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Inledning 

Sedan slutet av nittonhundratalet målas bilden upp av information som en växande 

och framvällande flodvåg av potentiell kunskap. Vårt samhälle kallas för ett 

informations- och ett kunskapssamhälle. Kapitalet och nycklarna till både ekonomins, 

demokratins och individens framtida framgång och utveckling anses finnas just i 

tillgången till, och användandet av, information och kunskap.  

Professionella i yrken som arbetar med information, t.ex. bibliotekarier, har 

uppmärksammat såväl möjligheter som problem i utvecklingen. Slutsatsen man har 

dragit är att det nu är av största vikt att vi var och en förstår när vi behöver 

information och att vi lär oss hur vi når, värderar och använder oss av den på ett 

effektivt sätt. Det är dessa förmågor som sammanfattas i konceptet infor-

mationskompetens, på engelska kallat information literacy.  

Vanligtvis refererar man till information som till något som man kan plocka fram 

för att sedan överföra till någon som tar emot den, tar in den och omvandlar den till 

kunskap. Detta sätt att se på information samt sättet att se på informationssökning 

och –användning som lärande har jag ambitionen att diskutera och finna nya aspekter 

på, med utgångspunkt i en teori som sätter kommunikation i centrum; systemteorin. 

Kommunikation ger upphov till, och sker i, sociala system, för att skapa ordning och 

mening i en värld som i grunden är oordnad och komplex. Biblioteket och 

bibliotekarien kan ses som medier för att göra meningsskapande kommunikation 

möjlig i den världen.  
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Syfte, frågeställning och tidigare svensk forskning  

Uppsatsens syfte och frågeställning  
Syftet med min uppsats är att diskutera och problematisera konceptet 

informationskompetens och relaterade teorier om informationssökning och –

användning utifrån hur de definieras, utforskas och diskuteras av olika forskare på 

området. Jag vill se om teorier, diskussion och det sammanhang som 

informationskompetens ingår i, kan berikas och utvecklas och ses på ett nytt sätt med 

hjälp av det systemiska tänkandet och teorin.  

Det systemteoretiska sättet att tänka har utvecklats inom flera olika områden och 

är transdisciplinärt till sin natur. Sociologen Niklas Luhmann har undersökt 

uppkomsten av, och funktionen hos, system och systems kommunikation, 

informations- och meningsprocessande och lärande. 

En grundläggande utgångspunkt i mitt eget sätt att se på hur vi utvecklas och lär, 

är att vi föds med den biologiska beredskapen och lusten att lära och att detta sker i 

en kognitiv, psykodynamisk, affektiv, kroppslig och sociokulturell process. Dessa 

olika dimensioner förutsätter, och samverkar med, varandra.  

Information och lärande är grundläggande och ofta sammankopplade begrepp i 

teori och praktik kring informationskompetens och relaterad forskning om 

informationssökning och –användning. I systemteorin står kommunikation i centrum 

och information ses som en aspekt av kommunikationsprocessen i sociala system.  

Min frågeställning är:  

• Kan det systemteoretiska sättet att se på och förstå kommunikation, information 

och lärande tillföra nya frågor och aspekter till diskussionen och forskningen kring 

informationskompetens, informationssökning och -användning?  
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Tidigare svensk forskning  
I och med BIBSAM:s slutrapport Studenternas bibliotek  blev informations-

kompetens den vedertagna beteckningen i Sverige för det engelska information 

literacy. Jan Hagerlid definierar där informationskompetens med samma ord som i 

definitionen av informationskompetens i ALA:s rapport från 1989. 1  

Informationskompetens har behandlats i ett antal magisteruppsatser inom 

biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. I Informationskompetensens 

förvandling - En undersökning av begreppet informationskompetens i svensk 

biblioteksdiskurs (2001) analyserar Christer Eld begreppet genom en närläsning av 

fyra texter ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Eld uppmärksammar bland annat att 

begreppets betydelser i diskursen framförallt har kommit att relateras till 

uppfattningen om bibliotekens pedagogiska integration i högskoleutbildningen. 2  

Boel K. Gustafssons uppsats Informationskompetens: ett nytt mål för den 

högre utbildningen?: bibliotekarien befäster sin roll som pedagog? (1998) 

studerar vilket genomslag föreställningen om informationskompetens fått inom 

universitets- och högskolevärlden. Liksom Eld uppmärksammar Gustafsson en del av 

det problematiska i användningen av ett begrepp som fått så många och vidlyftiga 

definitioner, och liksom Eld menar hon att begreppet bör definieras tydligare i den 

svenska biblioteksvärlden. 3  

Maria Kleins uppsats Biblioteket och informationskompetensen: Lärares och 

bibliotekariers uppfattningar speglat hos lokala aktörer vid Linköpings 

Universitet (1997) kommer också fram till att begreppet inte har en entydig be-

tydelse, men att dess mål uppfattas som viktiga att sträva efter. 4  

 
1 Hagerlid, Jan, 1996, Studenternas bibliotek, En analys av högskolebibliotekens utveckling: 
slutrapport, BIBSAM, http://www.kb.se/bibsam/utredn/sbfulltxt.htm, punkt 4.2, hämtad 2002-
03-01.Se också sid.18.  
2 Eld, Christer, 2001, Informationskompetensens förvandling - En undersökning av begreppet 
informationsk ompetens i svensk biblioteksdiskurs, s. 56-57. 
3 Gustafsson, Boel K., 1998, Informationskompetens – ett nytt mål för den högre utbildningen? 
Bibliotekarien befäster sin roll som pedagog?, passim.  
4 Klein, Maria, 1997, Biblioteket och informationskompetensen: Lärares och bibliotekariers 
uppfattningar speglat hos lokala aktörer vid Linköpings Universitet, passim.  
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Dorothee Grelles uppsats Informationskompetens - medel till möjligheter 

(2001) är en studie i informationssökning och användning vid en gymnasie-

lärarutbildning. Den är en av flera uppsatser som undersökt informationssökning med 

utgångspunkt i en användarundersökning. Som teoretisk utgångspunkt använder 

Grelle Christina Doyles definition av en informationskompetent människa och 

antagandet att informationskompetens bygger på färdigheter som kan fastställas. 5 

Grelle drar slutsatsen att informationskompetens har ett nära samband med 

pedagogiska metoder och är något som kan och borde läras ut, både av bibliotekarier 

och lärare. 6  

Ann Linds uppsats (2001) Gymnasieelevers informationskompetens  några 

påverkansfaktorer definierar informationskompetens som förmågan att hantera stora 

mängder information. Hon ser interaktionen mellan den studerande och påverkande 

faktorer som saker som händer i ett s.k. aktivitetsfält och kommer bland annat fram 

till att reaktionerna på dessa faktorer är individuella. 7 

Louise Limberg har i sin avhandling Att söka information för att lära (1998) 

undersökt samspelet mellan informationssökning och lärande. 8 Mer om hennes 

forskning finns att läsa under den rubrik som behandlar olika teorier om 

informationskompetens.  

I Sverige hade Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbund (NVBF) 

1996 en konferens i samarbete med Linköpings universitetsbibliotek med titeln 

Informationskompetens och Användarutbildning. I fokus fanns frågan om hur 

forskningsbiblioteken som pedagogisk resurs skall kunna möta samhällets krav på 

informationskompetens. 9  

 
5 Grelle, Dorothee, 2001, Informationskompetens – medel till möjligheter? En studie om 
informationssökning och –användning vid gymnasielärarutbldningen i Uppsala, s.16. 
6 Grelle, 2001, s.85. 
7 Lind, Annika, 2001, Gymnasieelevers informationskompetens   några påverkansfaktore, 
passim.. 
8 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande.  
9 Thornell, Liselotte, Lantz, Agneta (red.), 1996, Informationskompetens och 
användarutbildning,  Proceedings från Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningars 
förbunds konferens: Linköping, Sverige, 19-20 november 1996  
http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/. 



 7

En av initiativtagarna till konferensen var Agneta Lantz som också skrivit en 

avhandling vid Linköpings Universitet, institutionen för Utbildning och Psykologi, med 

titeln Breaking information barriers through Information Literacy: A 

longitudinal and interventional study among small-firm managers, (1999). 

Lantz har sin utgångspunkt i teorier om interaktion och kognition och gör kvalitativa 

fallstudier. Hennes resultat tyder på att informationsanvändning reflekterar både 

person och information och att hinder kan minimeras med pedagogiska 

utbildningsinsatser.  10 

En serie internationella forskningskonferenser har hållits med temat 

Informationseeking in context (ISIC). 11 Gemensamt för dessa forskare är att de 

intresserar sig särskilt för kontextens betydelse i informationssökning och användning. 

En av dessa forskare är Brenda Dervin, vars teori om s.k. sense-making presenteras 

utförligt under en egen rubrik i uppsatsen.  

 
10 Lantz, Agneta, 1999, Breaking Information Barriers Through Information Literacy: A 
Longitudinal and Interventional Study among Small-Firm Managers, passim.  
11 Information seeking in context, 1997.  
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Källor, teori och metod  

Urval av källor  
Jag inledde mitt sökande efter källmaterial genom att söka på world wide web och 

internet. Jag fann ett stort antal ambitiösa hemsidor gjorda av olika organisationer 

och nationella organ, med stor övervikt på USA, engagerade i infor-

mationskompetens. Det står snabbt klart vilka som är de mest citerade och 

betydelsefulla auktoriteterna på området och vid läsandet av olika artiklar, som jag 

fann via sökande i olika databaser, fick jag också en uppfattning om de mest 

refererade forskarna och vilka böcker som jag borde söka efter.  

De källor jag har valt att ta med finns med för att de är viktiga i formandet av 

konceptet, för att de ständigt refereras och för att de varit med sedan diskussionen 

och forskningen om informationskompetens kom igång på allvar. Jag har också velat 

ta med sådant som visar på olikheterna i de sätt man närmar sig 

informationskompetens. Forskning om informationssökning och –användning 

används för att nå kunskap om informationskompetens och olika forskare har använt 

olika teorier och metoder och kontexter för sin forskning.  

Genom att ta del av två relativt nya böcker som ger omfattande inblickar i den 

forskning som finns hittills har jag fått bekräftelse på att de källor jag valt är de som 

haft störst genomslag i forskningsvärlden och diskussionen om infor-

mationskompetens. Dessa böcker är Information literacy: essential skills for the 

information age (1998) av Kathleen L. Spitzer, Michael B. Eisenberg och Carrie 

A. Lowe samt Information literacy around the world: advances in programs 
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and research (2000) redigerad av Christine Bruce och Philip Candy. 12 13 Den 

förstnämnda är grundlig och bred, dock med tonvikt på USA och på 

informationskompetens i relation till utbildning. Den andra har ambitionen att samla 

de viktiga och samtida initiativen inom området, alla med en konstruktivistisk 

grundsyn. Det bidrag jag refererar till är Philip Candys.  

Av Carol Collier Kuhlthau finns Seeking meaning: a process approach to 

library and information services (1993) och “Implementing a process approach to 

information skills: a study identifying indicators of success in library media programs” 

(1993) med som referenser.  14 15 Hon har haft en stor påverkan på riktningen i 

forskning och debatt, är refererad och citerad ofta och har gjort en omfattande serie 

empiriska undersökningar av informationssökning och –användning som lärande.  

Christine Bruce har sin bas i Australien, hennes artikel ”Workplace experiences 

of information literacy” (1999) handlar om det hon kallar informationskomptensens 

”seven faces”. Bruce vill vidga forskningen till att omfatta även arbetets 

informationskompetens. Hon har använt den fenomenografiska metoden och 

undersökt hur informationskompetens uppfattas.  16 

Bonnie Wai-yi Cheuk forskar i Singapore och har fokuserat på arbetsplatsens 

informationskompetens. Hennes artikel heter “An information seeking and using 

process model in the workplace: a contructivist approach” (1998). Hon har använt 

Brenda Dervins teori om sense-making. I likhet med Dervin påtalar hon situationens 

och kontextens avgörande betydelse, och liksom Bruce vill hon studera 

variationerna.  17 

 
12 Spitzer, Kathleen L., Eisenberg, Michael B., Lowe, Carrie A., 1998, Information Literacy: 
Essential Skills for the Information Age.  
13 Christine Bruce och Philip Candy (red.), 2001, Information literacy around the world, 
Advances in programs and research.  
14 Kuhlthau, Carol Collier, 1993, Seeking meaning: a process approach to library and 
information services.  
15 Kuhlthau, Carol Collier, 1993, “Implementing a process approach to information skills: a study 
identifying indicators of success in library media programs”. SLMQ, Vol.22, No.1. 
http://www.a la.org/aasl/SLMR/slmr_resources/select_kuhlthau1.html, hämtad 2002-03-03 
16 Bruce, Christine Susan, 1999, ”Workplace experiences of information literacy”, International 
journal of information management, vol. 19.  
17 Cheuk, Bonnie Wai-yi, 1998, “An information seeking and using process model in the 
workplace: a contructivist approach”, Asian Libraries, vol.7, No.12.  
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Bruce och Cheuk har båda ett konstruktivistiskt sätt att se på lärande och finns 

också representerade i de båda samlingsverken jag nämnt ovan.  

