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Abstract 
The overall purpose is to examine librarians’ educational practices and libraries’ recruitment 
policies during the first two thirds of the 20th century in Sweden. The study is a part of a 
larger project that is investigating the constitution of the knowledge domain of the librarian. 
 
The records used are four published registers containing detailed data of 1790 librarians. 
Variables include sex, age, formal merits and recruitments. Other variables such as fathers’ 
and spouses’ occupations are considered for use at a later stage of the project. Time-line 
designs are used in order to present tables and diagrams in most cases. The records have been 
used in this way for the first time. 
 
Findings: by the end of the 1950’s and the beginning of the 1960’s a woman’s profession had 
become sharply delineated; characteristic qualifications include a Bachelor level degree and a 
library school diploma. Between 1926 and 1965 80% of the graduates of the library school 
were women. However, there was a male stronghold of librarians with Ph.D.’s. 
 
Key words: library profession; female employment; male employment; employees 
recruitment; education; gender 
 
Inledning 
Intresset för att behandla bibliotekariers utbildningsvanor och bibliotekens rekryteringspraktik 
grundar sig i ett intresse för bibliotekariers kunskaper, utbildning och kompetens i vid bemär-
kelse. Utbildningsvanorna står individerna för medan institutionerna står för rekryterings-
praktiken. Om man utifrån ett mycket stort material kan se hur dessa båda matchade varandra 
och hur de varierade över tid, så erbjuds ett underlag att resonera över och dra slutsatser om 
synen på vilken utbildning som behövdes, synen på vilka sammansättningar av kunskaper 
som var gångbara och synen på vilken kompetens som premierades vid rekryteringar. 
 
En tidigare undersökning har studerat utsagor i form av artikulationer i bibliotekspress samt 
utsagor i material av utredningskaraktär.1 En tänkt bred survey tillsammans med reflexivt 
behandlade intervjuer ställda mot den här aktuella studiens historiska bakgrund skulle kasta 
ljus över den notoriskt svårbehandlade frågan om vad det är en bibliotekarie egentligen kan.  

                                           
1Seldén & Sjölin. (2003). Kunskap, kompetens och utbildning. 
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Materialet består av fyra biblioteksmatriklar, som kom till på Sveriges allmänna 
biblioteksförenings initiativ. De kom ut med ojämna mellanrum 1932, 1949, 1955 och 1967.2 
Materialet är knappast känt och uppmärksammat i vida kretsar men det är inte på något sätt 
dolt utan matriklarna är offentliga, tryckta, publicerade och tillgängliga via bibliotekens 
kataloger. Matriklarna visade sig vid ett tillfälle användbara för att belägga vissa nyckel-
personers karriärer och för att kontrollera vissa samband kronologiskt. I det sammanhanget 
blev det uppenbart att uppgifterna var utomordentligt detaljerade på ett sätt som avviker från 
senare tiders alster i genren. Den patriarkaliska samhällssyn, som lyste fram i matriklarna, var 
fascinerande. 
 
Så småningom infann sig insikten att materialet i en betydande omfattning svarar mot den 
sortens frågor som skulle vara intressanta att ställa i en enkät. I själva verket visade det sig att 
uppgifterna i huvudsak var insamlade i enkätform. Materialet har veterligt aldrig tidigare 
utnyttjats för vetenskapliga ändamål, annat än för sådana enstaka belägg som redan nämnts. 
Beslutet att börja utnyttja materialet fattades sommaren 2004, då en databas började byggas. 
Resultatet skall bereda den historiska reliefen för den enkät i nutid som förhoppningsvis skall 
kunna realiseras. 

 
Tillkomsten av Svensk biblioteksmatrikel 
Sveriges allmänna biblioteksförening anges som uppdragsgivare samt står på förlagsplats i 
årgångarna 1932 och 1949 medan Bibliotekstjänst (på den tiden helägt av föreningen) är 
förlag på de båda andra. Matriklarna kan alltså knytas nära till föreningen. Hur föreningens 
uppdrag har sett ut kan bli svårt att klarlägga, eftersom dess arkiv skadats av brand. Det finns 
dock ett personarkiv över Wilhelm Norlind, ansvarig för 1932 års upplaga, vid Lunds 
universitetsbibliotek; det kan visa sig vara värt ett besök. Tiden för sammanställandet av 
matriklarna är intressant. Tillkomsten kan knytas i tid till viktiga händelser inom svenskt 
biblioteksväsen i samtliga fall: 
 

• 1932 1930 års biblioteksförfattning3 innebar en konsolidering av folkbiblioteks-
väsendet; redaktören Wilhelm Norlind (bibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek) 
markerade det genom att definiera statsbidragsberättigande (samlingar om minst 2000 
band) som ett kriterium för att inkluderas bland de utvalda biblioteken. 

• 1949 1944 års folkbildningsutredning4 avlämnade sitt andra betänkande 1948 (SOU 
1948:30)5 och folkbibliotekssakkunnigas betänkande (SOU 1949:28)6 var på gång; 
efterkrigstidens expansion av de kommunala folkbiblioteken stod för dörren. 
Redaktören Carl-Thore Fries (bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek) höjde 
ambitionsnivån vad gäller uppgifter om biblioteken och detaljeringsgrad vad gäller 

                                           
2 Norlind. (1932). Svensk biblioteksmatrikel. 

Fries. (1949). Svensk biblioteksmatrikel 1949. 
Fries & Lövgren. (1956). Svensk biblioteksmatrikel 1955. 
Fries, Wortzelius & Persson. (1967). Svensk biblioteksmatrikel 1966. 
3Regeringen. (1930). Kungl. Maj:ts kungörelse angående understödjande av folkbiblioteksväsendet given 
Stockholms slott den 24 januari 1930. 
41944 års folkbildningsutredning. (1946). Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga 
folkbildningsarbetet. 
51944 års folkbildningsutredning. (1948). Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga 
folkbildningsarbetet. 
6Folkbibliotekssakkunniga. (1949). Folk- och skolbibliotek. 
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uppgifter om personerna. Fries var ansvarig även för de båda följande matriklarna, 
men då med bistånd av kollegor. 

• 1955 Utbildningsfrågan för bibliotekarier var en het fråga i Svenska folkbibliotekarie-
föreningen och i Sveriges allmänna biblioteksförening under 1950-talet7; frågor om 
identitet och professionssträvanden kan antas ligga bakom det intresset. 

• 1966 Ecklesiastikminister Edenman tillsatte den 30 december 1965 den utredning som 
skulle komma att lägga förslag till bildandet av bibliotekshögskolan (SOU 1969:37).8 

 
Motiven för arbetet bakom de fyra matriklarna går att tolka. De praktiska tillämpningarna är 
uppenbara: kontakttagande mellan institutioner och personer underlättades. I likhet med 
intresset för utbildningen kan intresset för matriklarna vara att definiera den grupp med 
professionella strävanden som bar upp biblioteksväsendets olika sektorer. I de senare 
matriklarna förtydligades den ambitionen genom att det framgår vilka som inte ingår i 
gruppen. Det var de statliga och kommunala sektorerna som ansågs som viktigast; mer om det 
nedan. 
 
När det gäller frågan om varför 1966 års upplaga blev den sista är det bekant att Sveriges 
allmänna biblioteksförening gjorde flera omorganisationer i slutet på 1960-talet i form av 
rationaliseringar. Föreningens tidskrift Biblioteksbladet lade ner den omfattande recensions-
verksamheten och redaktionen fick flytta från bibliotekskonsulenterna på Skolöverstyrelsen. 
Redaktören för 1949 års upplaga upplevde redan då ett visst motstånd mot att lämna 
uppgifter.9 Det går att föreställa sig att arbetet med biografierna började bli övermäktig allt 
eftersom kadern av bibliotekarier växte. Det går att spekulera i om karaktären på de uppgifter 
som ingick i biografierna blev otidsenliga och började upplevas som lika patriarkaliska som 
de var och integritetskänsligt närgångna mot privatlivet. 
 
Datainsamling 
Insamling och urval av data skedde stegvis. I en första omgång bestämdes vilka bibliotek som 
skulle ingå i matrikeln: se tabell 1 s 4. I ett andra steg gjordes ett urval av vilka personer bland 
deras personal som skulle biograferas: se tabell 3 s 6 och tabell 4 s 8. Av matriklarnas förord 
förstår man att data hämtades huvudsakligen från enkäter. Deltagare i tidigare matriklar fick 
komplettera sina uppgifter på utsänt underlag. Redaktörerna har uppgett att de har 
kompletterat uppgifter ur andra källor i vissa fall. Enstaka tjänstemän vägrade att lämna 
uppgifter helt eller delvis; det var ovanligt, men det respekterades; ett litet bortfall av data har 
uppstått. 
 

                                           
7Jämför s 3 och not 28. 
8Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm. (1969). Utbildning för bibliotek, arkiv och 
informatik. s 3. 
9Fries. (1949). Svensk biblioteksmatrikel 1949. s 3. 
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Bibliotek i matriklarna 
 matriklar av årgång  
 1932 1949 1955 1966  
stora folkbibliotek 711 94 120 166  
små folkbibliotek — — 421 669  
vetenskapliga allmänbibliotek 4 4 5 6  
special- och företagsbibliotek 25 85 106 64  
summa 100 183 652 905  
      
Not 1: i antalet ingår ett församlingsbibliotek och tre folkrörelsebibliotek  
tabell 1 
 
Principerna för urval av bibliotek är någorlunda konstant mellan upplagorna. Den viktigaste 
principen var att heltidsanställd personal skulle finnas. Norlinds version avviker på så vis att 
uppgifterna om biblioteken inskränker sig till en uppräkning. Resultatet är att universitets-
bibliotek och andra statliga bibliotek liksom stora kommunala bibliotek ingår; det gäller samt-
liga fyra upplagor. Om små kommunala biblioek får man i de senare matriklarna knapp-
händiga uppgifter samt likaledes knapphändiga data om deras personal; inga biografier. 
 
