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Profession och akademi

En evig fråga för högre utbildning torde vara friktionen mellan akademiska krav
och professionernas krav och förväntningar. Akademin håller hårt på sin auto-
nomi vad gäller definitioner av det vetenskapliga. Professionerna kan hänvisa
till en solid erfarenhet i praktiken – praktiken ofta utpekad som ‘verkligheten’.
Somliga akademiska ämnen kan synas ha en mindre stark anknytning till profes-
sionen – åtminstone till en bestämd, utpekad profession: nationalekonomi, histo-
ria, fysik. Emellertid är länkningen från akademin till professionerna även i ett
historiskt perspektiv stark. Ända tillbaka till universitetens ursprung i Bologna
är jurisprudensen och läkekonsten iögonenfallande exempel. Biblioteks- och in-
formationsvetenskapen har i likhet med de senast nämnda och andra såsom
masskommunikation och journalistik samt socialt arbete en tydlig anknytning
till existerande praxisfält. I Sverige har det under biblioteks- och informations-
vetenskapens existens (sedan tidigt 1900-tal) funnits tydliga uttryck för frik-
tioner i den rubricerade relationen. Tre exempel: Under det halvtannat decenni-
um, som linjenämnderna existerade från 1977 och framåt, hade professionens
företrädare rika möjligheter att artikulera positioner och även styra i utbildning-
en. Linjenämnderna tillkom också som en följd av en utredning och politiska
beslut som betonade att all högskoleutbildning skulle vara yrkesförberedande.
Universitetsreformen 1992 innebar dess motsats: Akademin styr. Inför Biblio-
tekshögskolans grundläggning fanns det anledning att artikulera positioner från
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olika håll. Somliga händelser har varit tämligen dramatiska antingen till sina
uttryck eller till sina effekter. Att studera valda tillfällen när friktioner har kom-
mit till uttryck skulle kunna innebära ett tillfälle att inhämta åtskilliga lärdomar
av relevans för studier både inom och utom ämnet. Att studera innehållet i en
kontrovers och förändringar i åtföljande diskurs med förväntat evighetsper-
spektiv torde svara mot högt ställda krav på relevans. Studier av vetenskapliga
kontroverser har genom bland andra Thomas Brante blivit en egen genre.1 Det
kan i det sammanhanget finnas något för projektet av teoretiskt intresse att
hämta. I den mån möjligheter erbjuder sig kan det visa sig intressant att jämföra
förhållanden inom ämnet i andra länder och i andra ämnen inom och utom
landet.

Ett huvudsyfte blir att finna och tolka professionens respektive akademins
sätt att se på utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap och skill-
naderna däremellan.

Intressanta metodiska problem för undersökningen att arbeta med gäller att
hitta “sanna” uttolkare av professionens och akademins syn. Även om fokus lig-
ger på akademi och profession kommer även andra inflytanden att visa sig. Up-
penbarligen gäller det från politikens fält. En annan fråga gäller hur artikulerade
synpunkter från det ständigt närvarande och ständigt växlande kollektivet av
studenter skall tolkas och behandlas i den valda dikotomin.

Folkbibliotekssakkunniga

Folkbibliotekssakkunniga fick sina direktiv av ecklesiastikministern Tage Erlan-
der i december 1946. Stadsbibliotekarien och riksdagsmannen Gustaf Nilsson
utsågs till ordförande, förste bibliotekskonsulenten Bengt Hjelmqvist och över-
läraren Lorentz Larsson till ledamöter. Stadsbibliotekarien Sigurd Möhlenbrock
utsågs till sekreterare i januari året därpå.2

År 1949 avlämnade de sitt betänkande. Ecklesiastikminister var då Josef
Weijne. Kompetenskrav och utbildningsfrågor behandlas i ett par avsnitt. Det
framgår att utredningen sneglade dels på danska förhållanden och dels på Stock-

                                           
1 Titlar som exempel: Brante, T. "Science-based controversies" 2000.

Brante, T., Fuller, S. & Lynch, W. Controversial Science 1993.