Louise Limberg har en bakgrund som bibliotekarie i skolan och forskar och 

undervisar vid Högskolan i Borås. Limberg använder inte konceptet infor-

mationskompetens, men hennes forskning om samspelet mellan informationssökning 

och lärande hör ändå till detta område. Hennes avhandling Att söka information för 

att lära, en studie av samspel mellan informationssökning och lärande (1998) 

tar avstamp i biblioteks- och informationsvetenskapliga teorier och kompletterar med 

den fenomenologiska synen på kunskap och lärande. Liksom de hittills nämnda 

forskarna fokuserar Limberg på användarna.  18  

D.C. Phillips och Jonas F. Soltis bok Perspectives on learning (1998) har 

hjälpt mig att få en översikt över olika pedagogiska riktningar som jag funnit att 

forskningen inom området informationskompetens och informationssökning och –

användning använder på olika sätt. 19  

Knud Illeris bok Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx (2001) tar 

upp lärandets olika dimensioner. Här finns en bra redogörelse för Jean Piagets 

teorier, vars påverkan på de kognitiva teorierna och på pedagogiken och psykologin 

är mycket stor och inte kan förbises i en diskussion om lärande. 20  

Michael Coles (University of California, San Diego) och James V. Wertschs 

(Washington University, St.Louis) artikel ”Beyond the individual-social antimony in 

discussions of Piaget and Vygotsky” går, som titeln antyder, vidare bortom den 

gamla striden om vad som är det primära, det psykiska eller det sociala, när vi lär. 

Den är intressant eftersom den inte bara tar upp två av de viktigaste teoretikerna 

inom området lärande, utan för att den med utgångspunkt i dessa för in kultur som en 

 
18 Limberg, 1998.  
19 Phillips, D.C., Soltis, Jonas F., 1998, Perspectives on learning.  
20 Illeris, Knud, 2001, Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx.  



 11

tredje aspekt, kultur som artefakter och som medier. Uppsatsen tar upp bibliotek, 

bibliotekarier och dess redskap sedda som medier. 21  

Brenda Dervins teori Sense-making har givits en stor plats i min uppsats. Det är 

en kommunikationsvetenskaplig teori om informationssökning och -användning. 

Dervin är professor i kommunikationsvetenskap vid Ohio State University i USA. 

Hon är att hänföra till de forskare som betonar betydelsen av situation och kontext. 

Teorin har ett grundligt och framhållet metateoretiskt ramverk till skillnad från övrig 

forskning på området. Det finns en stor mängd material att hitta av och om Sense-

making och hur den använts inom olika områden där kommunikation är i fokus. Jag 

har använt mig av artikeln ”On studying information seeking methodologically: the 

implications of connecting metatheory to method” (1999). 22 Den innehåller en 

grundlig genomgång av teorin Sense-makings grundantaganden och hur den ser på 

begreppet information. Dessutom tar hon upp en del av de kritiska synpunkter jag 

själv haft angående delar av forskningen om informationssökning och användning.  

Dervin har hämtat sina mest grundläggande teoretiska utgångspunkter från filosofin 

och sociologin men har också gemensamma referenser med flera av de biblioteks- 

och informationsvetenskapliga forskare som har varit viktiga för forskningen om 

informationskompetens. Bland dem finns Kuhlthau, Bruce och andra som har en s.k. 

konstruktivistisk syn på lärande, samt de alltfler som utforskar informationssökning i 

kontext. Dervins teori är intressant och viktig att ta med i undersökningen för att den 

diskuterar mening, information, kommunikation och lärande. Den går längre, och är 

mer omfattande än andra teorier på området, då den drar konsekvenserna av, och vill 

erbjuda alternativ till, den havererade mekanistiska världsbilden och människosynen. 

Dessa drag gör att den kan sägas likna systemteorin både vad gäller vissa 

intressefokus och ambitioner. Den skiljer sig dock från systemteorin genom att den 

 
21 Cole, Michael, Wertsch, James V., (odaterad artikel), Beyond the Individual- Social Antimony 
in Discussions of Piaget and Vygotsky. http://www.massey.ac.nz/ alock//virtual/colevyg.htm. 
s.2 f., hämtad 2002-04-19  
22 Dervin, Brenda, 1999, ”On  studying information seeking methodologically: the implications of 
connecting metatheory to method”, Information Processing and Management, vol.35.  
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sätter individen i centrum tillskillnad från systemteorins, och framförallt Luhmanns, 

teori om sociala system.  

Informationsbegreppet är centralt i min uppsats. Det är ett ofta använt begrepp i 

bibliotek- och informationsvetenskapens teori och praktik. I diskussionerna och 

forskningen om informationskompetens finns många vad man skulle kunna kalla 

nedärvda antaganden. Information är ett av flera ord som vi använder på ett sätt som 

speglar och får konsekvenser för hur vi ser på t.ex. lärande, kunskap och 

kommunikation. Det är därför som jag tycker det är intressant att undersöka ett 

koncept som informationskompetens med utgångspunkt i en teori som ligger i fronten 

för nya sätt att se på hur kommunikation, information och mening fungerar i t.ex. 

psykiska och sociala system.  

Jag har en viss kunskap och träning i det systemiska tänkandet från en tidigare 

utbildning; en s.k. grundläggande psykoterapiutbildning. Där kom systemteorin in 

som en utmanande och kompletterande teori i en utbildning med tonvikt på 

utvecklingspsykologiska teorier, förutom de vanliga psykodynamiska teorierna, på 

kognitiv teori, affektteori och självpsykologi.  

Det systemteoretiska perspektiv jag har valt att utgå ifrån i uppsatsen är 

sociologen Niklas Luhmanns systemteori, för att han är en viktig modern 

systemteoretiker. Han har utarbetat en omfattande systemteori som går att utgå från i 

ett tänkande kring system och kommunikation och som i centrum har ett 

informationsbegrepp som bryter med det vanliga mekanistiska, kausala och linjära 

tänkandet. Luhmann har tillskillnad från forskningen inom området 

informationskompetens  och till skillnad från min tidigare bekantskap med 

systemteorin  inte fokus på individers fungerande, utan på sociala system och 

kommunikation. Att tänka systemiskt är att tänka i cirkulära processer, att intressera 

sig för hur vi överbryggar, genom kommunikation, det faktum att endast delvis sanna 

sanningar är möjliga.  
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För att komma in i ämnet läste jag två artiklar vars författare använder sig av 

systemteorin inom området knowledge management 23 och organisationers lärande 

och innovationsprocesser; ”Systemic thinking as the philosophical foundation for 

knowledge management and organizational learning” (1999) av Jon-Arild 

Johannessen, Johan Olaisen och Björn Olsen samt ”Organizations as social systems: 

the search for a systemic theory of organizational innovation processes” (1998) av 

Jon-Arild Johannessen. 24  25 Författarna ser Luhmanns tankar om systems normativa 

stängdhet och kognitiva öppenhet som hans främsta unika bidrag till systemteorin. I 

korthet handlar det om hur systemet bevarar sig självt samtidigt som det tar in 

omvärlden och lär. Jag anser att detta också är av högsta intresse när det gäller det 

ämne jag vill undersöka i min uppsats. Knowledge management är en viktig aspekt 

av informationskompetens på företag.  

Jag har vidare använt mig av Sverre Moes avsnitt om Luhmanns systemteori i 

Sociologisk teori (1995) och Modern sociologisk teori (2001). Moe använder sig 

av exemplet gänget respektive det älskande paret för att illustrera och göra 

Luhmanns mycket abstrakta teori lättare att ta till sig. Det är bra för att få en 

introduktion i ämnet. 26 

Essays on self-refrence (1990) och Social Systems (1995), ursprungligen 

publicerad i Tyskland som Soziale Systeme (1984), är den litteratur av Luhmann 

själv som jag har bland mina källor. Hans produktion är enorm och endast delvis 

översatt till engelska. Förordet till den engelska upplagan av Social Systems har jag 

också använt. Det är skrivet av Eva M. Knodt och var givande att läsa som en 

diskussion och sammanfattning av verkets centrala delar. 27  

 
23 Knowledge management kan sägas avse den process som skapar, fångar upp och använder 
kunskap för att förbättra organisationens prestationer. 
24 Johannessen, Jon-Arild, Olaisen, Johan, Olsen, Björn, 1999, ”Systemic thinking as the 
philosophical foundation for knowledge management and organizational learning, Kybernetes, 
vol.28, No.1.  
25 Johannessen, Jon-Arild, 1998, ”Organizations as  social systems: the search for a systemic 
theory of organizational innovation processes”, Kybernetes, Vol.27, No.4.  
26 Moe, Sverre, ur 1995, Sociologisk teori och 2001, Modern sociologisk teori. 
27 Luhmann, Niklas, 1990, Essays on Self – Reference och 1995, Social Systems.  
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Gregory Batesons definition av information som den skillnad som gör skillnad är 

en av systemteorins mest citerade och grundläggande tankar. Jag har läst Bateson för 

att han tagit upp och utforskat de flesta av systemteorins utgångspunkter och för att 

han är omöjlig att bortse ifrån när man vill förstå systemteorin. Bland mina källor finns 

hans Steps to an ecology of mind (1972) och den svenska samlingen Mönstret 

som förbinder (1998). 28  

När jag läst och tänkt kring det hittills refererade källmaterialet har jag mött en 

svårighet som har komplicerat min undersökning. Systemteorin är abstrakt och 

övergripande, ett sätt att tänka och forska, och en epistemologi, som enligt många är 

en del av ett nytt paradigm i vetenskapen. Informationskompetens är i huvudsak 

behandlat på en annan teoretisk nivå, lång ifrån det abstrakta och ofta utan ett 

angivande av grundläggande ontologiska och epistemologiska antaganden. Detta har 

lett till att mitt intresse fallit på vilka epistemologiska antaganden och vetenskapliga 

teorier och metoder som ligger bakom forskningen och tankesätten när det gäller 

informationskompetens och biblioteks- och informationsvetenskapen.  

För att överbrygga denna skillnad och för att få en större förståelse för dessa 

underliggande antaganden om t ex information, lärande och kommunikation som ju 

är det som det systemteoretiska sättet att tänka eventuellt skulle kunna förändra  

har jag läst Sören Briers ”Cybersemiotics applied to the problems of knowledge 

organisation and document retrieval in information science” (1996). Brier har här ett 

kritiskt förhållningssätt till bibliotek- och informationsvetenskapen och föreslår nya 

riktningar för dess teori och metateori. Brier, som verkar vid Bibliotekshögskolan i 

Ålborg i Danmark, har systemteorin och cybernetiken som en viktig del av det 

ramverk han verkar för. 29  

 
28 Bateson, Gregory, 1972, Steps to an ecology of mind och 1998, Mönstret som förbinder.  
29 Brier, Sören, 1996, “Cybersemiotics applied to the problems of knowledge organisation and 
document retrieval in informationscience”, Journal of Documentation, vol. 52, no. 3.  
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Artikeln ledde mig vidare till Michael K. Bucklands artikel om ”Information as 

thing” (1991). Buckland skriver om olika användningar och aspekter av begreppet 

information, samt om begreppen data och dokument. 30  

Mitt kapitel om information bygger på dessa två sistnämnda artiklar och är 

ämnat att tjäna som en hjälp till bakgrundsförståelse och till att se betydelsen och 

komplexiteten i ämnet. För mig har läsandet av dem ökat min kunskap om det fält 

och dess problem vari min uppsats ingår, däremot har jag inte ambitionen och 

förmågan att göra en fullständig analys av vilka följder och lösningar systemteorin kan 

ge för bibliotek- och informationsvetenskapens epistemologier och metateorier.  

Jag är medveten om att jag fokuserar på ett koncept som är långtifrån entydigt, 

som har växt fram i en viss tid och kultur och som är präglat av sitt ursprung i 

praktisk verksamhet och av de rådande teorierna och metoderna. Jag är också 

medveten om att jag använder en mycket abstrakt och radikal teori i min 

undersökning.  

Metod  
Min uppsats är en teoretisk undersökning. Jag har inte anslutit mig till raden av 

användar-undersökningar eller till att undersöka hur människor uppfattar 

informations-kompetens. Mitt intresse är istället fokuserat på att presentera 

systemteorin som ett eventuellt teoretiskt alternativ, eller komplement, vad gäller 

sättet att se på och tänka kring informationskompetens och informationssökning och 

–användning.  

Jag har gått igenom det material jag har funnit om informationskompetens och 

sedan har jag valt ut och presenterat viktiga representanter för området. Vidare har 

jag sedan försökt sammanfatta och dela upp materialet, i syfte att göra detta 

omfattande område mer gripbart och för att få fram det jag anser som viktigt att ha i 

fokus för min undersökning.  