Principerna för urval av personal har i viss mån förändrats mellan upplagorna. Det är lättare 
att få ett grepp om vad som inkluderas och vad som exkluderas 1966: personer med examen 
från biblioteksskola har en särskild gräddfil, medan de små bibliotekens (deltidsanställda) 
personal lämnas åt sidan. Principiellt inkluderar Norlind personal vid bibliotek, som även 
1932 måste ha ansetts som små; dock kan han misstänkas för att ha tappat bort bibliotek som 
borde ha fallit in under uppsatta kriterier; Karlskrona är exempel på ett misstänkt fall. I 
materialet finns ett hundratal personer rekryterade 1931 och tidigare, vilka inkluderats i 
matriklar senare än Norlinds; det behöver inte nödvändigtvis betyda att de uppfyllde uppsatta 
kriterier redan vid sammanställningen av den första matrikeln. Frågan om heltidsanställning 
återkommer med lite olika tonvikt i de olika upplagorna. Norlind har alltså sannolikt missat 
(personal vid) vissa bibliotek, medan Fries och kompani har uteslutit personal enligt vissa 
definitioner, som har bäring på dess utbildning. Som en sammanfattning av urvalet kan man 
karakterisera det som kriteriestyrt, men med undantag. 
 
För att bearbeta materialet för den här föreliggande studien har det tryckta underlaget 
konverterats till en databas såväl med manuell registrering som med, huvudsaklen, automatisk 
textigenkänning. Arbete för att infoga igenkänd text i databasens olika fält har varit 
omfattande. För att kunna erhålla svar på frågor ställda till materialet har data kodats och 
omkodats successivt. 

 
Representativitet 
Hur väl representerar de fyra matriklarna svenskt biblioteksväsens personal under perioden 
ifråga? Det urval av personal som avsågs bli biograferade definierades i huvudsak som sådana 
som var heltidsanställda eller som sådana som hade genomgått biblioteksskola. Det betyder 
att de deltidsanställda, som saknade utbildning vid biblioteksskola eller motsvarande, i princip 
inte redovisades. Det skulle kunna vara en osäkerhetsfaktor att oredovisade deltidsanställda i 
själva verket skulle vara professionellt verksamma inom bibliotekssektorn. Just avsikten med 
matriklarnas biografier var att redovisa kadern av professionellt verksamma. En viktig 
indikation på hur redaktörerna har gjort sina avgränsningar är tillkomsten 1955 och 1966 av 
avdelningar för små folkbibliotek/filialer och kortfattade uppgifter om deras föreståndare. Det 
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är uppenbart att filialföreståndare och dylika inte räknades som fullfjädrade medlemmar av 
kadern. Slutsatsen är att matrikelbiografierna omfattar de personer som de är avsedda att 
omfatta och att det inte finns särskild anledning att betvivla redaktörernas omdöme när det 
gäller att redovisa de personer som borde ingå. Undantag kommenteras av redaktörerna. 
Ett kriterium av typen makt och ställning framkommer när personal på en lägre 
tjänstgöringsnivå skulle medräknas enligt kriterierna; då inkluderades även deras chefer, vilka 
för sin del inte uppfyllde några kriterier. Kategorin formella chefer hör hemma dels i industrin 
och dels i statens civila och militära förvaltning; den låter sig svårligen kodas eftersom graden 
av involvering i biblioteks- eller litteraturbestyr ofta inte går att fastställa. Titlar är inte 
upplysande; en arméingenjör kan syssla med litteraturbevakning på heltid och en överste kan 
vara bibliotekschef i realiteten. Siffermässigt blir kategorin betydelsefull först om och när 
bibliotekstyperna ifråga skall skärskådas separat. I övergripande beräkningar kan kategorin 
endast mycket marginellt inverka så att andelen män i könssammansättningen stiger. Ett 
kriterium av typen dekorum yppar sig när pensionerade chefer inkluderades; besluten om 
vilka som skulle tas med får förutsättas vara baserat på redaktörernas omdöme. Ur 
undersökningens synvinkel blir effekten att karriärstegen redovisas fullständigt, vilket är en 
fördel. 
 
Kriteriet heltidsanställning har medfört att ett relativt sett litet antal lågutbildade samt att ett 
mycket stort antal utbildningsmässigt kvalificerade men icke fackutbildade personer har 
redovisats med biografier. Av matriklarna själva framgår att personal, det vill säga nästan bara 
lärare, vid läroverks- och andra skolbibliotek avsiktligt är utelämnade. Enskilda personers 
karriärbyten har medfört att skolbibliotek ändå i somliga fall blir synliga i materialet. 
Detsamma gäller sjukhusbibliotek och förbandsbibliotek. 
 
Personal vid statens bibliotek, såväl vid de allmänvetenskapliga som vid specialbiblioteken, är 
representerade huvudsakligen enligt heltidsanställningsprincipen, eftersom Skolöverstyrelsens 
biblioteksskola var en relativt ovanlig merit vid dessa bibliotek. Folkbibliotek representeras 
av ett urval baserat på statsbidrag, storlek, heltidsanställd personal samt personalens 
utbildning som utgångspunkt. 
 

Bibliotek 
Antal 
biblio-
tek 

Bokbestånd Antal 
låntagare Utlåning 

Stats-
understöd 
kr 

Landsbibliotek 4 561 665 22 132 545 100 251 404 

Kommunala bibliotek 933 7 912 040 920 668 19 451 334 4 452 771 

Studiecirkelbibliotek 2 294 1 549 506 193 183 1 751 280 429 669 

Sjukhusbibliotek 188 300 101 78 955 973 382 81 194 

Truppförbandsbibliotek 82 295 939 42 750 503 604 124 177 

Skolbibliotek 1 612 8 152 566 841 874 14 491 984 2 457 866 

Summa 5 113 18 771 817 2 099 562 37 716 684 7 797 081 

Källa: C.-T. Fries et al. (1956) Svensk biblioteksmatrikel 1955 s 39 

tabell 2 
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Efter att ha rapporterat den imponerande översikt över folkbiblioteksväsendet avseende tiden 
1953-1954, som återfinns i tabell 2 redovisade Fries och Lövgren 120 större folkbibliotek och 
984 personer i 1955 års matrikel. Jämförelser med övriga årgångar: se tabell 3. 
 
Folkbibliotek och biograferad personal i matriklarna 
 matriklar av årgång  
 1932 1949 1955 1966  
uppgifter om stora folkbibliotek 711 94 120 166  
uppgifter om små folkbibliotek inklusive kortfattade 
uppgifter om deltidsanställd personal 

— — 421 669  

biograferad personal (inte bara folkbibliotek) 346 755 984 1274  
      
Not 1: i antalet ingår ett församlingsbibliotek och tre folkrörelsebibliotek  
tabell 3 
 
Med tanke på 1950-talets totalsumma, över femtusen bibliotek, torde antalet oredovisade 
deltidsanställda och ideellt arbetande befinna sig någonstans på den nivån. En grupp bland 
dessa hade gått igenom av skolöverstyrelsen anordnade kortare bibliotekskurser medan 
majoriteten får anses ha saknat den meriten. Folkrörelse/studiecirkelbibliotek lyser i stort sett 
med sin frånvaro i materialet. Ett genomsnittligt studiecirkelbibliotek torde vid 1950-talets 
mitt ha haft ett bestånd på 700 band och en låntagarkader på 100 personer, något som framgår 
ur en beräkning från siffror i tabell 2. De stora folkbiblioteken är således väl redovisade 
medan de små inte är det. Skolbibliotek är avsiktligt utelämnade. Deras bibliotek sköttes av 
lärare – en inte avsedd målgrupp. Sjukhusbibliotek och förbandsbibliotek ingår inte. Genom 
att personal har bytt bibliotek under sina karriärer finns det ändå exempel på alla 
bibliotekstyper i det biografiska materialet. Företagsbibliotek ingår men inte på ett 
systematiskt sätt; urvalet är inte representativt. Somliga stora företag lyser med sin frånvaro. 
Om det beror på att heltidsanställd personal saknas eller på att man har avböjt samarbete går 
inte säkert att fastställa. Ett kriterium för inkludering som angavs i 1955 och 1966 års 
upplagor var villighet att delta i den interurbana lånerörelsen; redaktörerna har själva beklagat 
inkonsekvenser vid urvalet såväl 1949 som 1955.10 I årgång 1966 har antalet special- och 
företagsbibliotek reducerats jämfört med föregående. Förvaltningsbibliotek, statliga och 
kommunala, redovisas på liknande sätt som företagsbiblioteken, det vill säga urvalsvis. 
Slutsatsen är att företagsbibliotek och liknande inte redovisas på något representativt sätt.  
Sammanfattningsvis ger materialet en god grund att uttala sig om personalen vid statens 
vetenskapliga bibliotek och vid kommunernas stora folk-och stadsbibliotek. Materialet ger en 
representativ bild av den professionellt verksamma personalen inom det offentliga 
biblioteksväsendet. 
 
Beskrivning av materialet 
Matriklar som genre är en mycket speciell litteraturkategori, men inte ovanlig. En sökning i 
LIBRIS på ordet matrikel i juni 2006 gav 1884 träffar. Medlemsmatriklar för olika typer av 
samfund och föreningar torde vara den vanligaste typen. Inom bibliotekssektorn har Tekniska 
Litteratursällskapet tämligen regelbundet gett ut en matrikel.11 Svenska Bibliotekariesam-

                                           
10Op.cit. s 14. 
Fries & Lövgren. (1956). Svensk biblioteksmatrikel 1955. s 16. 
Fries, Wortzelius & Persson. (1967). Svensk biblioteksmatrikel 1966. s 20. 
11Tekniska litteratursällskapet. (1967-). Medlemsmatrikel. 
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fundet gjorde sammaledes, dock under titeln medlemsförteckning.12 Vanliga uppgifter i 
matriklar är förutom namn, även titel, arbetsplats och bostadsadress; födelsedag kan 
förekomma. Genren med sitt specifika namn förekommer även på till exempel danska och 
tyska men inte i engelskt språkbruk. 
 