2 Folkbibliotekssakkunniga Folk- och skolbibliotek 1949. s. 3.
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holms stadsbiblioteks nyinrättade biblioteksskola.3 Om den praktiska delen av
utbildningen uttryckte man sig så här:

Man har i fortsättningen att räkna med två olika typer av elevutbildning, en
treårig utbildning för elever utan akademisk examen och en ettårig ut-
bildning för akademiker.

Såväl den treåriga som den ettåriga elevutbildningen bör försiggå vid
särskilda elevutbildningsbibliotek.4

Beträffande utbildningens längd vid själva biblioteksskolan tänkte sig utred-
ningen en förlängning från ett knappt halvår till ett helt läsår.5

Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att den öppning för icke-akade-
miker, som hade stängts så sent som 1943, var inspirerad av inställningen vid
Stockholms stadsbibliotek.

Svenska folkbibliotekarieföreningen försvarade kraftigt kravet på akademisk
examen i ett remissyttrande. Pikant nog undertecknades protesten av dåvarande
ordföranden, som var densamme som utredningens sekreterare nämligen Sigurd
Möhlenbrock. Styrelsen för Sveriges allmänna biblioteksförening uttryckte en
något mildare formulerad tveksamhet till förslagets utformning i den frågan.6

Utbildningsförslag 1952

Svenska folkbibliotekarieföreningens utbildningskommitté tillsattes vid årsmöte
i Visby i augusti 1951 med följande sammansättning: Knut Knutsson, Sigurd
Möhlenbrock, Märta Sjögreen, K.G. Wirde, Gösta Östling med Valter Ahlstedt
som sekreterare. Arbetet undertecknades den 30 juni 1952. Kommittén föreslog
en femårig bibliotekarieutbildning förlagd till ett särskilt nybildat institut med en
stiftelse som huvudman. I stiftelsen skulle staten, stadsförbundet, landskommu-
nernas förbund, SAB, SFF och Stockholms stadsbibliotek vara representerade.7

                                           
3 Op.cit. s. 34-40, 83-94, 118f.

4 Op.cit. s. 87

5 Op.cit. s. 89

6 Sveriges allmänna biblioteksförenings utbildningskommitté "Förslag till grundläggande
utbildning av bibliotekarier vid folkbibliotek samt vetenskapliga allmän- och
specialbibliotek" 1956. s. 593f.
[Jämför BBL 1949 s. 305ff. och 1950 s. 5ff.]

7 Op.cit. s. 609ff.
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Utbildningen skulle bygga på studentexamen. Kravet formulerades på det
viset att den inledande fyra månaders elevtjänstgöringen fordrade en sådan exa-
men som förkunskaper. Kunskap i ett modernt språk motsvarande betyget AB i
filosofie kandidatexamen skulle inhämtas. Den undervisningen skulle meddelas
vid Stockholms högskola. Examinanden skulle författa en uppsats över ett bib-
lioteksvetenskapligt ämne eller sammanställa en resonerande bibliografi.8

Till föreningens årsmöte i Karlskoga 1952 hade en lång protestskrivelse for-
mulerats av Gösta Berggren med flera. Protesten fokuserade på risken för in-
skränkthet vid ett isolerat institut utan valmöjligheter i utbildningens upplägg-
ning. Föreningen avslog kommitténs förslag.9

Utbildningsförslag 1956

En kommitté tillsattes i juni 1956 vid SAB:s årsmöte med följande samman-
sättning: Gösta Ottervik ordförande, Bianca Bianchini sekreterare, Krister Gie-
row, Gösta Morin samt Lillemor Ståhlgren. Som en kuriositet kan nämnas att
under pågående arbete blev stabsbibliotekarien Bianchini stadsbibliotekarie i
Norrköping medan stadsbibliotekarien i Stockholm Gierow blev överbiblioteka-
rie i Lund.10

Förslaget som blev resultatet presenterades som 30 tättryckta sidor i Biblio-
teksbladet. I bilagor redovisades även SFF:s utbildningskommittés förslag från
1952.

