver därför inte äm-

neskunskaper för att hjälpa dem. Därmed faller en av hörnstenarna i professions-

teorin enligt bl.a. Andrew Abbott och Julia Evetts, att man själv anser att man 

tillhör en profession som bygger på exklusivitet, eftersom de specifika kunskaper 

man erhållit genom utbildning, erfarenhet eller vidareutbildning inte anses rele-

vanta inom yrkesgruppen. 

Vad gäller erfarenhet är den i princip likvärdig mellan ämnes- och institut-

ionsbibliotekarier resp. bibliotekarier på universitetsbibliotek i allmänhet. Således 

spelar typ av universitetsbibliotek liten roll för hur ”bekväma” bibliotekarierna 

känner sig i sin arbetsroll och hur god service de kan ge användarna. Det service-

inriktade och samhällsvänliga kriteriet för att uppnå professionsstatus uppfylls 

således hos ämnesbibliotekarier. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att själva grunden för att ett yrke ska rä-

knas som en profession, dvs. att de yrkesverksamma inom professionen har en 

teoretisk grund genom specifik utbildning, att de anses vara unika i sin arbetsut-

övning och att de själv anser sig vara en profession, knappast kan sägas vara upp-

fyllda för ämnesbibliotekarier på svenska universitetsbibliotek. Om man dessutom 

anser, vilket bl.a. Andrew Abbott, Lena Olsson och William Goode gör, att erfa-

renhet inte kan uppväga bristen på specifik kunskap är ämnesbibliotekariernas 

status som profession mycket tveksam. 

Särskilda ämnesområden 

Det finns vissa skillnader mellan olika ämnesområden. Vad det gäller arbetstitel är 

skillnaderna små och de allra flesta är bibliotekarier inom alla områden. Fördel-

ningen mellan bibliotekarier med bibliotekarie- respektive masterexamen är 

ganska jämn inom de olika ämnesområdena, med undantag för naturvetenskap-

liga, matematiska och tekniska bibliotek där andelen med bibliotekarieexamen är 

avsevärt högre. Detta är svårt att förklara utan att göra mer djupgående intervjuer.  
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De allra flesta har en examen inom biblioteksvetenskap men denna andel är 

signifikant lägre på juridiska bibliotek än inom övriga ämnes- och institutionsbib-

liotek. Denna skillnad kan jag inte förklara eftersom inga kommentarer har gjorts 

om detta. För juridiska bibliotekarier var andelen som hade en annan examen 

högre men relevansen av dessa utbildningar var lägre än för övriga områden, med 

undantag för naturvetenskapliga, matematiska och tekniska bibliotek. Det mot-

satta gäller för bibliotekarier på samhällsvetenskapliga och humanistiska biblio-

tek, där huvuddelen av de som har en annan utbildning har den inom ett relevant 

område. Det senare kan förklaras av att den kandidatexamen som föregår en mas-

terexamen oftast tas inom samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Ef-

tersom andelen med relevant teoretiskt erhållna kunskaper inom relevanta områ-

den är låg kan ämnesbibliotekarier inom specifika ämnesområden inte anses som 

en profession eftersom de inte uppfyller kriteriet enligt t.ex. Jesper Ducander och 

Johan Olaisen att ett yrke ska ha teoretiskt baserad kunskap. 

Den allmänna erfarenheten är ganska likartad för alla områden men något 

lägre för samhällsvetenskapliga och humanistiska bibliotekarier. Detta kan bero 

på att arbete på samhällsvetenskapliga och humanistiska bibliotek är populära 

eller enkla att söka för nyutexaminerade bibliotekarier och personer som nyligen 

tagit masterexamen. Den specifika erfarenheten varierar mer mellan olika områ-

den. För tre års erfarenhet ligger juridiska samt naturvetenskapliga, matematiska 

eller tekniska bibliotekarier betydligt över snittet för alla ämnes- och institutions-

bibliotekarier och ekonomiska bibliotekarier ligger avsevärt under. För fem års 

erfarenhet ligger medicinska samt ekonomiska bibliotekarier betydligt över snitten 

och naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska bibliotekarier samt samhälls-

vetenskapliga och humanistiska bibliotekarier något under. Detta tyder på att bib-

liotekarier inom stora och varierande ämnesområden (som kan delas upp på flera 

bibliotek) oftare endast stannar några år medan bibliotekarier på mindre och mer 

specialiserade bibliotek i högre grad stannar längre. Siffrorna för ekonomiska bib-

liotekarier ser underliga ut men det är svårt att dra några slutsatser om det ef-

tersom underlaget är för litet. 