Svensk biblioteksmatrikel i sina fyra upplagor är inte en medlemsförteckning. Den första 
delen består av en förteckning över bibliotek på likartat sätt som i Bibliotekskalendern, årligen 
utgiven av Bibliotekstjänst13. Den andra delen innehåller uppgifter om de personer som är 
anställda vid de förtecknade biblioteken. Dessa uppgifter är så utförliga, ambitionen så hög, 
att tanken går till biografiska uppslagsverk. Jämförelsen haltar så till vida som att stilen är 
lapidarisk och förkortningarna legio. Därvidlag är i stället liknelsen med uppgifterna på ett 
katalogkort näraliggande – en produkt av bibliotekarier för bibliotekarier. Utförligheten av 
tillgängliga uppgifter framgår av bifogad variabelkatalog 14. Uppgifterna kan sammanfattas 
under rubrikerna namn, titel, kön, ålder, geografisk härkomst, börd, utbildningar och examina, 
anställningar, uppdrag, familj samt publikationer. 
 

0
300
600
900

1200
1500
1800

män 169 256 294 328 542

kvinnor 177 499 690 946 1248

män+kvinnor 346 755 984 1274 1790

1932 1949 1955 1966 sum

 
diagram 1 antal kvinnor och män i de fyra matriklarna 
 
En blick på diagram 1 säger något från personalsynpunkt om biblioteksväsendets expansion 
under 1900-talets första två tredjedelar. De förtecknade personerna är mellan tre och fyra 
gånger fler 1966 än 34 år tidigare. En andra blick observerar könsfördelningen och dess 
utveckling; mer om det nedan. 
 

                                           
12Svenska bibliotekariesamfundet. (1994-). Medlemsförteckning. 
13Bibliotekstjänst. (1967-). Bibliotekskalendern. 
14Se s 3. 
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Biografier i matriklarna 
 matriklar av årgång  
 1932 1949 1955 1966 summa 
antal biografier 346 755 984 1274 3359 
 andel av summa 10% 22% 29% 38%  
antal nytillkomna biografier 346 537 381 526  
 andel av årgång 100% 71% 39% 41%  
antal personer 346 755 984 1274 1790 
 andel av summa 19% 42% 55% 71%  
antal kvinnor som biograferas 177 499 690 946 1249 
 andel av årgång 51% 66% 70% 74%  
antal män som biograferas  169 256 294 328 541 
 andel av årgång 49% 34% 30% 26%  
av 346 biografier 1932 hittas  218 172 128  
 andel av årgång 1932  63% 50% 37%  
av 755 biografier 1949 hittas   589 469  
 andel av årgång 1949   78% 62%  
av 984 biografier 1955 hittas    733  
 andel av årgång 1955    74%  
antal unika biografier 119 101 119 530 869 
 andel av årgång 34% 13% 12% 42%  
 andel av summa 14% 12% 14% 61%  
antal personer med repeterade biografier     921 
 andel av alla personer         51% 
tabell 4 
 
Att begrunda siffror är ett huvudintresse i denna artikel. Redan nu kan följande observeras 
från tabell 4:  

• Avståndet i tid mellan upplagorna är 17, 6 respektive 11 år. 
• Hälften av personerna i databasen förekommer i materialet mer än en gång. 
• Mer än en tredjedel av personerna i 1932 års upplaga återfinns 34 år senare. 

Det tyder på att de var relativt nyrekryterade. 
• Av 1949 års biografier var 71% nygjorda. Ändå återfinnes 63% av 1932 års 

biograferade personer igen i 1949 års upplaga. 
• En stor del av artikeltexten nedan kan ses som en fortsatt beskrivning av 

materialet. 
 
Materialets tillförlitlighet 
Att materialet har en generell tendens (bias) är redan nämnt. Det förhållandet är snarare 
möjligt att utnyttja än att det skall uppfattas som ett hinder för undersökningen. Den 
patriarkala prägeln betyder att uppgifter om sociala förhållanden inkluderas på ett sätt som 
annars vore otänkbart. 
 
Av insamlingsmetoden med enkät kan man dra slutsatsen att för uppgiftslämnarna ofördelak-
tiga uppgifter inte nödvändigtvis kommuniceras. Det betyder exempelvis, att uppgifter om en 
anställnings upphörande saknas och tolkningssvårigheter infinner sig. Förekommer det att 
uppgifter förskönas? Det kan inte uteslutas. Beteckningen biblioteksassistent kan kännas 
inadekvat om man känner sig som bibliotekarie. En inte ovanlig term är assistentbibliotekarie, 
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som i enstaka fall kanske är den anställningsform man har, men som för det mesta förefaller 
vara just en omskrivning av biblioteksassistent.15 Den försköningen verkar ha en viss anklang 
i delar av kåren. Falska uppgifter, som skulle komma i dagen och avslöjas av kollegor vid 
publicering är inte sannolika; om de förekommer måste de vara av sofistikerat slag och då 
kommer de knappast att upptäckas av mig. Att somliga skryter med sina uppdrag och breder 
ut sig, medan andra är återhållsamma ser jag som uppenbart. Somligas publikationslistor kan 
sträcka sig över många sidor medan i andra fall tio biografier kan rymmas på samma sida. Att 
självcensuren inte är utbredd bygger jag på att uppgifter som kan uppfattas som 
integritetskänsliga ändå finns med. Det gäller till exempel barns dödsfall och upprepade 
skilsmässor. Uppfattningarna under den aktuella perioden om vilka uppgifter som var 
känsliga behöver inte överensstämma med motsvarande uppfattningar under det tidiga 2000-
talet. Det finns inga uppgifter i materialet om samkönade relationer. 
 
Produktionen av över tre tusen biografier, utöver de omfattande förteckningarna över 
bibliotek, har ställt stora krav på redaktörerna. De tryckta matriklarna bär alla spår av en stor 
omsorg om akribi. Utsikten att bli granskade av hundratals/tusentals bibliotekarieögon med en 
särskild blick för stavning och annan noggrannhet som hör till yrkets arbetsuppgifter, får antas 
ha påverkat redaktörernas ansträngningar. Kvaliteten på de data som extraheras ur matriklarna 
har samma tillförlitlighet idag som vid tiden för insamlandet av uppgifterna. Det finns ingen 
anledning att misstänka slarv eller systematiska fel; inget sådant har upptäckts. 
Korrekturläsningen är väl utförd; typografiska fel saknas(?!); det skall dock konstateras att fel 
av typen omkastade siffror inte går att upptäcka annat än i specifika fall.  
 
Dessvärre finns det möjlighet att försämra data genom fel vid excerpering och registrering. 
Felen åstadkoms såväl vid manuell registrering som vid användning av automatisk text-
igenkänning. Åtskilliga misstag har upptäckts genom logiska kontroller, som har genomförts 
just för att inte behöva arbeta med sämre data än nödvändigt. Det får dessvärre förutsättas att 
andra misstag har förblivit oupptäckta. 
 
Försök med att arbeta med urval ur matriklarna, särskilt ur den största matrikeln, stupade på 
att variabler (inklusive könsfördelning!) fluktuerade betänkligt mellan olika urvalsnivåer. 
Resultatet är en totalundersökning av samtliga tillgängliga bibliografier. Kumulerade upp-
gifter i senare matriklar har sparat arbete med äldre uppgifter. 
 
Ett särskilt problem är nomenklaturen för personalens anställningsformer. Den skiljer sig inte 
bara mellan bibliotekstyper utan även mellan olika bibliotek av samma typ. Av den personal 
vid folkbibliotek, som i dagsläget skulle kallas bibliotekarier, benämndes större delen as-
sistenter eller försteassistenter.16 Andreassistenter och tredjeassistenter förekom också, sär-
skilt i Stockholm. En andrebibliotekarie stod i rang över en försteassistent. Titeln under-
bibliotekarie förekom i Malmö. När kadern skulle definieras uppstod problem. Fries gjorde 
sina definitioner för vilka som inte skulle ingå. Norlind å sin sida gjorde bedömningen att 
heltidsanställda biträden skulle ingå (eller vilka syftar heltid på?). Med biträden avsågs i 
princip okvalificerad arbetskraft; det kan man dock inte lita på; för somliga var en anställning 
som biträde en start på karriären. 
 
Avstånden i tid, särskilt oregelbundenheten i de avstånden, mellan upplagorna av matrikeln 
innebär behov av resonemang kring deras betydelse: 17 år, 6 år och 11 år. Ur databasen går 

                                           
15Fries & Lövgren. (1956). Svensk biblioteksmatrikel 1955. s 4. 
16Det är en fallgrop som Maktutredningen har trillat i. Se nedan s 3. 
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det att konstruera tidsserier, som särskilt i vissa fall kan spänna över långa perioder. Om man 
funderar över hur många personer som både har tillkommit och försvunnit mellan upplagorna 
och därmed inte är inkluderade i databasen, kan det ha hänt en hel del under en sjutton-
årsperiod medan det inte behöver ha varit förhållandet under en sexårsperiod. Viss hjälp får 
man genom att begrunda hur stor andel av de inkluderade som har fallit bort mellan upp-
lagorna: 37%, 22% och 26%; eller dess motsats, andelen nytillkomna: 71%, 39% och 41% 
(tabell 4 ovan). Något förvånande tyder det på att omsättningen av folk var proportionellt lika 
stor mellan 1949 och 1955 som mellan 1955 och 1966. Om Norlind 1932 hade följt Fries’ 
urvalsprinciper 1949 skulle antalet biografier i den första matrikeln ha varit 25% större; det 
följer av en sortering i databasen som ej redovisas i tabell. Det måste konstateras att det 
antagligen finns personer, som har hunnit både börja och sluta under den undersökta perioden, 
utan att vi vet något om dem; inte heller hur många de var. Uppskattningar verkar särdeles 
svåra att utföra: lågkonjunktur, krig och högkonjunktur har inverkat. 
 