I kursfordringarna ingick 2 månaders provtjänstgöring med 1 månad vardera
vid vetenskapligt allmänbibliotek och folkbibliotek. Kommittén skisserar utför-
ligt innehållet i ettbetygs-, tvåbetygs- och trebetygskurs. Parallellt med tvåbe-
tygskursen skulle praktikanttjänstgöring förekomma, vilka båda uppgifter beräk-
nades till 2 terminer. Ettbetygskursen beräknades till en termin. Trebetygskursen
var individuell och inkluderade en uppsats.11

Efter en makalös långbänk sköt Skolöverstyrelsen förslaget i sank 1961 i ett
remissyttrande till regeringen. Som motiv för dröjsmålet angavs att man hade

                                           
8 Op.cit. s. 609ff.

9 Op.cit. s. 612ff.

10 Op.cit. s. 589.

11 Op.cit. s. 606ff.



6

velat avvakta rationaliseringsutredningen.12 Avstyrkandet gällde såväl en ge-
mensam grundutbildning som utbildningens förläggning till universiteten och in-
förandet av ämnet bibliotekskunskap som särskilt ämne inom de humanistiska
fakulteterna. Dessutom kritiserades resursslöseriet med utbildning på mer än ett
ställe. Generaldirektören Nils Gustav Rosén undertecknade “underdånigst” lik-
som bibliotekskonsulenten Bengt Hjelmqvist. Den senare hade varit ledamot av
rationaliseringsutredningen.13

Utredningen 1966-1969

Den 30 december 1965 tillsatte Ragnar Edenman, ecklesiastikminister mellan
1957 och 1967, en utredning rörande utbildning av bibliotekarier m.m. med Bo
Martinsson (1922-1999) som ordförande.14 Martinsson var för uppdraget juri-
diskt meriterad som advokat och politiskt meriterad bl.a. som riksdagsledamot
1961-1970. Hans karriär fortsatte med en utnämning till generaldirektör för kri-
minalvårdsstyrelsen 1970, en post som han innehade till sin pensionering 1987.
Åren 1974-1986 var han ordförande i Sveriges allmänna biblioteksförening,
möjligen som en följd av ordförandeskapet i utredningen.15

Utredningens sekreterare Jonas Åkerstedt (1935-1970) skrev under den tidi-
gare delen av 1960-talet som student för professor Lars Furuland en licentiatav-
handling vid Uppsala universitet i litteratursociologi om bildningsverksamheten
inom ABF, vilken publicerades som bok 1967.16 Han blev föreståndare för Dag
Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala, som då för tiden var knutet till Uppsala
stadsbibliotek. Numera är det knutet till Carolina Rediviva.

Övriga ledamöter var: förste bibliotekarien Måns Backelin (Kungliga Biblio-
teket), överbibliotekarien Hans Baude (Linköping), krigsarkivarien Bertil Broo-
mé, informationschefen Kajsa Hellström (Ingenjörsvetenskapsakademien), av-
delningsdirektören Bengt Hjelmqvist (skolöverstyrelsen), stadsbibliotekarien

                                           
12 1958 års rationaliseringsundersökning vid folkbiblioteken Organisation och

arbetsmetoder vid kommunala bibliotek: betänkande avgivet av särskilda kommitterade
1960.

13 Koncept till skrivelse till Konungen SE/RA/420262.19 Ö IV:12.

14 Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm Utbildning för bibliotek,
arkiv och informatik 1969. S. 3.

15 Thottie, T. & Törngren, M. "Bo Martinsson" 1999.

16 Åkerstedt, J. Den litterate arbetaren 1967.
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Bengt Holmström (Malmö), länsbibliotekarien Thord Plaenge  Jacobsson (Gäv-
le), avdelningsdirektören Hans Åke Karlström (Universitetskanslersämbetet)
och sektionschefen Lars Paul (Sveriges lärarförbund). Småningom, den 1 sep-
tember 1966, blev Åkerstedt utsedd till utredningens huvudsekreterare. Att som
experter biträda de sakkunniga tillkallades överbibliotekarie Gert Hornwall
(Uppsala), förste aktuarien Gunnar Ingman (Statistiska centralbyrån), byrådirek-
tören Thaly Nilsson (Uppsala universitet), medicine licentiaten Kjell Samuels-
son (Kungl. Tekniska högskolan, institutionen för informationsbehandling) samt
förste skolbibliotekarien Anton Taranger (Järfälla).17