Skillnaderna mellan olika ämnesområden vad det gäller vikten av ämneskun-

skaper är stor. På juridiska eller samhällsvetenskapliga och humanistiska bibliotek 

anser alla resp. nästan alla att ämneskunskaper är viktiga. På naturvetenskapliga, 

matematiska eller tekniska bibliotek är anser nästan två av tre att ämneskunskaper 

är viktiga. Detta motsvarar vad jag kunde ha väntat mig utifrån hur relevanta äm-

neskunskaper bör vara för ämnet i fråga, möjligen lite högt. För medicinska bibli-

otekarier anser bara drygt hälften att ämneskunskaper är viktiga. Detta är lågt en-

ligt amerikanska studier och lägre än vad jag hade förväntat mig. Varför det är så 

är svårt att svara på men en förklaring kan vara att vissa medicinska bibliotekarier 

upplever att medicin och hälsovetenskap är ganska enkla att få ett grepp om. De 

flesta ekonomiska bibliotekarier anser att ämneskunskaper inte är viktiga. Att an-
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delen som tycker att ämneskunskaper är viktiga på ekonomiska bibliotek är så låg 

är mycket överraskande och svårt att förklara. Då en del ämnesbibliotekarier inom 

specifika områden anser att särskilda kunskaper inom sitt område inte är relevanta 

kan kravet på exklusivitet, som förespråkas av bl.a. Andrew Abbott och Julia 

Evetts, inte anses vara uppfyllt vilket ytterligare gör professionsstatusen för äm-

nesbibliotekarier inom särskilda ämnesområden tvivelaktig. 

Bibliotekarier på juridiska bibliotekarier sticker ut. Alla anser att ämneskun-

skaper är viktiga men en proportionellt lägre andel har ämnesbakgrund, relevant 

annan utbildning och lämplig vidareutbildning. Färre av juridiska bibliotekarier 

har också en examen i biblioteksvetenskap. Detta tyder på att bibliotekarier på 

juridiska bibliotek antagligen önskar eller vill ha en bättre förståelse för sitt ämne 

för att kunna hjälpa användarna bättre. Noteras bör dock att alla juridiska biblio-

tekarier i Uppsala kan få läsa in första terminen på Juristprogrammet, vilket gör 

dem bättre passande för arbetet på Juridiska biblioteket. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att två grundstenar för att ett yrke ska rä-

knas som en profession, att de yrkesverksamma inom professionen har en teore-

tisk grund genom specifik utbildning och att de själv anser sig vara en profession, 

knappast kan sägas vara uppfyllda för ämnesbibliotekarier på svenska universi-

tetsbibliotek. Det skiljer sig dock mellan olika ämnesområden, särskilt vad det 

gäller huruvida de teoretiska ämneskunskaperna anses viktiga. 

Bibliotekarierna och användarna 

Det finns vissa skillnader mellan vad användarna säger att de använder biblioteket 

till och vad bibliotekspersonalen tror att användarna gör i biblioteket. Skillnaden 

gäller framför allt datoranvändning, där bibliotekspersonalen uppger nästan dub-

belt så hög användning som användarna själva. En förklaring kan vara att datorer-

na oftast finns i närheten av informationsdisken, där personalen står, och det blir 

tydligare att användarna använder datorerna. Det skiljer även vad det gäller att 

söka tidskriftsartiklar och läsa bibliotekets böcker och tidskrifter, där användarna 

anger en högre relativ frekvens än bibliotekspersonalen. Detta kan förmodligen 

förklaras med att dessa är aktiviteter som användarna gör utan att bibliotekarierna 

lägger märke till dem. 