 
30 Buckland, Michael K.,1991, "Information as thing", Journal of the American society for 
information science, vol.42, no.5.  
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Min undersökning är en teoretisk granskning av litteratur om 

informationskompetens, och relaterade teorier om informationssökning och –

användning, med hjälp av systemteorin. Detta i syfte att få syn på nya frågor att ställa 

om ämnet, dvs. frågor, och kanske också nya aspekter, som eventuellt skulle kunna 

tillföra något till sättet att uppfatta information, kommunikation och lärande i relation 

till informationskompetens, informationssökning och - användning. För att underlätta 

för läsaren har jag gjort min undersökning i teoriavsnittet som presenterar Niklas 

Luhmanns systemteori, vilken är den teori som är uppsatsens huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkt.  
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Teorier om information  

Information  som ting, som process och som kunskap  
Sören Brier har velat ge ett bidrag till utvecklingen av en interdisciplinär teori i 

biblioteks- och informationsvetenskapen, som går bortom det han kallar det 

kognitivistiska informationsprocessande paradigmet. I en artikel som bygger på hans 

avhandling i vetenskapsfilosofi ger han en beskrivning av några av biblioteks- och 

informationsvetenskapens centrala begrepp som kan vara bra att ha klargjorda.  

Biblioteks- och informationsvetenskapen och dess praktiker (inkluderande 

bibliotekarier, dokumentalister och arkivarier) är i huvudsak engagerade i material 

som bär data, kunskap, mening och erfarenhet, och i dessas lagring, indexering, 

återvinning och förmedling. Det främsta syftet kan således sägas vara att aktivt stödja 

kommunikationen av önskat informationsmaterial. Detta material kan inkludera 

nedtecknade mätningar och observationer, teoretisk kunskap, meningar, visioner och 

upplevelser, från den producerande till mottagaren, som dokument, böcker, skivor, 

band, program, disketter, hypertext, cd-skivor, bilder, film och videoinspelningar. 

Dessa nuvarande och framtida former för förmedling kan summeras i det biblioteks- 

och informationsvetenskapliga konceptet dokument.   

Data vill Brier definiera som en given s.k. input som har en struktur som 

mottagaren kan se som pålitlig och användbar i en given situation. Data blir 

information först när den är integrerad med en given kunskapsprocess och för-

förståelse. Således blir data information endast då de mottas och tolkas i ett bio-
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psykologiskt-socialt kunskapssystem. Skillnaden mellan kunskap och information är, 

enligt Brier, att information ses som en mindre del av ett kunskapssystem. 31  

Michael K. Buckland har fördjupat sig i betydelsen av ”information” i artikeln 

”Information as Thing” (1991). Han identifierar tre principiella användningar av ordet 

information; information-som-process (att bli informerad, när någon blir informerad 

förändras det den vet), information-som-kunskap (information betecknande det som 

uppfattas i information-som-process) och information-som-ting (data, dokument, 

nedtecknad kunskap som man refererar till som information för att de ses som 

informativa). En fjärde aspekt är informationsprocessande (hanterandet, 

manipulerandet och skapandet av nya former och versioner av information-som-

ting).  

Information som kunskap går inte att ta på eller mäta på något direkt sätt. Den är 

personlig kunskap, tro eller åsikt. Information som ting är däremot berörbar. Att se 

information som ting är långt ifrån självklart men mycket vanligt i vårt språkbruk. 

Dessutom är det endast i denna mening av ordet som informations-system, t ex 

informationsåtervinningssystem kan hantera information på ett direkt sätt. 

Representationer av kunskap och av händelser är berörbara och således information 

som ting. Intentionen, t ex på ett bibliotek, kan vara att människor skall bli 

informerade, dvs. information-som-process, och att det skall ske en vidarebefordring 

av kunskap, dvs. information-som-kunskap. De medel man ger, vad man hanterar 

och opererar med, vad som lagras och återvinns, är fysisk information, dvs. 

information-som-ting. Information som process är mental och går inte heller att ta på, 

till skillnad från informationsprocessandet, det mekaniska manipulerandet av signaler 

och symboler. 32  

Brier kallar Bucklands information-som-kunskap för fenomenologisk kunskap, 

information-som-process för kognition, information-som-ting för dokument och 

informationsprocessande för informationsprocessande. I likhet med Buckland 

definierar Brier dokument som ett mänskligt arbete med kommunikativ intention 

 
31 Brier, Sören, 1996, s.302.  
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registrerat på något materiellt sätt. Både Buckland och Brier ser alla ting som 

potentiella dokument. Brier menar dock att något kulturellt eller intentionellt 

kommunikativt måste göras med naturliga ting innan de blir dokument. Likaså menar 

Brier att allt är potentiell information i likhet med Batesons utsaga att information är 

en skillnad som gör skillnad. 33  

Information är alltid information i en given situation. ”Being information is 

situational”, enligt Buckland. 34 Information-som-process är situationsbunden, och 

således blir också det speciella objektet, datat eller händelsen, information-som-ting. 

Det blir informativt beroende på omständigheterna, liksom relevansen i ett dokument 

eller faktum är situationsberoende av frågan och kunnandet hos den som frågar. Att 

avgöra om något skall ses som användbar information vilar på subjektiva 

bedömningar, om vi vill komma bortom mångfalden av individuella åsikter om vad 

som ska behandlas som information behöver vi nå någon grad av konsensus. 35  

Informationskompetens  definitioner och teorier  
Vi människor hanterar och använder det vi kallar information från vaggan till graven. 

Information finns överallt. Vi är beroende av information för att lära oss och för att ta 

beslut och handla. Det moderna samhället kännetecknas av en ständigt ökande 

volym av potentiell information och av komplexa informationssystem. 

Informationsteknologi underlättar dess hantering och spridande, upphäver rumsliga 

avstånd och ger en snabbare takt i våra liv. Det som kommit att kallas 

informationskompetens handlar om att kunna finna, värdera och använda den 

information vi behöver. Det handlar också, inte minst, om att välja ut och välja bort. 

Informationskompetens har liknats vid det verktyg vi behöver för att navigera i det 

närvarande och framtida informationslandskapet.  

Konceptet informationskompetens har vuxit fram som ett svar på tankar, 

iakttagelser och slutsatser sedan årtionden tillbaka bland bibliotekarier och andra 

 
32 Buckland., 1991, s.351 f. 
33 Brier, 1996, s.303. 
34 Buckland, 1991, s.356. 
35 Buckland, 1991, s.356 f. 
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yrkesverksamma i kontakt med de nya möjligheter och svårigheter som den ökande 

mängden information och nya teknologier och media fört med sig.  

Information literacy, hädanefter genomgående översatt till det svenska 

informationskompetens, introducerades som koncept i USA i mitten av 1970-talet. 

De olika definitionerna utvecklades som svar på den snabbt ökande mäng-den av 

tillgänglig information och det faktum att det blev allt svårare att behärska den 

komplexa informationsvärlden. Under 1980-talet stod det klart hur datorer och 

annan teknologi skulle bli allt viktigare verktyg för återvinning och hanterande av 

information.  

1989 kom slutrapporten från the American Library Association Presidential 

Committee on Information Literacy. Rapporten lyfter fram konceptets betydelse för 

ett demokratiskt samhälle och man ger en definition av det i termer av de färdigheter 

som erfordras; ”To be information literate, a person must be able to recognize when 

information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the 

needed information”. 36 Vidare skriver man också att ”/…/information literate people 

are those who have learned how to learn”. 37  Den här definitionen har blivit den 

allmänt accepterade i biblioteksvärlden och har kommit att tjäna som utgångspunkt 

för många följande definitioner, såväl i USA som i övriga världen.38  

En mer utvidgad definition kom 1992 då Christina Doyle publicerade sin studie. 

Resultatet, ett konsensus som en expertpanel diskuterat sig fram till, är en definition 

av informationskompetens: ”Information literacy is the ability to access, evaluate, and 

use information from a variety of sources”, och en samling kännetecken för en 

informationskompetent person. 39 Han eller hon:  

recognizes that accurate and complete information is the basis for intelligent decision 

making,  

 
36 American Library Associations Presidential Committee on Information Literacy, 1989, Rapport 
på Association of College & Research Libraries hemsida: http//www.ala.org./acrl/nili/ilit1st.html, 
s.1, hämtad 2002-03-01. 
37 ALA, 1989,s.1.  
38 Spitzer, Eisenberg, Lowe,1998, s.22. 
39 Spitzer, Eisenberg, Lowe, 1998, s.71. 
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recognizes the need for information,  

formulates questions based on information needs,  

identifies potential sources of information,  

develops successful search strategies,  

accesses sources of information including computer-based and other technologies,  

evaluates information,  

organizes information for practical application,  

integrates new information for practical application,  

uses information in critical thinking and problem solving. 40  

Doyles tio punkter börjar med att slå fast att rätt och fullständig information behövs 

för att kunna ta intelligenta beslut. Både ALA:s och Doyles definitioner tar upp att det 

handlar om en personlig förmåga att kunna se när man behöver information, veta i 

vilka källor man kan finna den, värdera den och dessutom använda den på ett 

effektivt sätt. Detta anses viktigt för den studerande, för den professionella individen i 

ett arbetsliv där man skall vara livslångt lärande och flexibel, samt för medborgaren i 

ett alltmer komplext och globaliserat demokratiskt samhälle.  

Efter att man sett sina behov av information behöver man också kunna formulera 

frågor utifrån dessa och identifiera lämpliga källor. En informations-kompetent person 

utvecklar framgångsrika sökstrategier och hittar till olika informationskällor. 

Problemformulering, kännedom om olika källor och sökskicklighet är färdigheter 

som man kan se som basala att utveckla i en skola som skall förbereda för ett 

livslångt lärande. I USA växte konceptet först fram i biblioteksvärlden men blev 

snabbt en angelägenhet också inom utbildnings-området. Detta är färdigheter som kan 

läras ut och utvecklas i en pedagogisk miljö där man har tillgång till, och uppmuntras 

till, att använda olika källor och uttryckssätt i informationsanvändningen.  

Att kunna värdera information innebär att man kan granska sina källor kritiskt, 

något som har komplicerats av den mångfald av olika källor och format som vuxit 

 
40 Spitzer, Eisenberg, Lowe, 1998, s.23. 
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fram. Detta hör till den kategori färdigheter som delvis kan läras ut och delvis har att 

göra med tidigare kunskaper och erfarenheter.  

Det sistnämnda gäller också för Doyles sista punkter, vilka handlar om att 

organisera information så den kan användas praktiskt, att integrera den i den kunskap 

man redan har, samt att använda information i kritiskt tänkande och problemlösning. 

Dessa egenskaper inbegriper förmågor som anses behövas t ex när man studerar, 

forskar eller yrkesarbetar i samarbete med andra, i syfte att producera något och att 

dela med sig av sina kunskaper.  

I Doyles definition skymtar också det som blivit ett grundläggande drag i de flesta 

av de modeller som utvecklats och använts i forskningen om informationskompetens, 

nämligen att de vill framhålla att det handlar om en process. Spitzer, Eisenberg och 

Lowe jämför olika modeller i sin bok och ser denna gemensamma drivkraft i 

”process”  förståelsen att informationsfärdigheter inte är isolerade tilldragelser, utan 

snarare aktiviteter i kontakt med varandra som omfattar ett sätt att tänka om och 

använda information. 41  

Informationskompetens har diskuterats och definierats av institutioner, 

organisationer och individer inom biblioteksområdet såväl som inom utbild-

ningsområdet. Utvecklingen av konceptet i USA påverkades starkt av Carol Collier 

Kuhlthau. Hennes forskningsöversikt 1987 gav en empirisk och logisk bas att 

referera till i utvecklingen och implementeringen av konceptet. Kuhlthau inkluderar 

här biblioteksfärdigheter och data-kompetens i definitionen av ”information literacy”. 

Hon poängterar att biblioteket är en viktig källa för utvecklandet av 

informationsfärdigheter men att ett större fokus bör vara på studenters lärande. 42 

Hennes arbete visade vägen mot integrationen av informationskompetens i läro-

planen, en utveckling som framstår redan tidigt som central och önskad när man läser 

om konceptets utveckling i USA.  

Kuhlthaus forskning består av en serie empiriska studier med fokus på studenters 

informationssökningsbeteenden, i enlighet med hennes filosofi att infor-

 
41 Spitzer, Eisenberg, Lowe, 1998, s.70. 
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mationskompetens inte är en uppsättning färdigheter utan snarare ett sätt att lära.43 

Hennes viktigaste bidrag anses vara identifieringen och dokumentationen av 

informationssökningsprocessens affektiva sida. Upprinnelsen till hennes forskning var 

iakttagelsen av den ångest och oro som studenterna visade de första dagarna av 

forskningsprocessen.44 Kuhlthaus empiriska studier resulterade i att hon kunde se att 

stadierna i informationssökningsprocessen karaktäriserades av tre områden: det 

affektiva (känslor), det kognitiva (tankar), och det fysiska (handlingar).  

