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Angående utökat antal doktorandtjänster för Biblioteks – och informationsvetenskap 
 
År 2030 har Sverige ett samverkande nät av bibliotek med uppgift att möta invånares behov 
av läsning, kunskap, kultur och delaktighet – genom hela livet. Biblioteken erbjuder sömlösa 
digitala tjänster och är ett stöd för såväl invånarnas informationsförsörjning som 
kunskapssamhällets utveckling. Bibliotek är en självklar aktör för samarbeten i 
lokalsamhället. Inom utbildningssektorn, yrkeslivet, sjukvården, myndigheter och andra 
samhällsfunktioner är biblioteken en garant för kunskap.  
 
Ovanstående är hämtat från den vision för det allmänna biblioteksväsendet som antogs av 
Svensk biblioteksförenings årsmöte 2019. Visionens utgångspunkt är att bibliotek är en kraft 
för förändring.   
 
Vi har identifierat ett antal områden som behöver utvecklas för att biblioteksväsendet ska nå 
sin fulla potential. Samhällets utveckling i kombination med snabb globalisering medför ökad 
efterfrågan av den kunskap som studenter i biblioteks- och informationsvetenskap utbildas i. 
Vi ser idag att det finns ett behov av denna kompetens såväl inom biblioteksbranschen som 
utanför. 
 
Arbetsmarknaden för bibliotekarier är mycket god och antalet lärosäten som utbildar 
bibliotekarier utökades hösten 2019 när Södertörns högskola antog de första studenterna till 
sitt bibliotekarieprogram. Vi ser ett fortsatt behov av att utöka studieplatserna inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, inte minst mot bakgrund av utlovade beslut om fler 
bemannade skolbibliotek. Samtidigt råder det brist på doktorander och disputerade lärare i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Vi menar därför att det finns ett behov av att utöka 
antalet doktorandtjänster inom ämnet för att bygga en långsiktig kompetensutveckling i takt 
med behov och efterfrågan. Nuvarande volym på forskarutbildningen i biblioteks- och  
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informationsvetenskap vid landets lärosäten är för liten för att täcka de behov som både 
branschen och lärosätena har. Vi har gjort analysen att det behövs en extraordinär satsning 
på omkring 16-18 doktorandtjänster i en samlad forskarskola inom en snar framtid. Detta är 
också helt i linje med vad som föreslogs i förslaget till nationell biblioteksstrategi i mars 
2019.   
 
Vi bjuder härmed in till ett informellt samtal kring denna fråga. Vi är naturligtvis intresserade 
av om vi har eller skulle kunna få samsyn i denna fråga. Vi behöver också diskutera hur 
denna kompetenssatsning skulle kunna genomföras och hur den bör finansieras. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Karin Linder 
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