Det finns också skillnader mellan vad användarna säger att de kontaktar bibli-

otekarier om och vad bibliotekspersonalen upplever att användarna frågar dem 

om. Skillnaden gäller framför allt utlån och återlämning, där användarna uppger 

betydligt högre användning än bibliotekspersonalen. Dessutom är utlån och åter-

lämning vanligare bland användarnas svar än informationssökning, medan det hos 

bibliotekspersonal är tvärtom. Detta kan kanske förklaras med att användarna räk-

nar frågor om en särskild bok som sedan lånas som utlån och inte informations-

sökning medan bibliotekspersonalen räknar dem tvärtom eller som två skilda före-

teelser, dvs. både informationssökning och utlån. Det skiljer även kraftigt vad 
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gäller fjärrlån, där bibliotekspersonalen anger mer än dubbelt så hög frekvens som 

användarna. Detta kan bero på att fjärrlån är något som användarna oftast inte 

tänker på, och när de lånar eller återlämnar material från ett annat bibliotek tänker 

de kanske inte på det som fjärrlån utan som just utlån och återlämning. 

Användarna ansåg att bibliotekarierna huvudsakligen hade tillräckliga ämnes-

kunskaper men att drygt en femtedel menade att bibliotekarierna helt eller delvis 

saknade kunskaper i bibliotekets ämnen. Detta är inte särskilt bra, det innebär att 

en av fem användare upplever att de inte får (eller riskerar att inte få) tillfredsstäl-

lande svar när de kontaktar bibliotekarierna om mer komplicerade ärenden. Detta 

visar sig också i att en fjärdedel av bibliotekarierna upplever att användarna ibland 

eller ofta tvekar att fråga dem om mer specifika saker. De allra flesta användare 

upplever emellertid att de brukar få tillräcklig hjälp av bibliotekarierna. 

Avslutande tankar 

Så vad kan man göra för att få högre ämneskunskaper på svenska universitets- och 

högskolebibliotek? Bör man överhuvudtaget göra något eller ska man nöja sig 

med situationen i dagsläget? Användarna är ju i stort sett nöjda med den hjälp 

bibliotekarierna ger dem även om de känner vissa tveksamheter att kontakta bibli-

otekarierna om mer komplicerade frågor. 

Jag anser att man bör sträva efter att få så goda ämneskunskaper som möjligt 

för att kunna hjälpa användarna så bra som möjligt och minska den osäkerhet som 

användarna kan känna för att kontakta bibliotekarierna. Troligen skulle det också 

efterhand öka bibliotekariernas ställning som informationskälla och kunskapsför-

medlare hos forskarna. Dessutom skulle det öka professionalismen hos universi-

tetsbibliotekarierna vilket på sikt kan leda till att biblioteksyrket anses som en 

profession och därmed höja yrkets status. 

Att öka bibliotekariernas ämneskunskaper är naturligtvis inget man gör i en 

handvändning utan det kräver satsningar under lång tid. Det finns två saker som 

man kan göra på själva biblioteket: vidareutbilda personal och föröka se till att 

personer med specifik erfarenhet stannar på sitt aktuella bibliotek. Vidareutbild-

ningen bör vara inom lämpligt område för biblioteket ifall ämneskunskaperna ska 

kunna höjas. Ett bra sätt är den metod som praktiseras på Juridiska biblioteket i 

Uppsala, där man får möjlighet att läsa in första terminen på Juristprogrammet. 

Detta skulle ge att bättre förståelse för studenternas behov på biblioteket. 

En annan möjlighet vore att i högre grad anställa bibliotekarier som har lämp-

liga ämneskunskaper till nya tjänster. Om möjligt bör detta vara fasta tjänster för 

att se till att dessa bibliotekarier stannar kvar på biblioteket. Detta kan emellertid 

vara svårt eftersom det inte finns tillräckligt många som har antingen en ytterli-

gare akademisk examen eller arbetslivserfarenhet inom lämpligt område för just 

det biblioteket. Sverige är trots allt ett litet land och få personer examineras inom 
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biblioteksvetenskap (bibliotekarier eller master inom biblioteks- och informat-

ionsvetenskap) och ännu färre visar ett intresse av att arbeta på universitetsbiblio-

tek. 