Tidigt i informationssökningsprocessen tenderar studenterna att känna oro och en 

osäkerhet om vad de håller på med. Denna osäkerhet och oro härleder Kuhlthau till 

deras brist på fokus i sökprocessen och deras brist på kunskap om teknologin och 

informationsresurserna. Under det att studenterna fortsätter sin forskning och 

begränsar sitt fokus så ger osäkerheten vika för större säkerhet. När forskningen är 

slutförd och produkten är presenterad återstår känslor av tillfredsställelse eller ej, 

beroende på hur de uppfattar att de lyckats.  

De sex stadierna i sökprocessen är; initiering av uppgiften, identifiering och val av 

ämne, första utforskande av fokus, formulering av fokus, insamlande och avslutning 

av sökande och presentation. 45 Dessa stadier av förståelse beror inte bara på den 

information man möter utan också på det individuella perspektivet, bakgrunden och 

kunskapen. Kuhlthau menar att det inte finns en ideal sökning i objektiv mening enligt 

hennes dynamiska, personliga, konstruktiva sätt att se på informationsanvändning. 46  

Kuhlthau kan sägas likställa informationskompetens med lärande, hon betonar att 

det handlar om en process och framhåller att fokus för intresset bör vara på den 

individuella användaren av information. Kuhlthau arbetade sig fram till en modell över 

informationssökningsprocessen. Hennes utgångspunkt är ett sätt att se på lärande som 

process, en konstruktivistisk process. Hon hämtar stöd för sitt synsätt hos olika 

teoretiker inom pedagogik och psykologi, vilka beskriver den konstruktivistiska 

 
42 Spitzer, Eisenberg, Lowe, 1998, s.42. 
43 Spitzer, Eisenberg, Lowe, 1998, s.72. 
44 Kuhlthau, 1993a, s. Xvii. 
45 Kuhlthau, 1993a, s. 41 ff 
46 Kuhlthau, 1993a, s. 8. 
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läroprocessen uppdelad i olika faser, liksom Kuhlthau gör när hon beskriver 

informationssökningsprocessen. 47  

Christine Bruce framstår också som en av de mest tongivande inom området 

informationskompetens. Hon använder fenomenografins beskrivande analys och vill 

ge en förklaring till, och beskrivning av, skillnaderna i hur informationsanvändarna 

själva uppfattar informationskompetens. Bruce identifierar informationskompetensens 

"seven faces". Informationskompetens uppfattas som;  

användande av informationsteknologi för informationsmedvetande och 

kommunikation,  

finnandet av information ur lämpliga källor,  

utförandet av en process,  

kontroll över information,  

uppbyggandet av en personlig kunskapsbas inom ett nytt intresseområde,  

arbete med kunskap och personliga perspektiv på ett sätt som gör att man når nya 

insikter,  

användande av information på ett klokt sätt vad gäller nyttan för andra. . 48   

Bruce betonar betydelsen av kontext och situation som unika faktorer i individers 

praktiserande av informationskompetens. Utifrån dessa sätt att uppfatta 

informationskompetens gör Bruce en modell med sju karaktäristika hos en 

informationskompetent person. En sådan person har utvecklat en informationsstil, 

använder informationsteknologi och system, har ett kritiskt förhållningssätt till 

information, implementerar informationsprocesser, har värderingar som befrämjar 

informationsanvändning, har kunskap om informationsvärlden samt engagerar sig i 

s.k. själv-styrt lärande. Bruce ger en inblick i hur konceptet uppfattas utifrån en 

 
47 Kuhlthau, 1993a, s.14 ff. 
48 Bruce, 1999, s.35-42. 
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undersökning bland lärare i högre utbildning, och har ambitionen att utforska 

informationskompetens i arbetslivet. 49 

Bruces betonande av situation och kontext delas och framhålls av allt fler. Philip 

C Candy uppehåller sig vid detta ur olika synvinklar i sin genomgång av 

forskningsframsteg i fråga om informationskompetens. Candy menar att när någon 

hävdas vara informationskompetent och någon annan inte, görs bedömningen utifrån 

en persons förmåga att identifiera, lokalisera och använda information för ett speciellt 

syfte. Alltså beror mycket på den uppgift den informationssökande står inför. 

Informationskompetens är inget varaktigt, kontextbefriat personligt attribut, utan 

snarare ett personligt attribut vid ett givet tillfälle, i en specifik omständighet. Av detta 

följer också att informationskompetens oundvikligen är disciplin- eller 

områdesspecifik. Candy ser att det, på en nivå, finns aspekter av 

informationskompetens som är kontextbefriade, medan det finns nivåer där sätt att 

närma sig på ett område inte är gångbara på ett annat. Informationskompetens 

innehåller, enligt Candy, både ett personligt och ett kollektivt element. Det moderna 

samhället och dess arbetsplatser kännetecknas av det som kallas social 

kunskapsdistribution. Ingen enskild person har all information som behövs. Detta 

gäller också informationskompetensen, ingen kan vara helt självförsörjande vad gäller 

alla dess olika delar, menar Candy.50  

Bonnie Cheuk Wai-yi har gått utanför den akademiska världen och undersökt, 

med hjälp av djupintervjuer, vilken sorts process en grupp tjänstemän på ett 

kunskapsföretag går igenom för att söka och använda information på ett effektivt 

sätt.51 Hon använder sig, i likhet med Kuhlthau, av ett kontruktivistiskt synsätt på 

informationssöknings- och användningsprocessen.  

Cheuk poängterar att hon inte ser information som något objektivt eller utan-

förliggande i förhållande till användaren eller att information har samma mening för 

alla. Att information inte har någon objektiv definition som går att applicera på alla 

 
49 Spitzer, Eisenberg, Lowe, 1998, s.72. 
50 Candy, Philip, 2000, "Mining in cyberia: researching information literacy for the digital 
age".Information literacy around the world, Advances in programs and research, s.141 f. 
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situationer betyder att olika människor söker och använder olika saker. Beroende på 

situationen refererade tjänstemännen i Cheuks undersökning till information som data, 

fakta, åsikter, rapporter, kommentarer etc., och de applicerade olika 

informationsfärdigheter och beteenden för att komma över den information de 

behövde.  

Detta sätt att uppfatta informationssökning och -användning går inte ihop med de 

traditionella modellerna. Cheuk vänder sig istället till Brenda Dervins teori om sense-

making, för att kunna fokusera på hur människor uppfattar en situation i en viss tid 

och ett visst rum. Dervin utgår från antagandet att människor har förmågan att 

konstruera en temporärt ordnad verklighet när de uppfattar sig stå inför en situation 

vid ett visst tillfälle och på en viss plats, och den verkligheten kommer då att vara 

vägledande för deras beteende. 52  

Dervin är en inflytelserik forskare bland de, alltfler, som betonat betydelsen av de 

olika kontextuella fenomen som omger och påverkar informationsbehov och 

informationssökningsprocess. Dervins teori presenteras under en egen rubrik i min 

uppsats.  

Svenska Louise Limberg har med sin avhandling bidragit till forskningen om 

informationssökning och informationsanvändning i inlärningssituationer. Hennes 

forskning hör till det som kallas användarstudier (user-studies) inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Limberg tar fasta på tanken  och hennes 

forskningsresultat stärker också detta  att informationens innehåll samspelar med 

sökprocessen. Limberg påtalar också gränsdragningsproblemet mellan 

informationssökningsprocessen och inlärningsprocessen och ifrågasätter giltigheten i 

modeller som hävdas vara generella, oberoende av kontext, situation eller 

informationens innehåll. 53 Det är dessa brister i de generella modellerna som är 

Limbergs starkaste skäl till att komplettera sin biblioteks- och informations-

 
51 Cheuk, 1998, s. 375. 
52 Cheuk,1998, s. 377-378. 
53 Limberg, 1998, s.58 f. 
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vetenskapliga referensram med fenomenologins sätt att se på kunskap och inlärning. 

Limberg inriktar sig så på variation i hur människor lär sig och uppfattar världen. 54  

I likhet med Candy pekar Limberg på hur avgörande själva frågan eller problemet 

är för hur man använder sig av och upplever sina informationssöknings- och 

användningsfärdigheter. Limbergs forskning bekräftar t.ex. den uppenbara skillnaden 

mellan situationen där informationsbehovet kan formuleras i en faktafråga som kan ge 

ett kort och enkelt svar respektive situationen med en öppen fråga som kräver 

djupare tänkande och kan ha flera möjliga svar, eller inget svar alls. 55  

Definitioner och modeller framhåller att en informationskompetent person bör ha 

kännedom om de olika format och källor man kan söka information i. Information är 

inte bara det tryckta ordet utan återfinns i en mängd olika format. För att hantera 

komplexa informationsformat krävs en rad andra kompetenser. Spitzer, Eisenberg 

och Lowe menar att dessa andra ”literacies” implicit ingår i information literacy. De 

nämner ”/…/visual, media, computer, network, and, of course, basic literacy”. 56 

Dessa kompetenser anses också inbegripa kompetens i att förstå nätverks och 

systems uppbyggnad. 57  

Sammanfattande slutsatser:  

• Informationskompetens som koncept har uppkommit ur yrkesvardagliga 

iakttagelser, slutsatser och behov. Det har sitt starkaste fäste bland bibliotek i 

anslutning till undervisning och forskning. Konceptet inbegriper även, genom sin 

koppling till s.k. livslångt lärande, informationssökning och användning i 

arbetslivet och vardagslivet.  

• För den informationsprofessionelle handlar informationskompetens om att 

möjliggöra användandet av information i ett speciellt syfte för att uppnå någon 

slags effekt.  

 
54 Limberg, 1998, s.65. 
55 Candy, 2000, s.144 f. 
56 Spitzer, Eisenberg, Lowe, 1998, s.26. 
57 Spitzer, Eisenberg, Lowe, 1998, s.26. 
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• Definitioner, diskussioner och forskning kring området informationskompetens 

har framförallt rört konceptets natur och vad det omfattar, värdet av 

informationskompetens samt metoder för att lära ut densamma.  

• Olika praktiker och teoretiker har skapat modeller som beskriver infor-

mationssökning, problemlösning, lärande av information m.m. Dessa modeller vill 

framstå som modeller över processer med hänvisning till att dess olika 

komponenter är sammankopplade och avlöser varandra.  

• Hur användare interagerar med omgivningens information har varit i fokus i många 

undersökningar. Dessa har resulterat i olika modeller över informationsbeteende. 

De identifierar de beteenden som antas stödja informationsprocesser, utifrån dem 

har man sedan definierat de olika kompetenser man har som sökande och 

användande av information.  

• Informationskompetens har definierats som ett antal kännetecknande personliga 

attribut. En del av dem är av praktisk och konkret karaktär, en del betecknar ett 

förhållningssätt till användning av information, medan en del av dem förutsätter 

tidigare kunskaper och erfarenheter av praktisk användning av information.  

• Den kognitiva vetenskapen har inspirerat och präglat forskningen om, och synen 

på, informationssökning, -användning och informationskompetens i biblioteks- 

och informationsvetenskapen. Den del av den kognitiva teorin som präglat 

mycket av biblioteks- och informationsvetenskapen är den som velat förstå 

mänskliga tankeprocesser som informationsprocessande, att jämföra med 

datasystemets mottagande, processande, lagrande och användande av 

information enligt olika program. Många av dagens forskare har anammat den 

utveckling av den kognitiva teorin som kallas konstruktivism, som utgår från Jean 

Piagets kognitiva teorier om hur barn lär.  

• Betonandet av användarna som aktiva i sökande och användande av information 

kommer ur detta anammande av kognitiva teorier. Ur kognitivt perspektiv är 

information något som modifierar en människas kunskap. Kunskapsstrukturer 

eller modeller av världen finns inuti oss och ses som det som kontrollerar 

perceptionen och processandet av utifrån kommande information. De gör det 
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möjligt att göra en syntes av meningen i den information vi utsätts för. Information 

har, enligt den kognitiva synen, potentialen att omvandla vad vi redan vet till ny 

kunskap. De som forskar inom området kring informationskompetens betonar att 

fokus bör ligga på den individuelle användaren och hur denne t ex uppfattar 

fenomen, definierar information eller uppfattar innehåll.  

• De definitioner och modeller som varit tongivande har tenderat att framställas 

som generella och allmängiltiga, oberoende av situation, kontext och 

informationens innehåll.  

• Informationssökning och användning likställs ibland med lärande. Många av 

dagens forskare använder en konstruktivistisk syn på lärande, information och 

mening och beskriver informationssökningsprocessen i stadier liknande stadierna 

i konstruktivistiska beskrivningar av läroprocessen. Informationskompetens har 

en stark koppling till s.k. själv-styrt lärande och till nya undervisningsformer, t.ex. 

problembaserat lärande, vars pedagogik tagit fasta på detta sätt att förstå lärande 

som något som sker i aktivitet, i hanterande av verkliga problem och i sociala 

sammanhang.  