I enstaka fall saknas uppgifter såsom exempelvis årtal för rekrytering eller examen. Bortfallet 
anges i tabeller men förklaras inte i diagram. Allt bortfall är internt på grund av materialets 
karaktär. Diagrammen finns i löpande text, medan tabellerna är samlade i slutet. 
 
Vid bearbetningen av materialet får man leva med de brister materialet har, men också 
uppskatta dess förtjänster. Det föreligger principiellt möjligheter till kontroller av somliga 
uppgifter i offentliga register. Med tanke på numerären och den arbetskraft som står till buds 
är det inte praktiskt genomförbart. 
 
Numerären, de stora talen, torde i sig ha en utjämnande effekt på förekommande misstag. 
Tillförlitlighetsproblemet återkommer, när och om önskemål uppstår att granska små 
delgrupper i materialet. Då blir å andra sidan kontrollproblemet inte lika svåröverkomligt. 
Sammanfattningsvis är det utomordentligt svårt att finna fel i det material som är publicerat; 
akribin är god.  
 
Möjligheter till utnyttjande 
Materialet kan i detta sammanhang utnyttjas för att dra slutsatser om individernas faktiska 
agerande kring utbildning och arbetsgivarnas värdering av utbildning och kompetens vid 
rekrytering. Genusförhållanden är nog så intressanta och sätts i relation till utbildning och 
rekrytering, men behöver komma i fokus vid senare tillfälle.  
Kodning och annan bearbetning tar tid. Det kommer att bli möjligt att rapportera om många 
fler aspekter från detta material och att göra fler tolkningar. Genusförhållanden har nämnts. 
Social rekrytering och val av äktenskapspartner är ett annat. Materialet om bibliotekariers 
skrifter kan komma att bli en särskild studie. Det finns också en förhoppning att föra fram 
studien till nutid, men för det behövs personal och pengar för att kunna skicka frågeformulär 
och kunna intervjua folk. 
 
Med ett material integrerat från fyra källor kan jag konstruera tidsserier, som i en del fall 
sträcker sig från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1960-talet. Sammantagna representerar 
matriklarna ett stort material: 1790 biblioteksanställda, deras föräldrar, makar och barn, deras 
utbildning, karriär och publikationer.17  
 
Svensk biblioteksmatrikel innehåller delvis integritetskänsliga uppgifter. Ett statistiskt 
utnyttjande av matrikeldata innebär inget brott mot dagens syn på forskningens hänsyn till 

                                           
17Variabelkatalogen finns på sidan 3. 
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konfidentialitet. Den sortens problem kan komma uppstå när materialet i kommande 
undersökningar börjar utnyttjas på detaljnivå, till exempel ifråga om chefspositioner, där 
identiteter kan komma att röjas indirekt genom att själva positionen, som vederbörande intog, 
behöver utnyttjas för undersökningens resonemang. Somliga individer i materialet är att 
betrakta som offentliga personer, till exempel riksbibliotekarien, de största städernas 
stadsbibliotekarier, de vetenskapliga bibliotekens överbibliotekarier samt Skolöverstyrelsens 
bibliotekskonsulenter. De kan inte anonymiseras. 
 
Kön 
Kvinnodominansen i bibliotekens personal är så välbekant som fenomen att den är tagen för 
given. De studerade matriklarna ger underlag för en närmare granskning. Matriklarna i sig 
själva pekar på en grundläggande patriarkal struktur. Hur hanterar man en numerär kvinno-
dominans i en patriarkal ordning? Genus och kön skall bli fokus i en särskild studie, men är 
under kontinuerlig uppsikt i fortsättningen av denna text. 
 
Könsfördelningen i matriklarna fångar fyra ögonblick under de första två tredjedelarna av 
1900-talet (diagram 1 s 7). Antalet män ökar, men kvinnor ökar mycket mer. Trenderna mot 
en ökande andel kvinnor är utomordentligt tydlig. De relationer mellan könen, som man ser i 
matriklarna, måste uppfattas som en mycket nära avspegling av verkliga förhållanden vid den 
tid de avbildar. 
 
Det förtjänar att nämnas att det förhållandet, att det 1932 från en ren könssynpunkt rådde en 
jämn fördelning, innebär att det hade skett ett anmärkningsvärt intåg av kvinnor på den delen 
av arbetsmarknaden redan då. Branschen måste ha utmärkt sig som speciell i jämförelse med 
andra redan då. Man kan påminna sig att allmän rösträtt för kvinnor infördes 1921 och 
tillträde till statliga tjänster för kvinnor 1923. 
 
Det finns fler sätt att granska kvinnornas intåg i biblioteksbranschen. Materialet ger möjlighet 
att granska rekrytering. Rekryteringssiffror avspeglar inträde men visar inte på utträde ur 
branschen och får betraktas med försiktighet om man är intresserad av tillväxt i absoluta tal: 
diagram 2. Intressant nog sträcker sig materialet över en lång tid (här uppdelat i 
femårsintervaller från 1885) från den i stort sett obefintliga rekryteringen av kvinnor vid 
1800-talets slut till boomen under 1960-talets första hälft. Sedan 1920-talets början har det 
alltid rekryterats fler kvinnor än män. Rekryteringen av män är ganska jämn frånsett två 
toppar under 20-talets och 40-talets andra hälfter.18 Proportionerna mellan könen går obevek-
ligt mot en ökande andel kvinnor under perioden. 
 

                                           
18I tabell 14 och tabell 15 s 3 kan rekryteringen fördelad på utbildning studeras. 
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diagram 2 rekrytering av män och kvinnor 1885-1966 
 
Granskar man proportioner i födelsetid får man just den bilden (diagram 3 och tabell 7 s 31). 
Dock var inte rekryteringen av trettiotalister, kanske inte ens av tjugotalister, avslutad 1966, 
så den relationen mellan könen är inte definitiv. Det fanns en tendens att rekrytera kvinnor vid 
lägre ålder än män (diagram 15 s 22 och diagram 16). Slutsatsen blir att det under första delen 
av 60-talet kom det in gott om unga kvinnor i kadern.  
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diagram 3 proportioner mellan mäns och kvinnors födelsetid (tabell 7 s 31) 
 
Data från förhållanden vid skolöverstyrelsens biblioteksskola låter sig användas för att belysa 
relationen mellan män och kvinnor: tabell 6 s 31. I diagram 4 visas examinerade från SÖ:s 
biblioteksskola 1926-1968. Siffror från SOU 1969:3719 (ytor) jämförs med data från matrik-
larna (staplar). 
 

                                           
19Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm. (1969). Utbildning för bibliotek, arkiv och 
informatik. 
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diagram 4 genomgången biblioteksskola (tabell 6 s 31) 
 
Biblioteksskolan dominerades av kvinnor i ännu större utsträckning än vad man kan få för 
uppfattning av rekryteringssiffror ovan. Vad mera är, är att det förhållandet var konstant under 
hela perioden. Om man räknar in extra deltagare saknas 118 personer, som har genomgått 
skolöverstyrelsens biblioteksskola men som inte återfinns i matriklarna.20 Som främsta 
förklaring skulle jag ange att dessa personer inte var verksamma inom bibliotekssektorn när 
uppgifterna till matriklarna samlades in. Uppgifter som hänför sig till SÖ:s biblioteksskola får 
anses ha haft hög status. Ett indicium är förekommande uppgifter om giftermål med personer 
som genomgått sådan utbildning men ändå inte ingår i matriklarna med egen uppgift.21 En 
möjlig men mindre trolig orsak kan vara ovilja att ingå i en matrikelförteckning. Matrikel-
författarna framhåller att det förhållandet är ovanligt.22 
 
Examinerade från biblioteksskolan 
1926 0% 
1932 10% 
1940 20% 
1945 30% 
1949 40% 
1953 50% 
1957 60% 
1960 70% 
1962 80% 
1964 90% 
1965 100% 
tabell 5 
 
Biblioteksskolan uppvisar från 1960-talet en stegrad produktion av elever: se tabell 5 ovan 
och tabell 6 s 31. Av de 940 i matrikelmaterialet, som genomgått biblioteksskola utexami-
                                           
20Se tabell 5 s 3 och tabell 6 s 3 
21Fries, Wortzelius & Persson. (1967). Svensk biblioteksmatrikel 1966. nr 729, 1073; Fries. (1949). Svensk 
biblioteksmatrikel 1949. nr 531. 
22Fries. (1949). Svensk biblioteksmatrikel 1949. förord;  
Fries, Wortzelius & Persson. (1967). Svensk biblioteksmatrikel 1966. s 3. 
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nerades lika många före som efter 1953. Hälften av dem som ingår i materialet har alltså 
utexaminerats 1953 eller senare; 30 % av samtliga blev färdiga under några få år i början på 
1960-talet. 
 