Något annat som skulle kunna göra bibliotekarier bättre rustade att möta an-

vändare på universitetsbibliotek vore att skapa en särskild inriktning inom biblio-

teks- och informationsvetenskap som fokuserar mot universitetsbibliotek. Idag är 

masterutbildningen fokuserad mot arbete på folkbibliotek. Det finns trots allt 

skillnader mellan att arbeta på ett folkbibliotek och ett universitetsbibliotek. Dels 

finns det olika verksamhetsområden på universitetsbibliotek jämfört med folk-

bibliotek. Universitetsbibliotek har t.ex. fjärrlån, undervisning och vetenskaplig 

publicering medan folkbibliotek har bl.a. bok- och läsecirklar, läsfrämjande verk-

samhet och arrangemang. Dessutom kräver universitetsbibliotek också kunskaper 

som oftast inte behövs på folkbibliotek, såsom katalogisering och klassificering, 

databashantering och pedagogik. 

Den särskilda inriktningen bör därför innehålla pedagogik; vetenskaplig pub-

licering; katalogisering och klassificering samt databashantering, webb och IT. 

Inom denna inriktning skulle man också kunna lägga in grundläggande kurser i 

olika ämnesområden (naturvetenskap, medicin, juridik och ekonomi). Detta skulle 

både öka ämneskunskaperna hos studenterna och ge dem inblick i olika områden. 

En särskild inriktning skulle göra studenterna bättre förberedda på arbete på uni-

versitetsbibliotek. 



85 

Sammanfattning 

Min uppsats handlar om universitetsbibliotekariernas ämneskunskaper, som upp-

nåtts genom utbildning och/eller erfarenhet inom området. Syftet var att under-

söka ämneskunskaper hos bibliotekarier på universitets- och högskolebibliotek, 

hur förekomsten (eller bristen) på ämneskunskaper påverkar bibliotekariernas 

arbete och hur användarna ser på bibliotekariernas ämneskunskaper. Dessutom 

ville jag undersöka om det fanns skillnader mellan bibliotekarier på ämnesöver-

gripande universitetsbibliotek och ämnesspecialiserade bibliotek samt om det 

fanns skillnader mellan olika ämnesområden. 

Uppsatsen bygger på professionsteorin samt bibliotekarieyrket som profession 

eller semiprofession. Dessutom utforskades vad tidigare studier (främst ameri-

kanska) hade sagt om ämneskunskaper på universitetsbibliotek, både generellt och 

indelat i olika ämnesområden. 

För undersökningen användes webbenkäter till 274 bibliotekarier, biblio-

teksassistenter och övriga personal på universitets- och högskolebibliotek samt 

169 användare. Enkäten till biblioteken skickades ut till kontaktpersoner på ut-

valda bibliotek, vilka i sin tur tillfrågade personal på dessa bibliotek att delta. För 

användarenkäten tillfrågades användare på biblioteken personligen att delta och 

sedan skickades mail till dem. Svaren analyserades huvudsakligen utifrån de da-

torgenerade resultaten i det webbverktyg som användes och dessa resultat publice-

rades i form av tabeller och diagram i undersökningen. 

Resultaten från undersökningen var främst att andelen bibliotekarier med äm-

nesbakgrund var ganska låg, särskilt vad det gäller ämnesspecifik examen, samt 

att erfarenheten var relativt hög. De finns också skillnader mellan bibliotekarier på 

ämnesövergripande bibliotek och bibliotekarier på ämnesspecialiserade bibliotek, 

huvudsakligen att andelen med fullbordat examen i biblioteksvetenskap är högre 

för ämnesbibliotekarier och att andelen som tycker att ämneskunskaper är viktiga 

är lägre inom samma grupp. Det finns även skillnader mellan olika ämnesområ-

den, huvudsakligen vad det gäller examen, både inom biblioteksvetenskap och 

ytterligare ämnen, erfarenhet samt ifall ämneskunskaper är viktiga inom området. 