• Det finns också forskare som betonar betydelsen av kontext och situation och 

som motsätter sig att informationskompetens ses som ett antal färdigheter som 

kan erövras en gång för alla eller användas lika på alla områden. Denna syn 

innebär också att man ser människor som aktiva informationskonsumenter som 

processar information på ett subjektivt sätt för att uppnå mening, lösa problem 

och komma vidare i livet. 

• Den fenomenologiska teorins fokus på människors uppfattning och på variation 

har använts av vissa forskare, vilka velat ta fasta på människors olikheter i hur de 

söker och använder information, beroende på situation, kontext och den fråga 

eller det problem de står inför att lösa.  

• Det finns forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapen som använt sig 

av teorin om s.k. sense-making, en kommunikationsvetenskaplig teori som 

uppfattar informationssökning som ett sätt att skapa mening ur information.  
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• Informationskompetens förutsätter kompetenser att hantera och använda 

information i olika format, t.ex. teknisk kompetens. Det finns också de som anser 

att kompetensen också borde inbegripa kunskap om hur nätverken och systemen 

är uppbyggda och fungerar.  

Sense–making  en teori om informationssökning  
Brenda Dervin har ända sedan sjuttiotalet, med hjälp av andra forskare, utarbetat en 

teori om informationssökning som sense-making. Sense översätts oftast till det 

svenska ordet mening, ordet kan också betyda t.ex. sinne, förnuft, betydelse och 

begripligt. Jag kommer i huvudsak att använda det engelska ordet i min redogörelse 

för teorin Sense-making och fenomenet sense-making. Där det inte passar översätter 

jag det till det svenska ordet mening. Dervin använder ofta egna uttryck och 

omskrivningar, där det behövs har jag skrivit dessa inom parantes i texten efter min 

egen översättning.  

Sense-making är ett sätt att närma sig informationsbehov, sökande och an-

vändning kommunikativt och vilar, enligt Dervin, på en massiv mängd bevis angående 

naturen hos mänsklig kommunikation. Teorin bygger på slutsatsen att de dominerande 

modellerna som används i formaliserade kommunikations-, undervisnings- och 

informationssystem inte fungerar varken ändamålsenligt eller effektivt på grund av att 

de är baserade på transport- eller överförings- snarare än på 

kommunikationsmetaforer. Informationssökning och användning definieras av Sense-

making som kommunikativa praktiker.  

Dervin betonar att teoretiserandet som Sense-making primärt har sysslat med är 

av den metateoretiska sorten. Sense-making har utvecklats till en allmän 

kommunikationsbaserad metodologi sedd som användbar i studiet av mänsklig 

sense-making i olika kontexter, bland annat inom biblioteks- och informations-

vetenskapen. 58 

 
58 Dervin, Brenda, 1999, s.729. 
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Det metateoretiska antagande som, enligt Dervin, är mest fundamentalt i Sense-

making är idén om människan som en:  

body-mind-heart-spirit living in time-space, moving from a past, in a present, to future, 
anchored in material conditions; yet at the same time with an assumed capacity to sense-
make abstractions, dreams, memories, plans, ambitions, fantasies, stories, pretenses that 
can both transcend time-space and last beyond specific moments in time-space. 59  

Sense-making vill rikta uppmärksamhet mot människors både inre och yttre världar 

och mot den yttersta omöjligheten i att separera dem. 60  

Sense-making ser verkligheten som till viss del ordnad, till viss del kaotisk och till 

viss del i utveckling, skriver Dervin, och tillägger att dessa antaganden gäller 

människan också. Det verkliga kan alltid tolkas på en mängd olika sätt beroende på 

förändringar över rum och över tid, beroende på olikheter i hur människor ser 

verkligheten utgående från deras olika förankringar i tid och rum och beroende på 

olikheter i hur människor konstruerar tolkande ”broar” över en verklighet med 

tomrum (gaps).  

Sense-making är en av de teorier och metodologier som betonar situationens och 

kontextens betydelse. Dervin menar dock att Sense-making inte uppmärksammar 

detta på samma sätt som många andra, vilka fokuserar på karaktäriseringar av den 

faktiska situationen eller kontexten. Istället fokuseras rörelse genom tid och rymd. Av 

detta följer en beskrivning av varje människa som potentiellt statisk över tid och rum 

(som det manifesteras i brist på flexibilitet, vana, rigiditet, stabilitet) eller flytande över 

tid och rum (som det manifesteras i flexibilitet, allsidighet, innovation, kreativitet). Det 

avgörande är att Sense-making empiriskt uppmanar till uppmärksamhet på villkoren 

som befrämjar flexibilitet, flöde och förändring såväl som de som befrämjar rigiditet, 

stabilitet och brist på flexibilitet. Enligt Sense-making kan man inte i förväg anta 

karaktäristika över tid-rum som varandes det som förklarar mänsklig individuell eller 

kollektiv sense-making och inte heller att någon yttring av mänsklig sense-making 

(kunskap, lärande) förblir statisk.  

 
59 Dervin, 1999, s.730. 
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Av detta följer att subjektet, den kännande människan, inte har en absolut 

ontologisk status, inte heller de institutioner människor skapar har absolut status. 

Enligt Sense-making är människor och deras världar i blivande och i utveckling. Från 

den transcendenta människan eller den kollektiva mänskliga enheten flyttas fokus till 

handling (verbing), eftersom det enda icke reducerbara i det mänskliga villkoret är 

rörelse.  

Handlingen finns i mötet mellan det verkliga och tolkningen. Sense-making 

använder samma ramverk för både strukturer och handlande personer, båda ses som 

potentiellt förändringsbara över tid. Genom att omrikta fokus från substantiv och 

materia mot handlingar och processer och på så sätt mot förändringar och flöden av 

händelser, så kan man, enligt Dervin, söka efter och studera mönster i de mänskliga 

villkoren. Förutom vårt sätt att skapa fakta ur det vi antar som verkligt (factizing) 

pekar Dervin på att det finns en mängd handlingar som skapar det vi kallar kunskap, t 

ex. konsensusskapande, förhandlande, maktutbyte, definierande, chansande, 

funderande, undertryckande och kännande. Det finns inte ett sätt att skapa kunskap.  

Att fokusera på rörelse över tid och rum förutsätter idén om energi. Sense-

making innebär att man uppmärksammar de krafter som verkar för eller emot 

rörelse. Sense-making antar att frågor om makt och kraft genomsyrar människors 

levnadsvillkor, att människor påverkas av strukturell makt (naturens och samhällets) 

samt att de i olika situationer har makt att t.ex. göra motstånd, omvandla, utmana, 

förneka och ignorera.  

Varje ögonblick av sense-making ses som uppstående ur ett förflutet, i nuet, i 

rörelse mot en framtid. Vidare ser Sense-making människor som teoriskapare. Det 

är ett mänskligt sätt att hantera den rådande diskontinuiteten, det som Dervin kallar 

tomrum (gaps), mellan t.ex. inre och yttre värld, tid och rum, det mentala och 

kroppen, mellan struktur och person och struktur och struktur. Enligt Sense-making 

är människor teoretiker och kommunikation ”dialogisk”.  

 
60 Dervin, 1999, s.730. 
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Dessa antaganden om det mänskliga subjektet får Dervin stöd för i olika 

psykoanalytiska teorier som utgår ifrån att människor kan översätta det oartiku-lerade 

till något artikulerat. Sense-making antar att vanliga människor kan föra en dialog med 

oss om hur de skapar och river ner (unmake) sina världar.  

Forskaren ses, enligt Sense-making, som involverad i dialogen eller 

kommunikationen, och följdaktligen krävs självmedvetenhet och reflexion vad gäller 

den egna positionen i det man undersöker.  

Sense-making har ambitionen att förstå mänskliga villkors olika samband och 

mönster, inte bara de kausala, och inte bara de som är förankrade i det verkliga, utan 

också de som går bortom det verkliga, t.ex. berättelser, fantasier och drömmar. 

Sense-making vill befria forskningen från utgångspunkter som applicerar färdiga 

antaganden som ger svar som hänvisar tillbaka till dessa antaganden,dvs. tautologier.  

Sense-making har utformats för att tjäna som en metodologi för kommunikation i 

praktiken. En ny sorts förståelse görs möjlig när man uppmärksammar tillsynes 

oordnade processer, menar Dervin. 61  

Dervin presenterar Sense-making som ett alternativ till det som, enligt henne, är 

normen i sätten att närma sig informationssökning och användning. När hon gör detta 

presenterar hon också Sense-makings sätt att uppfatta termen information. Sense-

making uppmanar till att inte längre se information som en absolut ontologisk 

kategori. Dervin anger två skäl för detta, dels att det alltid finns något emellan en 

observation och det som observeras och dels att vad som helst som skulle kunna 

kallas information bara kan ge delvis, temporärt och tunt potentiellt faktaskapande 

om det som observeras.  

Sense-making ser information som till sin natur en strukturell term. Dervin pekar 

på att information typiskt används för att beskriva experters observationer, vilkas 

konsensus har givits den makten genom ageranden av starka grupper, dvs. olika 

professioner och vetenskapen.  

 
61 Dervin, 1999, s.730 ff. 



 34

Sense-making ser information som gjord med hjärta, kropp, ande såväl som 

mentalt, och uppmanar till att man inte begränsar sig till det kognitiva området som 

man hittills gjort, utan till vilket erfarenhetsområde som helst som en aktör definierar 

som det han eller hon använder i sitt meningsskapande.  

Enligt Sense-making är inte utgångspunkten att all informationsanvändning är bra. 

Den kan leda till en mängd olika resultat, negativa och positiva. Information är 

meningsskapad (sense-made), stående som en bro över ett tomrum mellan ett 

ögonblick i tid och rum och ett annat, och samtidigt mellan materiella och tolkande 

världar. Sense-making vill uppmärksamma utrymmet mellan s.k. verkliga, 

grundläggande konceptualiseringar av information och s.k. konstruktivistiska, 

subjektivistiska konceptualiseringar. I forskningen leder det till frågor om villkoren 

som leder till att olika tolkningar görs i samma materiella omständigheter eller hur 

människor använder information för att skapa mening på olika sätt i samma materiella 

omständigheter.  

Sense-making ser den agerande som en informationskälla och en källa till 

förståelse genom att se denne som expert i den egna världen och som teoretiker i den 

egna världen. Tillskillnad från vad som vanligtvis är fallet i studier av 

informationssökning och användning ser Sense-making inte information som en given 

beskrivning av världen, och inte heller att resultatet består i själva 

informationsöverföringen, som om mottagandet av information var tillräckligt. Detta 

sätt att se ser resultat som viktigare än process, anser Dervin. Sense-making vill sätta 

in resultat i process och ser information som handling (verb). Information är 

skapande och nedrivande från ordning till kaos, stabilitet till förändring och tillbaka 

igen, skriver Dervin.  

Information är inte det som enligt konsensus beskriver ordning. Sense-making 

antar att tomrummen mellan information och de handlingar vilka information eventuellt 

skulle kunna leda till alltid uppstår i ett här och nu. Enligt Sense.making är information 

en ”in-flux” skapelse av en struktur vilken alltid är utsatt för maktens krafter, både för 

sitt vidmakthållande och för sitt motstånd och sin förändring.  
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Dervin pekar också på att man ofta ser informationssökare och användare som 

statiska enheter länkade till information som likaså konceptualiseras som statisk. 

Detta har genererat frågor om vilka strategier olika människor använder, ibland 

utvidgat till strategier och beteenden i vissa situationer och kontexter. Sense-makings 

metateoretiska konstruktion; tid, rum, rörelse och makt ger antagandet att 

människors beteenden som informationssökande och användande kan förbli statiska, 

kan förändras som respons, eller till och med förändras kaotiskt. Sense-makings svar 

på vad det kan vara som hindrar eller fördröjer sense-making är att detta händer när 

externa krafter är som starkast. Det är externa auktoriteter och hegemonier som ger 

mindre variation i informationssökning och användning.  

Hittills har forskningen om informationssökning och användning, enligt Dervin, 

inte kunnat förklara eller förutsäga användares beteende genom att använda de 

traditionella kategorierna. Att individuella aktörer inte agerar systematiskt har lett till 

att man marginaliserat vissa resultat och hänvisat till dem som fel. För att undvika 

detta vill Sense-making lägga till konceptualiseringar av det personliga, attribut som 

fångar aspekter av rörelsen i tid och rum.  

Information hänförs inte bara till nuet, enligt Sense–making behöver man också 

fokusera på den fenomenologiska horisonten i människans värld  det förflutna, nuet 

och framtiden och kopplingarna / handlingarna (verbings) dessa emellan.  