I själva verket är olika aspekter på kön och genus några av de mest framträdande och 
betydelsefulla företeelser som går att observera. Som forskare måste jag vara oerhört tacksam 
för den fundamentalt patriarkala utformningen av matriklarna. Männens (far, make, svärfar) 
yrken anges regelmässigt men inte kvinnornas. Den 1949 införda uppgiften om hustruns far 
och dennes yrke är påfallande; det pekar på en bakomliggande ideologi att kvinnan förs över 
från faderns till makens ansvar. Det regelbundna undantaget då kvinnors yrke redovisas, är de 
fall då manliga bibliotekarier gifter sig med kvinnliga; i så fall levereras en korshänvisning. 
Så många som 27 % av de gifta männen har kommit på att de är gifta med yrkeskvinnor och 
redovisar det. Den systematiska patriarkala tendensen i materialet underlättar skönjandet av 
strukturer i yrkeslivet. Härkomst och giftermålsbeteende kommer att ge underlag för slutsatser 
och resonemang om klassmässiga förhållanden i en senare redovisning av undersökningen. En 
tidigare delstudie har demonstrerat materialets potential för studie av klass.23 
 
Utbildning 
I materialet förekommer utbildningar av olika slag samt även 85 individer, som inte har någon 
utbildning angiven. I början av här ifrågavarande period var examen från flickskola inte 
ovanlig, men avvecklingen av skolformen började redan 1956; den mest avancerade varianten 
hade 8 klasser men även 7 klasser och mindre förekom.  Utbildningen, som alltså kunde vara 
ända upp till 11 år, gav så kallad normalskolekompetens, som existerade mellan 1909 och 
1964. Realexamen avslutade en nioårig utbildning; infördes 1905 och avskaffades successivt 
mellan 1950 och 1972. Realexamen och normalskolekompetens har jag fört samman i en 
gemensam grupp, som en nivå under studentexamen. Studentexamen avslutade en tolvårig 
utbildning; den avskaffades 1968. Examen från högre lärarinneseminarium avslutade en 
treårig kurs, som i sin tur byggde på flickskola; den började avvecklas 1942. Examen från 
folkskoleseminarium avslutade en fyraårig kurs som från och med 1914 byggde på 
realexamen; med studentexamen i bagaget fordrades i stället en tvåårig kurs; 
folkskoleseminarierna avskaffades 1967. Jag har fört samman de båda lärarutbildningarna till 
en gemensam grupp. Könssegregeringen dem emellan är inte fullständig; somliga kvinnor har 
avlagt folkskollärarexamen. En person som avlagt filosofisk ämbetsexamen (1907-1969) 
kallades filosofie magister. Filosofie kandidat kallades den som avlagt akademisk 
grundexamen inom minst tre ämnen (1907-1969). (Kandidatexamen avskaffades 1977; såväl 
kandidat- som magisterexamen återinfördes 1993.) Jag för samman kandidater och magistrar 
till en gemensam grupp. Filosofie licentiatexamen på en nivå mellan kandidatexamen och 
doktorsgrad existerade mellan 1870 och 1969; den avlades före 1907 i två ämnen. (En 
licentiatexamen med högt betyg ekvivalerades efter 1969 i allmänhet med doktorsexamen.) 
Filosofie doktorsgrad utdelades av universiteten efter examen och disputation fram till 
avskaffandet 1969. Jag har sammanfört licentiater och doktorer i en grupp i de flesta 
sammanhang; detta med anledningen av universitetsbibliotekens och kungliga bibliotekets 
regelverk från 1910. Det förekommer ett fåtal examina från andra fakulteter än den 
filosofiska, varav de flesta från teologisk. Diplom från socialinstitut har jag räknat som 
kandidatnivå. Jag har i allmänhet sex grupper att redogöra för i utbildningssammanhang. 
 
Större delen av de personer som ingår i materialet (tabell 8 s 32) är födda mellan 1900 och 
1930, men extremerna är 1848 och 1944. En förflyttning mellan födelsetid och utbildningstid 
                                           
23Seldén. (2004). Vem blev bibliotekarie? 
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bereder överraskningar vid en jämförelse mellan män och kvinnor. Diagrammet för kvinnor 
visar god överensstämmelse med den allmänna bilden av utbildningsnivå och födelsetid. När 
man behandlar utbildningstid kan man inte räkna med den grupp, som inte har någon angiven 
examen.  
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kand-mag 1 3 1 6 14 33 139 233 273 273 0
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diagram 5 utbildningsnivå och födelsetid (tabell 8 s 32) 
 
Jämför man mäns och kvinnors utbildningstid (diagram 6 och diagram 7 s 16 samt tabell 9 s 
32) finner man en stor skillnad. Mäns utbildningstid är med en viss ökning jämnt utsträckt 
över perioden; andelen kandidater och magistrar ökar under 1940- och 1950-talen, men det 
dröjer till 1950-talet innan antalet kandidater och magistrar överstiger antalet licentiater och 
doktorer. Kvinnor har en skarpt stigande kurva i utbildning över tid. Nedgången under 1960-
talet är en synvilla eftersom bara ett halvt decennium ingår. Det finns anledning att jämföra 
proportioner över tid (diagram 8 s 17). 
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diagram 6 utbildningsnivå och tid för examen för kvinnor 
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diagram 7 utbildningsnivå och tid för examen för män 
 
 
Proportionen mellan mäns och kvinnors utbildningstid (diagram 8) svarar mot proportionen 
mellan mäns och kvinnors rekryteringstid (jämför avsnittet rekrytering diagram 13 och 
diagram 14 s 20). Redan på 1920-talet fick en åtskilligt större proportion kvinnor än män sin 
utbildning, visserligen med en skillnad i utbildningens nivå. 
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diagram 8 mäns och kvinnors tider för examen i proportioner 
 
På grund av den stora andelen kvinnor i materialet är det deras utbildningsvanor som sätter 
prägel på hela gruppen. Granskar man könen var för sig observerar man stora skillnader. 
Kvinnor är i allmänhet färdiga med sin utbildning före 30 års ålder. Det förklaras till stor del 
av att de utgör en liten andel av gruppen lic/dr. Det omvända förhållandet förklarar i stort sett 
åldersfördelningen bland männen: diagram 9, diagram 10, diagram 11 och diagram 12. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

lic/dr 0 0 13 18 10 4 2 3

kand/mag 0 284 430 49 9 8 1 4

lärarex 2 30 2 1 0 0 0 0

studentex 87 134 2 1 0 0 1 0

realex 97 2 0 0 0 0 0 0
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diagram 9 utbildningsnivå och ålder vid examen, kvinnor (tabell 11 s 33) 
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lic/dr 0 6 57 86 48 13 8 7

kand/mag 1 52 98 28 10 2 0 0

lärarex 0 21 5 1 0 0 0 0

studentex 21 21 2 0 0 0 0 0

realex 2 0 3 0 0 0 0 0

15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50-

 
diagram 10 utbildningsnivå och ålder vid examen, män (tabell 12 s 33) 
 
Om man specialstuderar proportionerna mellan män och kvinnor ifråga om examina över tid i 
grupperna kand/mag och lic/dr och med avseende på kön uppvisas dramatiska kontraster: se 
diagram 11 och diagram 12. Något som inte framgår av diagrammen men syns i tabell 9 s 32 
är att gruppen lic/dr var större än kand/mag före 1920 och att det dröjde till 1930-talet innan 
skillnaden blev stor åt det andra hållet. Från 1930-talet till mitten av 1960-talet stabiliserades 
relationerna på något som liknar en 80-20-nivå i bägge grupperna fast med omvända 
förtecken. 
 
I matriklarna finns inget intresse för inom vilka ämnen examina avlades. Slutsatsen är att det 
var den akademiska kompetensen som sådan som tillmättes värde. 
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diagram 11 avlagda kandidat- och magisterexamina i tioårsperioder och i proportion 
mellan kvinnor och män (jämför tabell 9 s 32) 
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diagram 12 avlagda licentiatexamina och disputationer för doktorsgraden i tioårsperioder 
och i proportion mellan kvinnor och män (jämför tabell 9 s 32) 
 
En närmare granskning percentil för percentil av ålder vid examens avläggande för grupperna 
kandidat/magister, licentiat respektive doktor (tabell 13 s 33) ger följande vid handen: 90% av 
kandidater/magistrar var färdiga med sin examen vid 30 års ålder, 95% vid 33; medianen var 
25. 90% var färdiga med sin licentiat före 40 årsålder; medianen var 31. Av doktorerna var 
90% färdiga före 45; medianen var 34; för doktorer gällde att de avlade licentiatexamen före 
doktorsgraden såvida de inte tog sin grad vid utländskt universitet. Medelvärden och 
typvärden ligger nära medianvärdena i samtliga fall utom för kvinnliga licentiater. Värdena 
för spridning är höga för grupperna licentiater och doktorer. Det skulle vara värdefullt med 
jämförelsematerial för detta resonemang, men det återstår att finna sådant. Förklaring till 
avlagd högre akademisk examen senare i livet kan ligga i vissa rekryteringsförhållanden som 
berörs längre fram. En betydande andel av dem som avlade högre akademisk examen 
rekryterades nämligen innan, ibland långt innan, de hade avlagt denna examen. Den frågan 
utreds utförligt längre fram i texten med början på s 23. 
 
Rekrytering 
Den allmänna bilden av rekrytering kan visas i antal och i proportioner mellan personal på 
olika utbildningsnivå. Avgångar ur kadern är inte lika lätt att beräkna. Några enkla mått finns: 
358 personer av totalt 1790 uppnådde 65 års ålder 1966 eller tidigare. Dödsfall oräknade finns 
det en potential för c:a 1430 kvar i tjänst det året. Emellertid registrerar den senaste matrikeln 
1274 personer inklusive somliga nyligen inträffade dödsfall. Registrerade dödsfall bland dem 
födda 1902 (de som var födda 1901 och tidigare skulle ha varit pensionerade senast 1966) och 
senare uppgår till ett trettiotal. När det gäller omkring 150 personer är det för närvarande inte 
klarlagt hur de har lämnat branschen. 
 