Baserat på mina resultat kan jag dra konklusionen att bibliotekarieyrket är en 

semiprofession snarare än en profession. De huvudsakliga slutsatserna från min 

undersökning är att bibliotekarierna tycker att ämneskunskaper är viktig och att 

detta inte syns i samma utsträckning i deras utbildning eller vidareutbildning men 
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att det till viss del vägs upp av erfarenhet. Användarna tycker att bibliotekariernas 

ämneskunskaper delvis är ganska bristfälliga men att de trots detta får tillräcklig 

hjälp. Det finns enligt mig tänkbara metoder för att höja ämneskunskaperna hos 

universitetsbibliotekarier, främst genom att försöka knyta bibliotekarier med 

lämplig utbildning till ämnesbiblioteken samt att skapa en inriktning mot universi-

tetsbibliotek. 
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Bilaga 1: Biblioteken 

Tabell 30: Medverkande bibliotek. 

Bibliotek Typ Ämnesgrupp Utskickade 

enkäter 

Antal 

svar 

Samhällsvetenskapliga 

biblioteket, Lund 

Institutions- Samhällsvetenskap/ 

humaniora 

16 7 

Karlstads universitetsbib-

liotek 

Allmänt Ämnesövergripande 24 11 

Biblioteket, Blekinge tek-

niska högskola 

Ämnes- Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

8 4 

Ekonomikums bibliotek, 

Uppsala 

Institutions- Ekonomi 10 7 

Chalmers bibliotek Ämnes- Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

42 17 

Medicinska biblioteket, 

Umeå 

Institutions- Medicin/hälsovetenskap 14 6 

Luleå universitetsbibliotek Allmänt Ämnesövergripande ca 30 11 

Ekonomihögskolans 

bibliotek, Lund 

Institutions- Ekonomi 6 6 

Högskolan i Borås biblio-

teket 

Allmänt Ämnesövergripande 22 12 

Almedalsbiblioteket, Upp-

sala 

Campus Ämnesövergripande 15 4 

Humanistiska biblioteket, 

Lund 

Institutions- Samhällsvetenskap/ 

humaniora 

21 14 

Umeå universitetsbiblio-

tek 

Allmänt Ämnesövergripande 63 25 

Lunds universitetsbiblio-

tek (huvudbiblioteket) 

Allmänt Ämnesövergripande ca 30 15 
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Högskolebiblioteket i 

Halmstad 

Allmänt Ämnesövergripande 11 5 

Medicinska biblioteket 

och BMC-biblioteket, 

Uppsala 

Institutions- Medicin/hälsovetenskap 12 8 

Astrobiblioteket, Lund Institutions- Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

1 1 

Biologibiblioteket, Lund Institutions- Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

4 1 

Kemicentrums bibliotek, 

Lund 

Institutions- Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

2 1 

Humanistiska biblioteket, 

Göteborg 

Institutions- Samhällsvetenskap/ 

humaniora 

72 23 

Karin Boye-biblioteket, 

Uppsala 

Institutions- Samhällsvetenskap/ 

humaniora 

16 5 

Ångströmbiblioteket, 

Uppsala 

Institutions- Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

6 3 

Matematiska biblioteket, 

Lund 

Institutions- Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

2 1 

Biblioteket, Sophiahem-

met Högskola  

Ämnes- Medicin/hälsovetenskap 5 5 

Högskolebiblioteket, Mä-

lardalens högskola 

Allmänt Ämnesövergripande 22 6 

Södertörns högskolebib-

liotek 

Allmänt Ämnesövergripande 32 12 

Juridiska och Dag Ham-

marskjöldbiblioteket, 

Uppsala 

Institutions- Juridik och samhälls- 

vetenskap/humaniora 

10 9 

Biologi och Geobiblio-

teket, Uppsala 

Institutions- Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

6 4 

Högskolebiblioteket i 

Gävle 

Allmänt Ämnesövergripande ca 20 12 
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KTH Biblioteket Ämnes- Naturvetenskap/ 

matematik/teknik 

ca 45 13 

Hälsouniversitetets biblio-

tek, Linköping 

Ämnes- Medicin/hälsovetenskap 11 2 

Juridiska fakultetens 

bibliotek, Lund 

Institutions- Juridik 6 3 

Osäkert    10 

Inte angett/Vill ej ange    11 

Totalt   ca 584 274 

De osäkra svaren är sådana som inte kan knytas till ett specifikt bibliotek, t.ex. Universitetsbiblio-
teket. 