Traditionellt har man sett två olika sorters hinder för informationssökning och 

användning, enligt Dervin. På en övergripande nivå har hindren setts som ojämlikheter 

i tillgång till information med en påföljande syn på vissa individer som 

informationsfattiga. Man har också satt ihop en rad attribut hos människor, attribut 

sedda som hindrande eller skiljande dem från tillgången till, eller uppmärksamheten på, 

experters information. Detta leder till att människor ses som dugliga eller odugliga 

informationssökare och användare. Sense-making förnekar inte att individuella 

svagheter kan stå emellan en person och information, men vill ha ett bredare ramverk 

som inte leder till metoder som utgår ifrån och söker efter dessa individuella orsaker. 

Enligt Sense-making skall hindren inte sökas mellan en person och vad ett system 
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tycker borde vara hennes mål utan mellan en person och den livssituation han eller 

hon står inför.  

Information är inte en beskrivning av verkligheten oberoende av social struktur, 

information finns mellan strukturella beskrivningar och användares beskrivningar, 

enligt Dervin. Hon poängterar också att detta inte är ett område som är lätt att 

utforska, tvärtom rymmer informationssökning och -användning många dolda djup. 62  

 
62 Dervin, 1999, s.737 ff  
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Systemteorin  

Bakgrund  
Systemteori, i bemärkelsen allmän systemteori, är en tvärvetenskaplig analys- och 

beskrivningsram. Det finns inte en gällande definition av beteckningen systemteori. 

Systemteorin återfinns och utvecklas ständigt inom flera vetenskapliga discipliner, 

detta transdisciplinära drag hör till systemteorins grundkaraktär och förutsättning.  

Först användes systemteorin i filosofiska beskrivningar av kunskapssystem. 

Förutom inom filosofin möter man den t.ex. inom botaniken (Linné). Traditionen att 

analysera samhällen i analogi med organiska system är lång och ha varit betydelsefull. 

Immanuel Kant (1790) beskriver en generell systemteori, med giltighet för såväl 

natur- som kulturhistoria, där förnuftet måste kunna tillskriva världen systematiska 

sammanhang, om det överhuvudtaget skall vara möjligt att förstå världen och att 

agera i den. På detta sätt uppstår, natur- och kulturhistoriskt, självorganiserande 

system, där mål och medel, orsaker och verkningar, måste förutsättas uppträda i 

funktionella sammanhang.  

I samhällsvetenskaperna är Herbert Spencer och Emile Durkheim viktiga 

teoretiker för det funktionalistiska perspektivet. Samhället liknas vid en organism, ett 

självreglerande system som det behövs funktionsförklaringar för att förstå.63  

Själva grundidén om självorganisation är lika gammal som filosofin och har rötter 

tillbaka i antiken. Starkt förenklat och förkortat kan man säga att det handlar om 

ordningsproblemet, om helhet och del och om evolution.64  

 
63 Sociologiskt lexikon, 2001, s.95 och s.319 f. 
64 Knodt, Eva M.,1995, ur förordet till Social systems, s.xxi 
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Under 1900-talet utvecklades den allmänna systemteorin som resultat av två på 

varandra följande paradigmskiften efter att, under 1900-talets början, huvudsakligen 

ha arbetat med slutna mekaniska system. Teorin om öppna system fick avgörande 

betydelse. En sådan generell teori om öppna system, mot bakgrund av levande 

system, initierades av biofysiologen Ludvig von Bertalanffy på 1950-talet. 

Distinktionen mellan del och helhet ersattes av den mellan system och miljö. System 

kunde vara öppna för energi och information från omvärlden, då systemet självt var en 

”black box”. Detta gjorde att forskningsresultat inom biofysiken kunde relateras till 

utvecklingen inom cybernetiken (Norbert Wiener), informationsteorin (Claude 

Shannon) och dator-design (Alan Turing, J. von Neuman).  

N. Wiener, A. Rapaport och H. Ashby beskrev, under efterkrigstiden, den 

cybernetiska styrningen och bearbetningen av systems input och output av 

information. Ett systems output ansågs vara ett resultat av dess tillstånd och dess 

input. Inom sociologin vidareutvecklade Talcott Parsons funktionalismen i sina teorier 

om sociala system. Parsons definierar system primärt utifrån deras inre differentiering 

av s.k. subsystem, snarare än utifrån en öppenhet mot andra system.  

I ett andra skifte blev distinktionen mellan system och miljö omdefinierad inom en 

allmän teori om självreferentiella system. Bertalanffy hade visat att levande system 

var aktiva även när de inte fick någon input. I och med insikten om den rekursiva 

stängdheten hos system som använde sin egen output som input, blev cybernetiken 

tvingad att överge den klassiska input / output-modellen, tillsammans med dess 

betoning av styrning och kontroll. Från 1960-talet har H von Foerster (biolog) och 

E. von Glazersfield (hjärnforskare) arbetat med antagandet om radikalt slutna, 

självorganiserande system. Foerster introducerade den s.k. ”order from noice”-

principen som en karaktäristik av självorganiserande system. 65  

Gregory Bateson var viktig i formulerandet av den tidiga cybernetiken. Bateson 

var zoolog, antropolog, medvetandeteoretiker, cybernetiker, filosof m.m. Fokus i 

 
65 Knodt, 1995, s.xxi och Sociologiskt lexikon, 2001, s.319 f 



 39

hans egen teori ”the ecology of mind” var på kommunikationsprocesser och mönster, 

det som överbryggar våra sinnens avskildhet från varandra och världen.  

Det finns flera länkar mellan cybernetiken och teorin om autopoiesis och den 

systemteoretiska traditionen i vetenskapen. Att omvärlden iakttas utifrån systemets 

själviakttagelse blev grundläggande i den 2:a ordningens cybernetik. Detta ledde, 

fr.o.m. 1960-talet, till ett interdisciplinärt utbyte mellan fysiker, cybernetiker, logiker 

och biologer, vilka jämförde, gjorde analogier och arbetade mot en konceptuell 

generalisering av sina fynd. Denna allmänna systemforskning har fokuserat på att 

sprida sitt koncept globalt och velat utforska dess epistemologiska implikationer. 66  

En central skillnad i utvecklingen från det som kallas 1:a till 2:a ordningens 

cybernetik är att i den senare är det endast autopoietiska, alltså system vilka är 

självorganiserande och självskapande från en materiell bas, som kan skapa 

information. 67 Den klassiska cybernetiken betonar hanterandet (”management”), 

kontroll och kommunikation och har sin grund i positivismen, medan den 2:a 

ordningens cybernetik är mer aktörsorienterad och fokuserar på observatören 

observerande det sociala systemet. 68  

Sociologen Niklas Luhmann är en av dem som arbetat i fronten av den 

systemteoretiska forskningsutvecklingen. Luhmann har utarbetat en systemteori som 

på flera sätt spränger sociologins gränser. Han gör detta genom att länka social teori 

till utvecklingen inom så skilda vetenskaper som modern fysik, informationsteori, 

neurofysiologi och kognitiv vetenskap.69  

Luhmann vistades en tid hos Talcott Parsons i USA i början av sin sociologiska 

karriär, men han har på flera avgörande punkter gått vidare och tagit avstånd från 

Parsons. Förutom att han, bland andra, lånat teorier och modeller från Foerster och 

cybernetiken har han också anammat begreppet autopoiesis från Humberto 

Maturana och Francisco J. Varela. Dessa två humanbiologer använde ursprungligen 

autopoiesis för att beskriva biologiska (levande) systems självorganisation och 

 
66 Knodt, 1995, s.xxi och Sociologiskt lexikon, 2001, s.319 f. 
67 Brier, 1996, s.317. 
68 Johannessen, 1998, s.361. 
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självskapande. Autopoietiska system reproducerar sig själva genom att använda sig 

av de element som de själva består av för att producera och reproducera de element 

som de är uppbyggda av. Maturana och Varela för in metaforer med en sociologisk 

utgångspunkt i biologin, där system inte förstås utifrån deras anpassning till omvärlden, 

utan utifrån deras urskiljande från omvärlden. 70  

Luhmann har vidareutvecklat teorin om sociala system som självrefererande, 

självorganiserande och autopoietiska system. Adapterandet av konceptet om 

autopoiesis inom andra områden än biologin har mött hinder. Inom humaniora har 

man hållit fast vid tron att det finns en kategorisk skillnad mellan mänsklig och 

ickemänsklig natur. Hur Luhmann ”löser” detta återkommer jag till, men man kan 

säga att Luhmann ersatt problemet med hur system vidmakthålls, vilket var en central 

fråga för Parsons och den funktionalistiska sociologin, med frågan hur systemiska 

strukturer kan beskrivas som uppkomna, s.k. emergenta 71, ordningar. 72  

Dagens allmänna systemtänkande bygger alltså på grundläggande koncept, 

verktyg och modeller som uppstod redan för 30-40 år sedan. Systemteorin växte 

fram som en reaktion mot en mekanistisk världsbild som stämde allt sämre med nya 

erfarenheter. I en situation där det maskinlika ”newtonska” universumet ersatts av ett 

rekursivt universum i vilket oordning, icke-linjär komplexitet och oförutsägbarhet är 

”regeln”, medan ordning, enkelhet och förutsägbarhet är undantag, och där gränsen 

mellan observatör och observerat kollapsat, har man stimulerats till att utforska 

problemen hos självreferens. 73  

Förutom inom de redan nämnda områdena har det systemteoretiska sättet att 

tänka påverkat och utvecklat ekologin, psykologin och familjeterapin i sättet att förstå 

grupper och individer, liksom organisationsteorier och det område som kallas 

knowledge management.  

 
69 Knodt, 1995, s.xi. 
70 Sociologiskt lexikon, 2001, s.321. 
71 engelska emergent betecknar egenskapen som är att hänföra till ett system som helhet. Ett 
exempel finns under avsnittet om Gregory Bateson. 
72 Knodt, 1995, s.xxi. 
73 Knodt, 1995, s.xii. 
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Att systemiskt tänkande har fått alltmer aktualitet inom knowledge management 

kan delvis bero de snabba förändringarna i vår omvärld, den tekniska utvecklingen, 

den accelererande takten i informationsflödena och den ökande kontakten mellan ett 

allt större antal system. Detta kräver mer fullständiga och inkluderande modeller och 

nya sätt att tänka, menar Jon-Arild Johannessen, Björn Olsen och Johan Olaisen, 

vilka undersökt organisationers kunskapsprocesser och lärande med hjälp av 

systemteorin.74 De menar att metoden i systemiskt tänkande är en fusion mellan 

analys och syntes; anasynthesis. Systemiskt tänkande vill undvika risken för 

reduktionism i analysen och risken för holism, expansionism, i syntesen. Systemiskt 

tänkande är emergent (uppkommer) i relation till integrationen av båda procedurerna.  

Förutom denna anasynthesis pekar de på ytterligare två grundläggande drag i 

systemteorin, nämligen att endast delvis sanna sanningar är möjliga och att system 

styrs av cirkulära processer. Detta kan jämföras med det mekanistiska tänkandets 

analys, dess prägel av synsättet att allt kan förklaras och dess sökande efter orsak 

(linjär kausalitet). 75  

Gregory Bateson och information som skillnad.  
”Allt som inte är information, inte redundans, inte form och inte inskränkningar är 

oväsen eller brus, den enda källan till nya mönster”.76  

Gregory Bateson (1904-1980) tog intryck av och påverkade samtalet och 

forskningen inom flera olika områden under det att han tvärvetenskapligt utforskade 

det som han själv kom att kalla ”the ecology of mind”. I Batesons teorier återfinner 

man flera av systemteorins grundläggande tankar. Han är betydelsefull som 

systemteoretiker, och hans tankar har också haft stor betydelse för ekologin och för 

psykologins, t.ex. familjeterapins, systemtänkande.  

Batesons ”mind” är ett mentalt system med kapaciteten att processa och 

respondera till information på självkorrektiva sätt, enligt Bateson ett kännetecken hos 

 
74 Johannessen, Olaisen, Olsen 1999, s.25. 
75 Johannessen, Olaisen, Olsen, 1999, s.27 ff. 
76 Bateson, 1998, s.21. 
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levande system från celler till skogar till civilisationer. Mind består av mängder av 

materiella delar vars ordnande gör processer och mönster möjliga, och går inte att 

skilja från sin materiella bas, vilket den traditionella dualismen gör. 77  

En av systemteorins utgångspunkter är Batesons berömda mening att den 

grundläggande enheten för information är en skillnad som gör skillnad för den 

fortsatta kommunikationen. 78 Bateson riktade uppmärksamheten på att vi inte ser 

saker och ting som någonting i sig själva. Vi ser saker som åtskilda från dess bakgrund 

och vi gör distinktioner för att definiera skillnader, för att så göra oss en bild av en 

situation. Möjligheterna till alternativa distinktioner är oändliga. Det finns alltså alltid 

mer än det vi ser. En skillnad över tid är enligt Bateson en förändring. Batesons 

användning av ordet skillnad refererar till att något är fristående genom att det är skilt 

från sin bakgrund, men också till att förändring är en skillnad över tid orsakad av en 

skillnad. 79  

Bateson citerade Korzybskis träffande formulering; ”the map is not the territory” 

för att förklara vad han menade med att ett kännetecknande drag för mind, eller 

mentala processer, är att det som sker, i många av de steg som tillsammans utgör 

dess kretslopp, inte utlöses av krafter och verkningar utan av skillnader. Det som når 

fram från terrängen (yttervärlden) till kartan (hjärnan) är underrättelser om skillnad 

(”news of difference”) och vad som stannar kvar där är skillnader som via stiliserad 

kodning blir till meddelanden om denna underrättelse, vad vi kan kalla 

sinnesupplevelser. 80 Vi skapar alltså vår värld i det att vi betraktar den genom våra 

egna grundantaganden, premisser och förväntningar.  