Spåren av Åkerstedts hand finns genom hela utredningstexten. Särskilt har
jag spårat resultaten av hans arbete med att härleda utbildningarnas ursprung och
växlingsrika utveckling med olika sidospår och återvändsgränder.18 Hur han har
fått fram dessa uppgifter framgår dock inte av utredningstexten som traditions-
enligt inte redovisar sina källor annat än som en selektiv litteraturförteckning. I
kommittéarkivet i Riksarkivet kan man dock finna de förarbeten han utfört och
sänt runt till utredningens ledamöter. Dessa är, i kongruens med hans vetenskap-
liga träning, huvudsakligen försedda med källhänvisningar.19 God hjälp torde
han ha haft av den genomgång som gjordes i SAB:s utbildningskommittés för-
slag 1956.20

Betänkandet framlades den 7 oktober 1969 och ställdes till chefen för utbild-
ningsdepartementet som under åren 1969-1973 var Ingvar Carlsson. Under tiden
1967-1969 medan utredningen pågick var Olof Palme den som var utbildnings-
minister (mellan Edenman och Carlsson). Den s.k. UKAS-reformen var då hög-
aktuell vilket i någon mån avspeglas i utredningens efterlämnade handlingar.

Högt uppsatta bibliotekarier och arkivarier utgjorde, som framgått ovan, ut-
redningens uppsättning av sakkunniga och experter med komplettering av hu-
vudsakligen administratörer på höga poster inom universitets-, akademi- och
högskolevärlden. Flera av dessa var vetenskapligt kompetenta, men så vitt jag
har kunnat urskilja, var Kjell Samuelsson den ende undervisningsmässigt och
vetenskapligt verksamme.

                                           
17 Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm. S. 3.

18 Åkerstedt, J. "Tidigare och nuvarande utbildningsvägar i Sverige" 1969.

19 RA/322232 A I: 1-4, F: 1-2

20 Sveriges allmänna biblioteksförenings utbildningskommitté.
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Av internationella förebilder är det bekant hur det kan skära sig mellan uni-
versitetsorganisationer å ena sidan och professionsorganisationer å den andra.21

Åkerstedt är i sina arbeten mån om att redovisa olika ställningstaganden från
båda dessa håll genom åren. Ambitionen att följa den friktionen har jag tänkt
följa fullt ut, såvida utredningens personsammansättning lämnar några spår i det
avseendet.

Parentetiskt kan nämnas att andra friktioner antagligen också tillhörde ut-
redningens vardag. De kanske rent av var tydligare. Vid den tiden (1966-1969)
och även senare fanns en intressemotsättning mellan fackutbildade bibliotekarier
och s.k. lärarbibliotekarier vad gäller bemanningen av skolbiblioteken. Sveriges
lärarförbunds sektionschef Lars Paul som sakkunnig och experten Anton Ta-
ranger kunde säkert bevaka lärarbibliotekariernas intressen. Den intressemotsätt-
ningen, hur tydligt den nu kan ha kommit till uttryck inom utredningen, liksom
andra, som jag kanske inte (ännu?) har uppmärksammat, ligger utanför fokus för
denna studie men hör till kontexten.

Sammansättningen av kommittén ger intryck av att svara mot en vilja att till-
godose representation från olika delar av svenskt biblioteksväsende, medan ar-
kivväsendet verkar att ha betraktats såsom varande mera homogent. Representa-
tionen för forskning och högre undervisning synes ha varit särdeles gles.

Efter politiskt betingade förändringar genomfördes utredningens förslag.

Uppsala

Aktiviteter vid Uppsala universitet vid denna tid bör uppmärksammas. Jonas
Åkerstedt själv var från den litteratursociologiska avdelningen där en bok om
biblioteksforskning var under förberedelse.22

Åke Davidsson hade gjort sin doktorsavhandling inom musikvetenskap och
senare tagit anställning vid Carolina Rediviva. Han anordnade under tidigt(?)
1960-tal en tvåbetygskurs i bibliotekskunskap, sannolikt i samarbete med idé-
och lärdomshistoria. Det är okänt om någon tenterade.23 Ytterligare undersök-
ningar erfordras.