Rekryteringstiderna (diagram 13 och diagram 14) gäller den första arbetsplatsen, elevtjänst-
göring och provtjänstgöring oräknade. (I planen för fortsatt arbete ingår att studera karriär-
steg.) Utom en allmän ökning av rekryteringarna under den period matriklarna tillåter att 
granska, går det att observera pucklar när rekryteringen var särskilt livlig. Det gäller andra 
hälften av såväl 20-talet som 40-talet och dessutom första delen av 60-talet. Rekryterings-
driven efter andra världskriget kom alla personalkategorier till godo utom dem utan examen. 
Studentkategorin åtnjöt popularitet hos rekryterarna under en rekryteringstopp runt 1950 i en 
sådan utsträckning att rekryteringen av kandidater och magistrar fick en mindre svacka vid 
den tiden. Måhända bidrog igångsättandet 1948 av Stockholms stadsbiblioteks biblioteksskola 
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till att förklara detta. Där var ambitionen att bedriva en utbildning som skulle motsvara 
universitetens kandidatnivå.24 Det förhållandet torde bidra till en rekrytering på lägre nivå, 
vilket kan bli möjligt att studera vid en granskning av just det biblioteket. Betänkandet 1949 
från folkbibliotekssakkunniga andades en viss akademikerskepsis, som kan ha inverkat på 
rekryteringspraxis.25 Personalbehovet var akut enligt samtida uppgifter, vilket kan ha bidragit 
till att vidga rekryteringsbasen.26 Den lilla svackan varade inte länge utan rekryteringen av 
alla kategorier utom kandidater och magistrar minskade. Det proportionella övertaget från 
kandidat- och magistergruppens sida som kan urskiljas i början av 60-talet är frapperande; 
koncentrationen bland kvinnor slår igenom totalt genom sin numerär (diagram 13 och 
diagram 14). Det pekar på en utveckling mot en enhetlig kompetensnivå och måste tolkas som 
att man var på väg in i eller rent av mentalt hade genomfört en professionalisering av 
branschen. 
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lic/dr 0 0 1 2 3 2 4 10 9 4 4 6 2 3 0

kand/mag 0 1 1 6 4 11 21 54 64 76 128 98 118 197 6

lärarex 0 0 1 2 7 1 14 7 1 1 1 0 0 0 0

studex 0 1 2 0 0 5 16 15 7 15 49 53 45 21 0

realex 1 2 5 4 8 19 17 8 6 8 15 8 3 1 1

utan 0 2 4 10 9 4 5 2 0 3 1 2 1 0 0

1895- 1900- 1905- 1910- 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- 1940- 1945- 1950- 1955- 1960- bortf

 
diagram 13 utbildningsnivå och tid för rekrytering, kvinnor 
 

                                           
24Ahlstedt. (1950). Bibliotekarieutbildningen vid Stockholms stadsbibliotek. 
Ahlstedt. (1990). Att utbilda folkbibliotekarier. 
25Folkbibliotekssakkunniga. (1949). Folk- och skolbibliotek. S 83ff. 
26Op.cit. s 85f. 
Wirde (1955). Arbetskraftskrisen vid folkbibliotek. 
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diagram 14 utbildningsnivå och tid för rekrytering, män 
 
Kön och rekrytering 
Kvinnors rekrytering (diagram 13 och tabell 14 s 34) sätter sin prägel på all rekrytering 
överhuvudtaget. Så länge lärarinneseminarierna existerade producerade de en viss andel av de 
rekryterade. Även normalskolekompetens (realex i diagram och tabell) har spelat en viss roll 
under 20-talet men minskade sedan relativt sett. Studenter var en viktig grupp särskilt under 
50-talets rekryteringsvåg. Framför allt befolkade kvinnorna den stora starka gruppen 
kandidater och magistrar, mer och mer ju längre tiden led. Gruppen får betraktas som 
branschens ryggrad särskilt mot slutet av perioden. Så som den gruppen såg ut får man 
betrakta det som att kvinnor på bibliotek blev normen. 
 
Rekryteringen av män uppvisar ett helt annat mönster: se diagram 14. Även om licentiater och 
doktorer inte är den största gruppen hela tiden (tabell 15 s 34) så är det den som är 
karakteristisk. En relativt jämn rekrytering pågår ända från början av perioden; man skall 
dock observera rekryteringstoppen under andra hälften av 40-talet. Gruppen magistrar och 
kandidater ökar successivt för att bli den största från 1950 och framåt. 
 
Ålder, kön och rekrytering 
Den stora vågen av rekryteringar äger rum mellan 20 och 30 års ålder; resten sker i stort sett 
mellan 30 och 40. Det är inget att förvåna sig över. 
 
Kvinnor rekryteras i stort sett före 30 års ålder med en topp mellan 25 och 30 (diagram 15 och 
tabell 17). Studenter rekryteras ännu tidigare. 



Seldén / Svensk Biblioteksforskning Vol.17:1, 2007 
 

22 

 

0

100

200

300

400

500

600

lic/dr 0 14 19 8 4 3 1 1 0 0

kand/mag 8 200 420 92 33 14 6 2 4 6

lärarex 0 11 8 11 4 1 0 0 0 0

studentex 8 115 58 23 16 6 1 0 2 0

realex 23 26 23 14 9 5 3 2 0 1

utan ex 14 11 6 3 4 2 2 0 0 1

15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- bortf

 
diagram 15 kvinnors utbildningsnivå och ålder vid första rekrytering (tabell 17 s 35) 
 
Män har ett mer över levnadsålder utdraget rekryteringsmönster än kvinnor (diagram 16). Det 
förklaras av att gruppen licentiater och doktorer utgör en så pass stor relativ andel. Om man 
jämför diagram 10 med diagram 16 ser man att gruppen licentiater och doktorer tenderar 
rekryteras tidigare än deras examen utfaller. Det man kan urskilja av gruppen kandidater och 
magistrar bland männen är att den gruppen liknar mönstret bland kvinnor. 
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lic/dr 0 33 65 68 33 16 6 2 2 0

kand/mag 0 23 91 41 20 3 7 5 1 0

lärarex 0 4 6 6 7 2 0 0 0 0

studentex 0 8 9 10 9 4 1 1 2 1

realex 1 1 4 1 4 0 0 1 0 0

utan ex 3 3 15 9 3 5 0 2 1 1
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diagram 16 mäns utbildningsnivå och ålder vid första rekrytering (tabell 18 s 35) 
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Totalt sett är skillnaden i rekryteringsmönster mellan män och kvinnor dramatiskt stor i yngre 
åldrar men jämnar ut sig efter 30 års ålder (diagram 17). 
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diagram 17 proportioner mellan mäns och kvinnors ålder vid första rekrytering (tabell 17 
och tabell 18 s 35) 
 
När man försöker fånga en samlad bild av diagram 15, diagram 16 och diagram 17 utmärker 
sig gruppen kandidater och magistrar bland kvinnorna i yngre år samt i någon mån de som 
rekryteras direkt från skolan. Bland män i yngre medelåldern är det akademiker, och särskilt 
dem med en högre examen som rekryteras. Mellan män och kvinnor väger det jämnt i den 
åldern, men det totala antalet rekryteringar är inte stort i jämförelse med rekryteringen av 
unga. 
 
Examen och rekrytering 
Mönstren i diagram 18 och diagram 19 (jämför tabell 19, tabell 20 och tabell 21 s 35) pekar 
på något som liknar ett samband mellan examensår och rekryteringsår, men mindre så i 
männens fall. Uppmärksammas bör dock särskilt rekryteringarna före examen, i somliga fall 
långt före, vilket tycks enbart beröra akademiker särskilt vissa doktorer eller licentiater, vilket 
blir särskilt tydligt i diagram 19 (tabell 21 s 36) över män. Studentexamen verkar ha ett värde 
som rekryteringsgrund åtskilliga år efter dess avläggande. I diagram 18 (tabell 20 s 36) över 
kvinnor syns ett mönster som upprepar en tidigare iakttagelse, nämligen att den kvinnliga 
dominansen sätter ett mönster för hela gruppen, blir normen, sånär som när det gäller 
delgruppen licentiater och doktorer i detta exempel. 
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diagram 18 tid i år mellan examen och rekrytering, kvinnor (tabell 20 s 36) 
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diagram 19 tid i år mellan examen och rekrytering, män (tabell 21 s 36) 
 
Om man koncentrerar data till tre grupper (diagram 20) framkommer det förhållandet att 
rekryteringar två år och mer efter examen totalt sett är fler än i nära samband med examen. 
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diagram 20 rekrytering antal år före eller efter avlagd examen 
 
Särar man sedan lite på materialet (diagram 21) så syns det naturliga förhållandet att efter-
frågan sjunker med tiden efter examen. Framställningen i procent justerar den stora skillnaden 
i antal mellan män och kvinnor. Procentuellt är det alltså långt fler män än kvinnor som 
rekryteras 6 år och mer före examen. 
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diagram 21 rekrytering antal år före eller efter avlagd examen i procent  
 
Om vi antar att det förhållandet har med gruppen licentiater och doktorer att göra så kan vi 
studera dem lite närmare och jämföra en framställning i antal med en i procent (diagram 22 
och diagram 23). Den procentuella framställningen visar då att inom den gruppen rekryteras 
kvinnor i ännu högre grad än män långt före examen. Det är alltså inte rekryteringsmönstret 
för just gruppen licentiater och doktorer som förklarar det rekryteringsmönster för män som 
framkommer i diagram 21. 
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diagram 22 rekrytering i antal år före eller efter avlagd licentiatexamen eller doktors-
disputation 
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diagram 23 rekrytering i procent antal år före eller efter avlagd licentiatexamen eller 
doktorsdisputation 
 
När man granskar motsvarande förhållanden i delgruppen kandidater och magistrar (diagram 
24 och diagram 25) visar den procentuella framställningen på likartade förhållanden mellan 
män och kvinnor. Variationen i behandlingen av denna grupp i samband med rekrytering in 
på arbetsmarknaden verkar inte hänga samman med kön.  
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diagram 24 antal rekryteringar i antal år före eller efter avlagd kandidat- eller magister-
examen 
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diagram 25 rekrytering av kandidater och magistrar i tidsmässigt förhållande till examen i 
procent 
 
Det betydande inslaget av rekryteringar före slutlig examen tyder på ett bestämt val att ägna 
sig åt biblioteksbranschen. Det är inte fråga om något andrahandsval av yrke i sådana fall, 
något som skulle motsäga i svang varande teorier om negativa val till bibliotekarieyrket. 
 
Slutsatser i huvuddrag 
Det har visat sig att utbildningsnivån licentiat och doktor var en pålitlig bastion för män under 
en lång period ända fram till 60-talets mitt samtidigt som den utbildningens position 
försvagades såväl relativt som i absoluta tal (diagram 12 s 19 och tabell 9 s 32). En analys på 
grundval av bibliotekstyp, som jag förutser kommer att leverera pregnanta resultat, återstår att 
utföra. 
 