Bateson är inte först med denna insikt om våra sinnens avskildhet från andra 

sinnen och från verkligheten. Han går vidare och pekar på att av detta följer att det 

behövs en form av samstämmig validering, någon brygga till andra, för att komma ur 

den här isoleringen. Det var intresset för detta som vägledde Bateson mot intresset 

 
77 Bateson, Mary Catherine, 2000, Steps to an ecology of mind by Gregory Bateson, Foreword 
to the new University of Chicago Edition, www.oikos.org/stepsintro.htm, s.3, hämtad 2002-03-
01.  
78 Bateson, 1972, s.286. 
79 Andersen, Toni, 1995 Reflekterande processer, s.46. 
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för kommunikation. Bateson frågar efter mönstret som ett givet fenomen eller 

problem bildar. 81  

Samma fråga kan också, enligt Johannessen et al, uttryckas med orden; vilket 

mönster tjänar som den sammanhängande funktionen av att hålla samman ett givet 

fenomen eller problem? Det är svårt att identifiera orsak och effekt i ett mönster. 

Metaforiskt kan ett mönster ses som en cirkel, och i en cirkel finns varken en början 

eller ett slut. Bateson visade att det som kännetecknar system är systemets egen-

skaper som helhet, något man inte kan nå kunskap om genom analysen, som ju varit 

kännetecknande för det mekanistiska sättet att söka kunskap. Dessa egenskaper 

kallas i systemteoretiska termer för emergenta egenskaper tillhörande systemet.  

Johannessen et al hänvisar till Bateson när de tar upp detta utmärkande drag i det 

systemteoretiska sättet att tänka och åskådliggör detta med ett exempel: Vad är 

egentligen den essentiella egenskapen hos en båt? Den är att bära med sig något över 

havet, från en plats till en annan. Maskinen ensam kan inte göra det, och inte seglet, 

och inte ankaret osv. Det är båten som ett helt system som faktiskt har denna 

emergenta funktion. Och detsamma gäller alla system. Ett system är alltså en produkt 

av interaktionen mellan subsystemen. 82  

System som helhet består av två eller fler delar, med relationer till varandra och till 

omvärlden. Varje del påverkar totaliteten, delar och helhet måste kontinuerligt ses i 

kontext, eftersom delarna påverkar beteendet (handlingarna) i det totala systemet. Så 

systemet som helhet kan inte delas upp i oberoende delar. Skulle man titta på de 

individuella delarna skulle man upptäcka att de i sin tur består av delar som på sin nivå 

bygger ett system. System är följdaktligen relaterade till varandra på samma sätt som 

delarna i ett system är relaterade till varandra, varje system påverkar andra inom det 

fält de är delar av. System är en helhet som inte går att dela upp i oberoende delar. 83  

Detta betonande av att system och sub-system måste ses i kontext är alltså 

grundläggande hos Bateson och i det systemiska tänkandet. Vad som karaktäriserar 

 
80 Bateson, 1998, s.196 ff , Bateson, 1972, s.423 ff. 
81 Bateson, 1972, s.130 ff. 
82 Johannessen, Olaisen, Olsen, 1999, s.28. 
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ett system är egenskaperna hos systemet som helhet. Alla system skapas av 

interaktionen mellan sub-systemen. Information innebär alltid selektivitet / urval ur en 

grundläggande oordning och är därmed oförutsägbar. System är operationellt slutna 

och skiljer sig åt i sina selektioner. För att information ska göra skillnad och för att 

kommunikation skall ske, behöver alltid två system vara involverade.  

Brier menaratt Batesons definition av information är den allmänna och mest 

fruktbara definitionen av information som inkluderar både den objektiva och den 

subjektiva aspekten, både den som observerar och det som observeras. Den 

behöver dock, enligt Brier kompletteras av en teori om upphovet (”the catalyser”) till 

information, dvs. till tecken och betydelser, och om de biologiska och sociala system 

för vilken skillnaden kan göra skillnad. Brier menar, liksom Luhmann, att information 

och mening i dess vidaste bemärkelser, bara uppstår ur autopoietiska system. 84  

Niklas Luhmanns systemteori.  
Niklas Luhmann (1927-1998) kan, enligt Sverre Moe, sägas ha formulerat ett nytt 

paradigm för sociologin. 85 Luhmann har utvecklat en teori om sociala system som 

självrefererande, så kallade autopoietiska, system. Han har också konkretiserat sin 

mycket abstrakta systemteori i en rad analyser, t.ex. av rätt, politik, ekonomi, 

utbildning, kärlek, religion, konst och tillit och sambanden däremellan.  

Den viktiga utgångspunkten är att system är operationellt slutna, vilket gör att de 

måste hålla sig till sina egna koder och således bara kan kommunicera med sig själva. 

För att reducera omvärldens komplexitet, skapa ”order” ur ”noice” med Foersters 

ord, sker hela tiden urval, av Luhmann kallat selektion. Dessa selektioner, varav en 

är information, är aspekter av sociala systems kommunikation. Då kommunikation 

startar inleds bildandet av system.  

 
83 Johannessen, Ola isen, Olsen, 1999, s.27 ff. 
84 Brier, 1996, s.325. 
85 Moe , 1995, s.225. 
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I den text som nu följer ska jag förklara dessa olika samverkande aspekter av 

system och kommunikation och samtidigt undersöka vad teorin eventuellt kan tillföra 

i sättet att se på informationskompetens och informationssökning och –användning.  

Psykiska och sociala system   källor till olika kunskaper  
Luhmanns och systemteorins utgångspunkt är att system finns och blir till som 

emergent ordning ur oordning. Världen är präglad av komplexitet. Utan system skulle 

ingenting finnas utom kaos. Sett ur detta perspektiv är kommunikation kontingent 86, 

dvs. osäker. Med utgångspunkt i systemteorin vill Luhmann utforska villkoren för 

kommunikations möjligheter trots denna osäkerhet, eller som han själv uttrycker det; 

villkoren under vilka det osannolika blir sannolikt. Luhmann undersöker hur 

systemiska strukturer kan beskrivas som emergenta ordningar. 87  

Autopoiesis betyder självskapande och betecknar förhållandet att system först får 

enhet och identitet genom att de skapar sina egna element. Autopoietiska system är 

alltså självorganiserande och självskapande. 88 Konceptet autopoiesis har ett 

biologiskt ursprung medan Luhmann använder det på den sociala nivån. För att kunna 

göra det rekonceptualiserar han, visar Knodt, det sociala på ett sätt som lever upp till 

villkoren i autopoietisk slutenhet. Sociala system skall ses som system vars 

grundläggande element består av kommunikationer, försvinnande händelser i tiden, 

producerande de nätverk som producerar dem och beståndsdelar i emergenta 

ordningar av temporal komplexitet. 89  

När Luhmann skriver om sociala systems autopoiesis närmar han sig problemet 

på flera nivåer. Han urskiljer en allmän teori om självrefererande autopoietiska system 

och en mer konkret nivå där han skiljer på levande system (celler, hjärnor, 

organismer), psykiska system samt sociala system (samhällen, organisationer, 

interaktioner) som olika typer av system, dvs. olika former för realiserande av 

autopoiesis. Att anta att sociala system och psykiska system inte är levande system 

 
86 kontingent  betyder bl.a. eventuell, möjligen inträffande,tillfällig. 
87 Knodt, 1995, s.xxi. 
88 Sociologiskt lexikon, 2001, s.26. 
89 Knodt, 1995, s.xxiii. 
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leder till en skarp distinktion mellan mening och liv som olika sorters autopoietisk 

organisation.90 Psykiska system opererar med bas i medvetandet och sociala system 

med bas i kommunikation och båda dessa typer av system förutsätter mening för sin 

(autopoietiska) reproduktion.  

Det är viktigt att notera att både psykiska system och sociala system opererar 

med hjälp av mening, men eftersom sociala system är självrefererande så är de inte 

bestående av individer, utan av kommunikation. Psykiska systems mening upprätthålls 

av medvetandet hos individer. Individer är att hänföra till sociala systems omvärld.  

De olika typerna av system som Luhmann urskiljer är alltså delar av varandras 

omvärldar, de kan vara i kontakt med varandra men dessa relationer är då 

organiserade som relationen system i förhållande till omvärld. Luhmann hör alltså inte 

till dem som tror att man kan få tillgång till empirisk kunskap om socialt liv genom att 

undersöka individers beteende. Det man studerar i så fall är, enligt Luhmann, olika 

systemreferenser, dvs olika system / omvärldrelationer och därmed olika tillgångar, 

eller vägar, till världen. Vart och ett har sin egen ”inre ändlöshet” och inget av dem 

kan observeras i sin totalitet eller i det som är grunderna för beslut. Att anta att 

individer är bättre eller mer direkt observerbara än sociala system är något som den 

observerande beslutar göra och inte ett uttryck för en ontologisk överlägsenhet hos 

den mänskliga individen. 91  

Denna ståndpunkt utgör en avgörande skillnad i jämförelse med forskningen om 

sökande och användande av information som jag refererat tidigare. Luhmann, liksom 

Bateson, är intresserad av kommunikation och således av sociala system. Individen 

har alltså inte den centrala position som undersökningsobjekt som hon till exempel har 

i de kognitiva teorier som präglat en stor del av bibliotek- och 

informationsvetenskapens användarstudier och forskning om informationssökning. 

Enligt systemteorin ger ett fokus på användaren som kunskapskälla endast kunskap 

om just dennes subjektiva relation till omvärlden. Denna olikhet handlar också om 

 
90 Luhmann, 1990, s2. 
91 Luhmann, 1995, s.256. 
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ontologi, om hur man ser på människan och omvärlden, på relationen mellan subjekt 

och objekt.  

Den syn som följer av den kognitiva teorin, som den anammats av biblioteks- 

och informationsvetenskapen, är dualistisk i sin uppdelning mellan subjektet som en 

mottagare av utanförliggande information sett som objekt. Även den forskning som 

enats kring den konstruktivistiska synen på användaren och dennes lärande ( t.ex. 

Kuhlthau ) speglar i viss mån denna dualism. Denna forskning har, utifrån dessa 

grundantaganden, sökt kunskap genom att iaktta användaren när han eller hon 

interagerar med information. Man skulle kunna säga att intresset för att förstå 

individen som informationsanvändare, och kanske också ambitionen att sätta 

användaren i centrum, har lett till att man sökt kunskap genom ett utforskande av 

användaren. På detta sätt vill man hitta gemensamma mönster i byggandet av 

tankestrukturer och i beteenden som kan ses som generaliserbara och allmängiltiga 

oberoende av i vilken situation eller kontext användaren befinner sig.  

Fenomenologin, som har använts som teoretisk utgångspunkt av t.ex. Limberg 

och Bruce, har en icke-dualistisk syn på förhållandet människa och omvärld. 

Fenomenologin intresserar sig för uppfattningen, vilken ses som relationen mellan 

människan och ett fenomen i världen. Hur förhållandet mellan värld och människa 

förändras av erfarenheten är en viktig fråga ur fenomenologisk synvinkel.  

Dervin menar att Sense-making inte ger subjektet en absolut ontologisk status 

eftersom teorin fokuserar på rörelse och sense-making aldrig yttrar sig i något statiskt. 

Här finns en likhet med Luhmanns teori, men för Dervin så är det ändå individerna och 

deras tolkningar av verkligheten som står i centrum för intresset. Luhmann tillmäter 

inte individen den rationalitet som Dervin tycks ge henne. Luhmann anser inte att 

någon verklig kunskap om kommunikation kan fås av att studera en individs beteende, 

eftersom kommunikation sker i sociala system.  

Som en följd av ovanstående icke-dualism delar Dervin, Luhmann och 

fenomenologerna  men de uttrycker det lite olika  den viktiga ståndpunkten att 

observatören och det observerade är deltagande i, och formande, den värld som 
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både observatör och observerat är del av. Endast temporära och delvis sanna 

sanningar är möjliga.  