Enkäterna till Humanistiska biblioteket i Göteborg delades även ut till Samhällsvetenskapliga 
biblioteket, Konstbiblioteket samt Biblioteket för musik och dramatik som är fristående bibliotek 
men där enkäter vidarebefordrades till från Humanistiska. Därav det stora antalet enkäter dit. 
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Bilaga 2: Enkät till bibliotekarierna 

 

Enkät bibliotekarier  
 

Jag heter Erik Wikström och går Masterutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap 
i Uppsala. Just nu gör jag min masteruppsats som ska undersöka bibliotekariernas ämnes-
kunskaper på svenska universitets- och högskolebibliotek och hur det påverkar deras arbete. 
Denna enkät är till för att få bibliotekariernas uppfattningar. 
Även biblioteksassistenter får svara på denna enkät. 
 
Att delta är frivilligt. 
Alla uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt och inga uppgifter om en-
skilda personer kommer att användas utan bara som kollektiv. 

 

1. 

Hur många år har du arbetat på bibliotek? 

Gäller både universitets- och folkbibliotek 

 0-2 år  3-5 år  6-10 år  11-15 år  över 15 år 

2. 

Hur många år har du arbetat på ditt nuvarande bibliotek? 

 0-2 år  3-5 år  6-10 år  11-15 år  över 15 år 

3. 

Vilket bibliotek arbetar du på? 

Om du arbetar på en filial eller en enhet ange detta, inte huvudbiblioteket som det ligger under 
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4. 

Vilken är din arbetstitel? 

 Bibliotekarie 

 Biblioteksassistent 

 Annat  

5. 

Vilken är den högsta examen du har i biblioteksvetenskap? 

 Bibliotekarie  Master  Doktorand  Ofullständig/Ingen 

6. 

Har du någon annan högskoleutbildning? 

Ska vara avklarad till minst 80 % 

 Ja  Nej 

 Om ja, vilken?  

7. 

Har du gått någon vidareutbildning? 

Endast kurser på högskolenivå 

Om du gått flera kurser avdela dem med semikolon; 

 Ja  Nej 

 Om ja, i vad?  

8. 

Anser du att ämneskunskaper, dvs. kunskaper om de ämnen som finns på biblio-

teket, är viktiga i ditt arbete? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Om ja, på vilket sätt?  
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9. 

Vilken typ av ämnen finns huvudsakligen på ditt bibliotek? 

Ett eller flera svar 

 Ämnesövergripande (många olika ämnesområden) 

 Samhällsvetenskap 

 Humaniora 

 Naturvetenskap 

 Matematik 

 Teknik 

 Data/IT 

 Medicin/Hälsovetenskap 

 Ekonomi/Business 

 Juridik 

 Annat  

10. 

Upplever du att användarna tvekar att fråga om specifika saker, t.ex. var man kan 

hitta material i ett särskilt ämne? 

Som användare räknas här studenter, forskare och lärare men inte allmänheten 

 Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 

11. 

Får du sökuppdrag av användare att ta fram information om ett särskilt ämne? 

Som användare räknas här studenter, forskare och lärare men inte allmänheten 

 Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
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12. 

Vad upplever du att användarna främst använder biblioteket till? 

Som användare räknas här studenter, forskare, lärare och allmänheten 

Max tre svar 

 Studierum 

 Söka böcker 

 Söka tidskriftsartiklar 

 Läsa bibliotekets böcker/tidskrifter 

 Använda bibliotekets datorer 

 Utskrifter/kopiering 

 Annat  

13. 