Denna mansbastion medverkar till att mäns ålder vid rekrytering varierar mycket och till dels 
skjuts till högre åldrar (diagram 16 s 22). Kvinnor rekryteras i yngre åldrar än män. Två 
illustrationer visar på detta: diagram 17 s 23 och tabell 11 s 33. 
 
Biblioteksbranschens massiva feminisering under denna långa period, med en tidig början, är 
ett av de mest utmärkande dragen: diagram 2 s 12. En analys av uppdelning på bibliotekstyp 
återstår och den kan bli spännande.  
 
Det andra särskilt utmärkande draget är, att akademisk grundutbildning blir den normala 
utbildningsbakgrunden (diagram 6 och diagram 7 s 16). Det sker på bekostnad både av lägre 
och högre nivåer av utbildning. Det är kvinnorna som bildar stommen inom den 
utbildningsnivån. Männens andel av kandidat-magisterkategorin utvecklades från dominans 
vid 1800-talets slut till minoritet under 1900-talet (diagram 11 s 18). 
 
Det är uppenbart att periodens utveckling pekar mot att akademisk grundutbildning utgör det 
skelett som branschens nerver och muskler hänger på (diagram 13 s 20 och diagram 14 s 21). 
Det är den akademiska utbildningen som sådan som är viktig, inte inom vilka ämnen examina 
är avlagda. Hög status för genomgången biblioteksskola hör till bilden. Kvinnorna blir 
branschens ryggrad. Ryggradens makt över händelsernas utveckling återstår att utreda. Den 
nyligen nämnda mansbastionen, som visserligen befann sig under decimering, inger 
tveksamhet. Kodning av materialet för att analysera tillsättning av ledande positioner är 
planerad. 
 
Maktutredningen har hävdat att andelen kvinnor i bibliotekarieyrket har ökat från 54 % 1960 
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till 84 % 1990.27 Den uppgiften bygger uppenbarligen på ett missförstånd som har sin grund i 
en historisk skillnad i nomenklatur. Den som 1990 kallades bibliotekarie hade 1960 
anställningsformen biblioteksassistent. En rättvisande siffra för 1960-talet (jämför tabell 4 s 8) 
torde vara 70-75 %. 
 
Mot bakgrund av den debatt28 som fördes, på från bibliotekssynpunkt hög nivå29, under 
1950-talet om utbildningen för yrket, får den under samma tid pågående normaliseringen av 
utbildningsnivån den effekten, att man uppfattar att branschens professionalisering gick mot 
sin fullbordan vid 1950-talets slut och 60-talets början. (Politiska förändringar när Biblioteks-
högskolan kom till stånd hade sannolikt en störande inverkan 1972-1992 på professionalise-
ringsprocessen, men det är en annan undersökning.) 
 
En sammantagen bild karakteriserad av en utvecklad rekryteringspraxis, en normaliserad 
utbildningsnivå på kandidat- eller magisternivå och genomgången biblioteksskola där 
kvinnorna dominerade i samtliga fall, gör att man kan dra slutsatsen att 1960-talets början, 
efter de föregående decenniernas utveckling, såg genomförandet av en kvinnoprofession. 
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Bilaga: tabeller 
 
Examinerade från SÖ:s biblioteksskola 
 
 enligt SOU 1969:37 enligt matrikelmaterial  
examen 
år 

man-
liga 

kvinn-
liga 

summa extra 
deltagare 

manliga kvinn-
liga 

summa kvinnors 
andel % 

matriklars 
andel % 

1926 6 29  35  —  4 22 26 85 74 
1928 5 23  28  —  4 19 23 83 82 
1930 9 31  40  —  7 27 34 79 85 
1932 12 30  42  4  10 23 33 70 79 
1936  6  34  40  —  5 28 33 85 83 
1938  8  32  40  —  5 26 31 84 78 
1940  8  36  44  1  8 33 41 80 93 
1943  7  33  40  4  7 34 41 83 103 
1945 6 34 40 7 8 36 44 82 110 
1947 12 33 45 2 11 35 46 76 102 
1949 9 31 40 4 9 33 42 79 105 
1951 12 36 48 2 12 31 43 72 90 
1953 6 39 45 4 7 39 46 85 102 
1954 5 20 25 — 5 19 24 79 96 
1955 9 17 26 — 9 17 26 65 100 
1956 5 26 31 1 5 24 29 83 94 
1957 6 29 35 — 5 23 28 82 80 
1958 3 28 31 — 2 26 28 93 90 
1959 8 28 36 — 8 22 30 73 83 
1960 15 32 47 — 14 28 42 67 89 
1961 9 35 44 — 8 33 41 80 93 
1962 9 66 75 — 7 64 71 90 95 
1963 10 22 32 — 9 17 26 65 81 
1964 5 52 57 — 4 52 56 93 98 
1965 8 55 63 — 7 49 56 88 89 
1966 10 58 68 — — — — — — 
1967 11 59 70 — — — — — — 
1968 12 72 84 — — — — — — 
summa 231 1020 1251 29 180 760 940 81 75 
1966-68 33 189 222       
1926-65 198 831 1029 29 180 760 940 81 91 

tabell 6 
 
födelsetid    
 män kvinnor summa 
1841- 1 0 1 
1851- 4 0 4 
1861- 10 4 14 
1871- 40 18 58 
1881- 68 45 113 
1891- 84 73 157 
1901- 101 214 315 
1911- 98 261 359 
1921- 90 338 428 
1931- 45 290 335 
1941- 1 4 5 
bortfall 0 1 1 
summa 542 1248  
tabell 7 
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födelsetid        
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr summa 
1848-69 1 2 1 0 5 10 19 
1870-79 9 8 3 10 6 22 58 
1880-89 20 17 9 15 14 38 113 
1890-99 24 18 14 20 33 48 157 
1900-09 16 38 49 13 139 60 315 
1910-19 11 13 44 2 233 56 359 
1920-29 3 19 98 0 273 35 428 
1930-39 0 3 53 0 273 6 335 
1940-44 0 0 5 0 0 0 5 
bortfall 1      1 
summa 85 118 276 60 976 275 1790 

tabell 8 
 
utbildningstid       
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr summa 
1870-99  11 4 4 5 7 31 
1900-09  15 8 12 8 14 57 
1910-19  19 15 22 21 34 111 
1920-29  38 46 19 59 40 202 
1930-39  16 38 3 154 46 257 
1940-49  17 90 0 250 70 427 
1950-59  2 69 0 280 49 400 
1960-66  0 6 0 199 15 220 
summa 85 118 276 60 976 275 1790 

tabell 9 
 
ålder vid examen – kvinnor+män 
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr summa 
15- 0 99 108 2 1 0 210 
20- 0 2 157 49 336 6 550 
25- 0 3 4 7 528 70 612 
30- 0 0 1 2 77 104 184 
35- 0 0 0 0 19 58 77 
40- 0 0 0 0 10 17 27 
45- 0 0 1 0 1 10 12 
50- 0 0 0 0 4 10 14 
bortfall 85 14 5 0 0 0 104 
summa 85 118 276 60 976 275 1790 

tabell 10 
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kvinnors ålder vid examen     
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr antal kvinnor 
15- 0 97 87 2 0 0 186 
20- 0 2 134 30 284 0 450 
25- 0 0 2 2 430 13 447 
30- 0 0 1 1 49 18 69 
35- 0 0 0 0 9 11 20 
40- 0 0 0 0 8 4 12 
45- 0 0 1 0 1 2 4 
50- 0 0 0 0 4 3 7 
bortfall 43 7 4 0 0 0 54 
summa 43 106 230 35 785 51 1248 

tabell 11 
 
mäns ålder vid examen     
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr antal män 
15- 0 2 21 0 1 0 24 
20- 0 0 23 19 52 6 100 
25- 0 3 2 5 98 57 165 
30- 0 0 0 1 28 86 115 
35- 0 0 0 0 10 47 57 
40- 0 0 0 0 2 13 15 
45- 0 0 0 0 0 8 8 
50- 0 0 0 0 0 7 7 
bortfall 42 7 1 0 0 0 50 
summa 42 12 47 25 191 224 542 

tabell 12 
 
ålder vid akademisk examen 
 kand/mag lic dr 
 kv män kv+män kv män kv+män kv män kv+ män 
10% 23 23 23 27,6 27 27 27,2 29 29 
25% 24 24 24 29 29 29 31 30 30 
medelvärde 25,925 27,052 26,145 34 32,3 32,6 35,5 35,1 35,1 
median 25 26 25 33 31 31 34,5 33 34 
typvärde 25 26 25 29 31 29 37 35 35 
75% 27 29 27 38 35 35 37 36 37 
90% 29 32 30 43,4 38 39,2 46,8 44 44,6 
95% 32 35 33 47 42,4 44,6 51,7 46 51,6 
standardavvikelse 3,7864 3,8353 3,8223 6,33 5,59 5,8 7,7 7,48 7,51 
varians 14,337 14,709 14,61 40,1 31,2 33,7 59,3 55,9 56,4 
antal personer 785 191 976 37 132 169 14 81 95 
Not: personer i tabellen redovisas endast med sin högsta examen;  
doktorer som avlagt licentiatexamen redovisas således endast som doktorer etc. 
tabell 13 
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rekryteringstid kvinnor     
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr summa 
1870- 0 1 0 0 0 0 1 
1900- 6 7 3 1 2 1 20 
1910- 10 4 0 2 6 2 24 
1915- 9 8 0 7 4 3 31 
1920- 4 19 5 1 11 2 42 
1925- 5 17 16 14 21 4 77 
1930- 2 8 15 7 54 10 96 
1935- 0 6 7 1 64 10 88 
1940- 3 8 15 1 76 4 107 
1945- 1 15 49 1 128 4 198 
1950- 2 8 53 0 98 6 167 
1955- 1 3 46 0 118 2 169 
1960- 0 1 21 0 197 3 222 
bortfall 0 1 0 0 6 0 7 
summa 43 106 229 35 785 51 1249 