                                           
21 Houser, L.J. & Schrader, A.M. The Search for a Scientific Profession 1978. T.ex. s.

30ff.

22 Brundin, B. & Furuland, L. En bok om biblioteksforskning 1969.

23 Muntlig uppgift av Göte Edström den 25 augusti 2000.
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Enligt Åkerstedts uppgifter hade universitet redan på 1950-talet uttalat sig
för att bibliotekskunskap skulle kunna integreras inom idé- och lärdomshistoria.
Den inställningen lär ha skiljt sig från den negativa inställningen på andra uni-
versitetshåll.

Avrundning

Det är intressant att konstatera att 1950-talet erbjöd två så olika förslag vad
gäller universitetsanknytning som fallet var. Lösningen med en bibliotekshög-
skola med staten som huvudman men utan sammanblandning med andra ämnen
eller utbildningar som förslaget var i SOU 1969:37 påminner mer om SFF:s för-
slag än om SAB:s. En kompromiss kan urskiljas i att utbildningen gjordes ge-
mensam för olika bibliotekstyper med viss uppdelning i utbildningens slutskede.
Att frågan inte var avgjord kan utläsas av tendensen under linjenämndsperioden
att driva uppdelningen mellan utbildningarna allt längre.24
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Kronologi

1911

Valfrid Palmgrens yrkande om 14-dagarskurser.

1923

Folkbildningssakkunniga.

1935

Förslag om systematisk elevutbildning före tillträde till biblioteksskolan

1941

Yttrande av ÖB i Uppsala.

1942

SFFs styrelses enkät om utbildning presenterades på SAB:s årsmöte i
Skövde.

Bianca Bianchinis förslag: utbildningen borde vara enhetlig, omfatta minst
ett år och vara delvis avlönad.

1943

“För vinnande av tillträde till [biblioteksskole]kursen kräves, att sökanden
fullgjort elevtjänstgöring vid större bibliotek och avlagt akademisk examen eller
styrkt sig ha motsvarande förutsättningar för deltagande i kursen.”

1945

års universitetsberedning.

1946

Stockholms biblioteksnämnd skrev 30 mars till stadsfullmäktige om utbild-
ningsbehov.

Folkbibliotekssakkunniga fick sina direktiv. Gustaf Nilsson var ordförande,
Bengt Hjelmqvist och Lorentz Larsson var ledamöter. Sigurd Möhlenbrock var
sekreterare.

1948

Stockholms stads biblioteksskola startas
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1949

“NFB” i København: första nordiska fortsättningsskolan.

1949

SOU 1949:28: folkbibliotekssakkunniga avlämnar betänkande – föreslår
bland annat utbildning för långvägare; SFF protesterade; SAB uttryckte tvek-
samhet.

1951

SFF tillsatte kommitté för reform av folkbibliotekarieutbildning: Knut
Knutsson, Sigurd Möhlenbrock, Märta Sjögreen, K.G. Wirde, Gösta Östling
med Valter Ahlstedt som sekreterare.

1952

Förslag om biblioteksinstitut i Stockholm av SFF-kommittén; stiftelse som
huvudman; femårig utbildning inklusive ett års praktik föregången av fyra må-
naders elevtjänstgöring (visar likhet med Stockholms stads biblioteksskola?);
förslaget förkastades av SFF:s årsmöte.

1952

“NFB” i Stockholm.

1953

På SFF:s årsmöte föreslår Bianca Bianchini en arbetsgrupp i utbildnings-
frågan för att undersöka möjligheter att samordna utbildning av bibliotekarier
vid olika bibliotekstyper.

1954-1955

Två konferenser för bibliotekarier från olika bibliotekstyper, en i Saltsjöba-
den och en i Stockholm, uttryckte ett intresse för en gemensam grundutbildning:
en förutsättningslös utredning borde göras.