Vad upplever du att användarna främst använder bibliotekarierna till? 

Som användare räknas här studenter, forskare, lärare och allmänheten 

Max tre svar 

 Utlån/återlämning 

 Informationssökning 

 Magasinhämtningar 

 Fjärrlån 

 Hämta/visa böcker/tidskrifter 

 Använda bibliotekets datorer 

 Annat  
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14. 

Kommentarer 

 

Tack för din medverkan! 

 
Figur 44: Avskrift av enkäten till bibliotekarierna. Denna avskrift är anpassad till Word-format. 



100 

Bilaga 3: Användare 

Tabell 31: Tillfrågade användare. 

Bibliotek Kontakt Utdelade 

enkäter 

Antal 

svar 

Luleå universitetsbibliotek Personligt 

besök 

55 40 

Biblioteket, Sophiahemmets högskola Personligt 

besök 

22 18 

KTH Biblioteket Personligt 

besök 

42 32 

Linköpings universitetsbibliotek Utskickade 

listor 

0 0 

Högskolebiblioteket i Halmstad Utskickade 

listor 

0 0 

Ekonomikums bibliotek, Uppsala Personligt 

besök 

33 20 

Juridiska biblioteket och Dag Ham-

marskiöldbiblioteket, Uppsala 

Personligt 

besök 

33 18 

Medicinska biblioteket och BMC-

biblioteket, Uppsala 

Personliga 

besök 

7 + 20 5 + 14 

Ångströmbiblioteket Personligt 

besök 

19 13 

Ej angett   9 

Totalt  231 169 

På Linköpings universitetsbibliotek och Högskolebiblioteket i Halmstad skrev inga upp sig på 
listorna. Medicinska biblioteket och BMC- biblioteket besöktes var för sig. På Juridiska biblioteket 
och Dag Hammarskiöldbiblioteket inriktade jag mig mot den juridiska sidan. 
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Bilaga 4: Användarenkät 

 

Användarenkät  
 

Jag heter Erik Wikström och går Masterutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap 
i Uppsala. Just nu gör jag min masteruppsats som ska undersöka bibliotekariernas ämnes-
kunskaper. 
Denna enkät är till för att få användarnas uppfattningar. 
 
Att delta är frivilligt. 
Alla uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt och inga uppgifter om en-
skilda personer kommer att användas. 

 

1. 

På vilket bibliotek blev du tillfrågad att delta i denna undersökning? 

Om du besökte en filial eller en enhet ange detta, inte huvudbiblioteket 

 

2.  

Vilken typ av användare är du? 

 

Student 

 

Doktorand 

 

Forskare 

 

Lärare 

 

Annat  
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3. 

Vilken institution tillhör du? 

 

4. 

Hur ofta använder du biblioteket? 

 Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Någon gång per år  Aldrig 

5. 

Vad brukar du främst använda biblioteket till? 

Max tre svar 

 Studierum 

 Söka böcker 

 Söka tidskriftsartiklar 

 Läsa bibliotekets böcker/tidskrifter 

 Använda bibliotekets datorer 

 Utskrifter/kopiering 

 Annat  

6. 

Vad brukar du kontakta bibliotekarierna om? 

Max tre svar 

 Utlån/återlämning 

 Informationssökning 

 Magasinhämtningar 
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 Fjärrlån 

 Hämta/visa böcker/tidskrifter i biblioteket 

 Använda bibliotekets datorer 

 Annat  

7. 

Brukar du få tillräcklig hjälp av bibliotekarierna? 

 Ja  Nej  Vet ej 

8. 

Brukar du be bibliotekarierna att ta fram information om ett särskilt ämne? 

 Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

9. 

Upplever du att bibliotekarierna har tillräckliga ämneskunskaper? 

 Ja  Nej  Vissa  Vet ej 

10. 

Kommentarer och synpunkter 

 

» Redirection to final page of WebbEnkäter 

Figur 45: Avskrift av användarenkäten. Enkäten finns på både svenska och engelska. Denna av-
skrift är den svenska versionen, anpassad till Word-format. 