tabell 14 
 
rekryteringstid män     
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr summa 
1870- 1 0 2 0 3 11 17 
1900- 3 0 1 9 4 21 38 
1910- 0 2 1 1 2 11 17 
1915- 11 0 2 5 1 16 35 
1920- 5 4 1 3 5 13 31 
1925- 9 2 1 3 13 24 52 
1930- 3 1 7 2 9 20 42 
1935- 2 1 4 2 14 14 37 
1940- 1 1 2 0 18 16 38 
1945- 3 1 6 0 29 43 82 
1950- 3 0 8 0 28 10 49 
1955- 0 0 5 0 25 14 45 
1960- 0 0 5 0 40 11 56 
bortfall 1 0 1 0 0 0 2 
summa 42 12 47 25 191 224 541 

tabell 15 
 
ålder vid rekrytering      
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr summa 
15- 17 24 8 0 8 0 57 
20- 14 27 123 15 223 47 449 
25- 21 27 68 14 511 84 725 
30- 12 15 33 17 133 76 286 
35- 7 13 25 11 53 37 146 
40- 7 5 11 3 17 19 62 
45- 2 3 2 0 13 7 27 
50- 2 3 1 0 7 3 16 
55- 1 0 4 0 5 2 12 
bortfall 2 1 1 0 6 0 10 
summa 85 118 276 60 976 275 1790 

tabell 16 
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Kvinnors ålder vid rekrytering    
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr antal kvinnor 
15- 14 23 8 0 8 0 53 
20- 11 26 115 11 200 14 377 
25- 6 23 59 8 420 19 534 
30- 3 14 23 11 92 8 151 
35- 4 9 16 4 33 5 71 
40- 2 5 6 1 14 3 31 
45- 2 3 1 0 6 1 13 
50- 0 2 0 0 2 1 5 
55- 0 0 2 0 4 0 6 
bortfall 1 1 0 0 6 0 8 
summa 43 106 229 35 785 51 1248 

tabell 17 
 
Mäns ålder vid rekrytering    
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr antal män 
15- 3 1 0 0 0 0 4 
20- 3 1 8 4 23 33 72 
25- 15 4 9 6 91 65 191 
30- 9 1 10 6 41 68 135 
35- 3 4 9 7 20 32 75 
40- 5 0 5 2 3 16 31 
45- 0 0 1 0 7 6 14 
50- 2 1 1 0 5 2 11 
55- 1 0 2 0 1 2 6 
bortfall 1 0 1 0 0 0 2 
summa 42 12 47 25 191 224 542 

tabell 18 
 
Tid i år mellan examen och rekrytering     
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr summa 
21-32före 0 0 0 0 2 5 7 
16-20före 0 0 0 0 2 7 9 
11-15före 0 0 0 0 10 22 32 
6-10före 0 0 0 0 36 52 88 
4-5före 0 0 2 0 35 23 60 
2-3före 0 0 0 0 58 23 81 
0+/-1 0 18 44 9 437 87 595 
2-3efter 0 17 56 12 216 22 323 
4-5efter 0 11 43 10 56 11 131 
6-10efter 0 22 62 12 66 15 177 
11-15efter 0 16 33 12 23 4 88 
16-20efter 0 7 17 3 15 2 44 
21-39efter 0 12 13 2 14 2 43 
ej rekryt 0 0 0 0 6 0 6 
bortfall 85 15 6 0 0 0 106 
summa 85 118 276 60 976 275 1790 

tabell 19 
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Tid i år mellan examen och rekrytering- kvinnor   
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr summa 
21-32före 0 0 0 0 2 2 4 
16-20före 0 0 0 0 1 4 5 
11-15före 0 0 0 0 7 5 12 
6-10före 0 0 0 0 27 13 40 
4-5före 0 0 2 0 34 6 42 
2-3före 0 0 0 0 52 3 55 
0+/-1 0 17 43 6 363 11 440 
2-3efter 0 16 53 7 175 2 252 
4-5efter 0 11 39 5 44 0 99 
6-10efter 0 20 51 9 40 2 122 
11-15efter 0 15 22 6 17 2 62 
16-20efter 0 7 11 1 12 1 32 
21-39efter 0 12 5 1 5 0 23 
ej rekryt 0 0 0 0 6 0 6 
bortfall 43 8 4 0 0 0 55 
summa 43 106 229 35 785 51 1249 

tabell 20 
 
Tid i år mellan examen och rekrytering - män    
 utan ex realex studentex lärarex kand/mag lic/dr summa 
21-32före 0 0 0 0 0 3 3 
16-20före 0 0 0 0 1 3 4 
11-15före 0 0 0 0 3 17 20 
6-10före 0 0 0 0 9 39 48 
4-5före 0 0 0 0 1 17 18 
2-3före 0 0 0 0 6 20 26 
0+/-1 0 1 1 3 74 76 155 
2-3efter 0 1 3 5 41 20 71 
4-5efter 0 0 4 5 12 11 32 
6-10efter 0 2 11 3 26 13 55 
11-15efter 0 1 11 6 6 2 26 
16-20efter 0 0 6 2 3 1 12 
21-39efter 0 0 8 1 9 2 20 
ej rekryt 0 0 0 0 0 0 0 
bortfall 42 7 2 0 0 0 51 
Summa 42 12 47 25 191 224 541 

tabell 21 

 
Variabelkatalog 
Variabler som förekommer i matriklarna årgång 1932 1949 1955 1966 
1. Efternamn ü ü ü ü 
2. Förnamn (markerat tilltalsnamn) ü ü ü ü 
3. Titel  ü ü ü 
4. Tjänstgöringsställe   ü ü 
5. Hemort  ü   
6. Födelseort ü ü ü ü 
7. Födelsedag ü ü ü ü 
8. Födelsemånad ü ü ü ü 
9. Födelseår ü ü ü ü 
10. Fars titel/yrke ü ü ü ü 
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Variabler som förekommer i matriklarna årgång 1932 1949 1955 1966 
11. Fars förnamnsinitial ü    
12. Fars förnamn  ü ü ü 
13. Fars efternamn ü ü ü ü 
14. Mors titel/yrke 2 fall1  2 fall2 2 fall3 22 fall4 
15. Mors förnamnsinitial ü    
16. Mors förnamn  ü ü ü 
17. Mors efternamn ü ü ü ü 
18. Dödsdag ü ü ü ü 
19. Dödsmånad ü ü ü ü 
20. Dödsår ü ü ü ü 
21. Realskola/flickskola ü ü ü ü 
22. Studentexamen ü ü ü ü 
23. Högre lärarinneexamen ü ü ü ü 
24. Folkskollärarexamen ü ü ü ü 
25. Fil/teol/jur/med. kand. ü ü ü ü 
26. Fil./Pol. mag. ü ü ü ü 
27. Fil/teol/med. lic. ü ü ü ü 
28. Fil/teol/jur/med. dr ü ü ü ü 
29. Docent ü ü ü ü 
30. Professor ü ü ü ü 
31. Hedersdoktor ü ü ü ü 
32. Elevtjänstgöring  ü ü ü 
33. Provtjänstgöring  ü ü ü 
34. Anställningsform (vik./e./e.o./o.) ü ü ü ü 
35. Anställningens titel ü ü ü ü 
36. Anställande bibliotek ü ü ü ü 
37. Anställningsort ü ü ü ü 
38. Anställningsår ü ü ü ü 
34-38 repeteras för varje anställning ü ü ü ü 
39. Pension5 ü ü ü ü 
40. Professionella uppdrag ü ü ü ü 
41. Fackliga uppdrag  ü ü ü 
42. Politiska uppdrag ü ü ü ü 
43. Folkbildningsrörelseuppdrag ü ü ü ü 
44. Föreläsningar vid biblioteksskolan ü ü ü ü 
45. Studieresor ü ü ü ü 
46. Giftermål ü ü ü ü 
47. Skilsmässa/omgifte ü ü ü ü 
48. Makes titel ü ü ü ü 
49. Maka/es förnamn ü ü ü ü 
50. Maka/es efternamn ü ü ü ü 
51. Maka/es födelseår ü ü ü ü 
52. Maka/es dödsår ü ü ü ü 
53. Svärfars yrke (endast manliga)  ü ü ü 
54. Svärfars förnamn (endast manliga)  ü ü ü 
55. Svärfars efternamn (endast manliga)  ü ü ü 
56. Svärmors yrke (endast manliga)   1 fall6 4 fall7 
57. Svärmors förnamn (endast manliga)  ü ü ü 
58. Svärmors efternamn (endast manliga)  ü ü ü 
59. Första barnets förnamn  ü ü ü 
60. Första barnets födelseår  ü ü ü 
61. Första barnets dödsår  ü ü ü 
59-61 repeteras för varje barn  ü ü ü 
62. Bibliografiska arbeten ü ü ü ü 
63. Biografiska arbeten ü ü ü ü 
64. Lexikaliska artiklar ü ü ü ü 
65. Bokhistoriska arbeten ü ü ü ü 
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Variabler som förekommer i matriklarna årgång 1932 1949 1955 1966 
66. Biblioteksrelaterade skrifter ü ü ü ü 
67. Vetenskapliga skrifter ü ü ü ü 
68. Akademisk avhandling ü ü ü ü 
69. Övriga skrifter ü ü ü ü 
Not 1. 2 grevinnor 
Not 2. 1 grevinna, 1 leg. läk. 
Not 3. 1 konstnärinna, 1 fabriksarbeterska 
Not 4. 4 småskollärare, 2 leg. läk., 2 tandläkare, 2 folkskollärare, 1 bibliotekarie, 1 fil.lic., 1 fil.mag., 
1 kanslibitr., 1 lektor, 1 sekr., 1 stadsbibliotekarie, 1 textilarbeterska 
Not 5. Kallas avsked 1932. Anställningars upphörande är stundom implicita eller otydliga. Byte av 
anställningar är tydliga. 
Not 6. 1 dr phil. 
Not 7. 1 dr phil., 1 folkskollärare, 1 småskollärare, 1 tandläkare 
 