1955

SAB tillsatte en utbildningskommitté vid sitt årsmöte med bland andra
Bianca Bianchini (sekreterare) och Gösta Ottervik (ordförande).

1955

“NFB” i Oslo.

1956
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Utbildningskommitténs förslag: Ett nytt ämne vid filosofiska fakulteterna –
bibliotekskunskap med ett-, två- och trebetygskurser och en termins praktik.

SAB:s årsmöte förde debatt om utbildningsförslag; kritik för resurssplittring.

1957

Regeringen anbefaller Skolöverstyrelsen att inkomma med utlåtande angåen-
de SAB:s förslag.

Beslut om NFB:s fortsättning.

1958

1958 års rationaliseringsundersökning vid folkbiblioteken tillsattes gemen-
samt av Skolöverstyrelsen, Svenska stadsförbundet och Svenska folkbibliote-
karieföreningen. Ledamöter: Bengt Hjelmqvist, Sven Olof Dahlman, Thord
Plænge Jacobson, Gunnar Ryhre, Karl Gustav Wirde och Bengt Holmström.

1958-1968

Ordinarie NFB vartannat år i Kungälv; nedlagd efter kursen 1968.

1959

SOU 1959:45 1955 års universitetsutredning.

1960

Rationaliseringsutredningen ges ut av Bibliotekstjänst.

1961

Skolöverstyrelsen avstyrker i ett remissyttrande till regeringen SAB:s utbild-
ningsförslag från 1956.

1960-tal

Bibliotekarien vid Carolina Rediviva fil dr Åke Davidsson ordnade tvåbe-
tygskurs i bibliotekskunskap i samarbete(?) med idé- och lärdomshistoria.

1962

Carl Björkbom om specialkunskaper.

1966

Universitetskanslerns PM med yttranden.

Ecklesiastikministern tillsätter utredning om biblioteks- och arkivutbildning.
Ledamöter: Bo Martinsson ordförande, Bengt Holmström, Kajsa Hellström,
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Hans Baude, Måns Backelin, Hans Åke Karlström, Bengt Hjelmqvist, Bertil
Broomé, Thord Plaenge Jacobsson och Lars Paul.

1968

Sista året NFB-kursen i Kungälv gavs.

1969

SOU 1969:37.

1970-72

Organisationskommittén för bibliotekshögskolan.

1972

Bibliotekshögskolan startar på hösten efter regeringsbeslut på våren.

1977

SFS 1977:263 högskoleförordning.

1977-1993

Linjenämnd: kap 12 i SFS 1977:263.

Institutioner 15 kap dito.

Lärare 19 kap dito.

1980

SOU 1980:3 lärartjänstutredningen.

1984

Regeringens proposition 1984/85:57 om ny arbets- och tjänsteorganisation
för lärare i den statliga högskolan : beslutad den 18 oktober 1984.

SOU 1984:23 Folkbiblioteksutredningen.

1986

1985:702 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986:

…

5. Den som vid utgången av juni 1986 innehar sådan ordinarie eller extra
ordinarie tjänst som lärare, för vilken inte krävs doktorsexamen, skall förordnas
på extra ordinarie tjänst som högskoleadjunkt. Den som innehar extra tjänst som
här avses förordnas på extra tjänst som högskoleadjunkt.
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1989

Specialgruppen för regionala biblioteksfrågor vid Sveriges allmänna biblio-
teksförening formulerade en rapport kring folkbibliotekarieutbildning som ledde
till att SAB hos regeringen begärde en översyn.

1991

Gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen under ordförandeskap av
Gunnar Svensson presenterar under året två rapporter innebärande starka krav på
akademisering. Övriga ledamöter: Urban Dahllöf, Teodora Oker-Blom, Siv
Palmgren och Lennart Thörnqvist.

1993

Högskolereform.

Bibliotekarieutbildning och bibliotekarieexamen försvinner.

Biblioteks- och informationsvetenskap blir ett ämne som kan ingå i kandidat-
eller magisterexamen.

Linjenämnd försvinner.

Statsmakterna slutar reglera utbildningsutbudet vid olika högskolor.

1996

SOU 1996:166 Högskollärarutredningen.