Observatören och det observerade  
Enligt Luhmann är vetenskapen det sociala system som använder sig av de binära 

koderna sant – falskt i dagens samhälle. Att skapa medvetenhet om vilka antaganden 

man har är viktigt. Hur kan ett autopoietiskt system observera det autopoietiska 

system det är en del av? Luhmann försöker se och förstå sociala system från sin 

position inom vetenskapen. Jag som skriver den här uppsatsen gör det som del av 

biblioteks- och informationsvetenskapen som system, samtidigt som jag är medveten 

om vissa grundläggande antaganden jag har och att dessa präglar vad jag är 

intresserad av att undersöka. Att tänka systemiskt är att räkna med att endast delvis 

sanna sanningar är möjliga och att jag som observatör av något jag själv är en del av 

följdaktligen också observerar mig själv inifrån mig själv, dvs. det finns ingen 

oberoende eller objektiv position att inta. Det finns ingen sådan yttersta styrande 

makt eller position i världen överhuvudtaget enligt systemteorin.  

Även Sense-making ser forskaren som involverad i kommunikationen (dialogen), 

som en del av det han eller hon undersöker. Denna syn på observatörens roll i 

förhållande till det observerade är ett påtalat men inte löst dilemma, varken av teorin 

om sense-making eller av systemteorin. En medvetenhet om det är en naturlig följd 

av dessa teoriers sätt att se på relationen mellan människan och världen, och på 

kunskap och sanning.  

Hur lärande och förändring sker och inte sker  
Enligt Luhmann är det mening som formar det medium genom vilket sociala system 

processar världens komplexitet och det sociala ses som meningsprocessande 

kommunikationssystem. Ett autopoietiskt system är en organiserad komplexitet med 

eget systemförnuft och systemidentitet. Det är detta sätt att avgränsa sig från 

omvärlden som är systemets såkallade slutenhet. Utan den skulle system inte ha någon 

handlingskraft, det skulle förlamas av de oändligt många möjligheterna.  
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Luhmann gör en distinktion mellan normativt stängda och kognitivt öppna 

system på den sociala nivån. Ett autopoietiskt system med denna distinktion är 

samtidigt slutet och öppet. I en organisation sett som socialt system, som är det som 

Johannessen skriver om i sin artikel, är denna slutenhet det normativa som håller 

samman. Öppenheten är kognitiv, en form av medvetenhet eller kunskapslänk till 

systemets miljö, vilket vidmakthåller lärandet. Johannessen betonar dock att det han 

kallar den normativa ”loopen” också i en mening är öppen, men med en längre 

tidsfördröjning än den kognitiva.  

För att förstå tendensen till den normativa slutenheten är det avgörande att se det 

rekursiva 92 elementet i det självrefererande autopoietiska systemet. Johannessen 

refererar Luhmann, vilken pekar på att konceptet autopoietisk slutenhet måste 

förstås som den rekursivt stängda organisationen hos ett öppet system. Enligt 

Luhmann är det kommunikation som är själva utvecklingspotentialen för byggandet 

av system som kan vidmakthålla slutenhet under öppenhetens villkor. Ett 

autopoietiskt system är öppet och stängt samtidigt. Det finns öppenhet mot 

omvärlden, vilken, enligt Johannessen, startar som inre reflektion, återdefinition av 

situationer och genererande av kommunikation. 93  

Teorin om den samtidiga öppenheten och slutenheten är ett sätt att beskriva, 

förstå och förutse när lärande och förändring sker eller inte sker i sociala system. Ett 

autopoietiskt system bildas, utvecklas och genererar fortsatt kommunikation genom 

kommunikation och öppenheten kan sägas vara det som utmanar självförståelsen och 

systemidentiteten. Rekursiviteten är det ständigt pågående autopoietiska 

självrefererandet som ger en sorts instabil stabilitet.  

När man, t.ex. i biblioteks-, utbildnings- och företagsvärlden, uppmärksammat 

att kommunikation av information inte fungerar har man dragit slutsatser som handlat 

om individers egenskaper eller brist på dem, eller så har man förklarat det med brister 

hos delar i själva kommunikationsprocessen. Dessa slutsatser bygger på antaganden 

 
92 rekursivitet är översatt från det engelska recursive vilket betyder bl. a periodiskt eller 
kontinuerligt återuppstående. 
93 Johannessen, 1998, s.361 f. 
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om hur kommunikation sker och borde ske. Systemteorin tar sin utgångspunkt i att 

kommunikation uppkommer ur behovet av att minska världens komplexitet och 

mångfald, att en fungerande kommunikation är mer osannolik än sannolik och att den 

ständigt sker under osäkerhet. Med detta sätt att se på kommunikation följer också 

ett annat sätt att se på hur lärande och förändring fungerar i sociala system, som ju är 

de som kommunicerar enligt systemteorin. Kommunikation fungerar enligt system-

teorin både bevarande och uppbyggande och förändrande och komplexitetsökande. 

Det är kommunikation som bygger det som håller samman, det normativa, såväl som 

lärandet och förändringen, det kognitiva.  

Dervin och andra forskare pekar på svårigheten forskningen möter i det faktum 

att människor tycks tolka och använda information olika beroende på i vilken 

situation och kontext de är i. Ingen kan förneka situationens och kontextens 

betydelse för hur informationsbehov formuleras och information söks och används. 

Den yttersta konsekvensen av detta ger bilden av en informationssökare och –

användare i ständig rörelse och förändring, något som Sense-making utger sig för att 

kunna fånga. Enligt Sense-making kan skapandet av mening (sense) yttra sig i bland 

annat lärande och kunskap, människor är teoriskapare och experter på sina liv. 

Dervin och Luhmann har likheter i sättet att se på kommunikation som en ständig 

rörelse, Sense-making undersöker dock individens sätt att hantera detta medan 

systemteorin undersöker hur detta ger upphov till sociala system.  

Luhmanns syn på individen, i bemärkelsen det psykiska systemet, uppfattar jag 

som i stort sett densamma som de kognitiva teoriernas och konstruktivismens när det 

gäller de intrapsykiska processerna. Men, eftersom kommunikation förutsätter, 

skapar och vidmakthåller sociala system är det enligt systemteorin där fokus bör ligga 

om man vill förstå vad som hindrar respektive genererar lärande och förändring. De 

sociala systemens funktionssätt kan enligt systemteorin sägas styra kommunikationen, 

inte individen. Vad som väljs ut och vad som ses som sant är ett resultat av 

kommunikationen i sociala system.  

Luhmann tar i samband med ämnet lärande upp förväntningar, och villkoren för 

dem, när system blir alltmer komplexa och diversifierade. Om systemet kan få en 
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ökad kapacitet att klara motstånd eller hinder i bemärkelsen svikna förväntningar, 

dvs. acceptans för ökad kontingens / osäkerhet, då kan det möta fler förväntningar 

och använda sig av oförväntade förväntningar.  

Luhmann ser formanden av förväntningar och kallar dem normativa resp. 

kognitiva, eller helt enkelt normer och kognitioner. En förberedelse för missräkning, 

eller sviken förväntan, är inbyggd i förväntningar. Förväntningar som är villiga att lära 

är stiliserade som kognitioner. Man är redo att ändra dem om verkligheten 

uppenbarar andra oförutsedda aspekter. Förväntningar som inte är disponerade för 

lärande kallar Luhmann för normer. När de sviks behålls de trots fakta som motsäger 

det man förväntar sig, men naturligtvis bara till en viss gräns. För många motsägande 

fakta tvingar tillslut fram andra sätt att förverkliga en intention. Det går alltså inte att 

helt separera kognitiva och normativa förväntningar, en mix av kognitiva och 

normativa delar i förväntningar är det normala tillståndet och det krävs en hel del 

färdigheter för att göra sig av med reaktioner på missräkningar. Men bara i en sådan 

mixad form kan det finnas en beredskap för förväntningar att sträcka sig ut till 

meningsfält och beteendeformer som är så komplexa att man inte blint kan lita på ett 

antaget sätt att handla. 94  

Luhmann skriver om sociala system men ofta kan man dra en parallell till det 

psykiska systemet och på så sätt förstå det han menar. Jag uppfattar att Luhmann här 

ger en bild av den flexibilitet som behövs för att system skall klara att hålla balansen 

mellan det man redan vet och det man förväntar sig, det normativa man håller sig till 

som det som ska leda ens handlingar och tolkningar, respektive det som eventuellt 

skulle kunna motsäga detta eller läggas till och så skapa förändring och utveckling. 

Detta har en viss motsvarighet i Jean Piagets begrepp assimilation och 

ackommodation som jag kommer att återkomma till senare. Sociala system är 

uppkomna ur nödvändigheten i att minska komplexiteten, att förenkla i relation till 

omgivningen. Håller man inte fast vid det normativa så drunknar man i havet av 

 
94 Luhmann, 1995, s. 319 ff. 
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möjligheter och öppnar man sig inte och lär stagnerar man. Kommunikationen (och 

systemet) riskerar att kollapsa i båda fallen.  

Som individ i en lärande- och forskningsprocess är det inte svårt att känna igen 

sig i denna beskrivning. Den har också likheter med Dervins ständigt 

meningsskapande individ färdandes i tid och rum präglade av diskontinuitet och 

rörelse. Människan som framstår ur biblioteks- och informationsvetenskapens 

användande av den kognitiva teorins och konstruktivismens sätt att uppfatta lärandet 

är en mer metodisk och systematisk byggare av kunskap. Man poängterar att det 

handlar om en process, fast till skillnad från systemteorins cirkulära process har den 

en början och ett slut, och processen är framförallt en individuell sådan.  

Detta är, återigen, skillnader i teoriernas intressefokus. Man kan åskådliggöra 

detta genom att se de två aspekterna på lärande. Lärande är händelser i den 

individuella kognitiva ”apparaten” under en individs kamp för att förstå och minnas 

det ämne som är aktuellt att lära in. Men, det är också så att en stor del av det 

effektiva lärandet uppstår i sociala situationer där den som lär kommunicerar eller 

engagerar sig i samarbete med andra individer. Både inom pedagogiken och i 

forskningen om informationssökning har man uppmärksammat att sanningen om hur 

vi lär står att finna i dessa båda aspekter tillsammans, en helhetsprocess med dessa 

båda funktioner integrerade i varandra. Naturligtvis kan den första av dem ses som 

viktigare för den som i sitt arbete skall lära individer någonting. Den andra aspekten 

försöker t.ex. Dervin ta med i sin teori.  

Sammanfattningsvis tycks systemteorin har något att säga om de villkor som råder 

för kommunikationen t.ex. när vi lär. Den handlar om de system vi kommunicerar i 

och är omvärld till och hur de formar lärandet, meningsskapandet, sättet att se på 

information, på omvärlden och på andra system.  

Kommunikation 
Sociala system använder kommunikation som sin speciella form av autopoietisk 

reproduktion. Autopoiesis är det rekursiva producerandet och reproducerandet av 

ett nätverk av kommunikationer som inte kan existera utanför ett sådant nätverk. 



 53

Kommunikationer är inte levande enheter, inte medvetna enheter och de är inte 

handlingar, fastslår Luhmann. 95  

Att Luhmann poängterar detta beror antagligen på att här finns en skarp skillnad i 

jämförelse med teorier som antar att psyken kommunicerar. Ur systemteoretisk 

synvinkel är det bara kommunikation som kommunicerar. Därmed tar Luhmann 

avstånd från de många teorier vilka implicit räknar med en slags mellanliggande instans 

inuti människan som medlar och styr förhållandet mellan inflödet från omvärlden och 

det mentala systemet. Dervin menar enligt Limberg att sense-making är 

kommunikativt handlande.96 Kommunikativt handlande ingår i Jürgen Habermas 

sociologiska teori och Luhmann kritiserar Habermas för att hans teori förutsätter att 

psyken kommunicerar. Luhmann och Habermas, och därmed Luhmann och Dervin, 

skiljer sig åt just på denna avgörande punkt. Detta är en stor och komplicerad 

diskussion som jag vill påpeka men som går bortom vad min uppsats rymmer. 97 

Sociala system med egen komplexitet uppstår tack vare att kommunikation kan 

kodas, t.ex. i medier, och på så sätt kan selektera i en komplex värld. Ett system kan 

inte behandla allt på samma gång, utan måste kommunicera om enskilda utvalda 

aspekter av en omvärld som hela tiden skulle kunna vara annorlunda.  

Kommunikation handlar om processande av selektioner, om att hantera och 

ordna skillnader. Kommunikationens process kräver, enligt Luhmann, en syntes av 

tre selektioner, nämligen information, meddelande och förståelse (inklusive 

miss”förståelse”). Dessa tre är aspekter av samskapandet inom kommuni-

kationsprocesserna och kan inte existera självständigt i förhållande till systemet. Alltså 

är information inte heller något som systemet tar in från den omgivande miljön. 

Information existerar inte ”därute”, väntande på att plockas upp av systemet. Som 

 
95 Luhmann, 1995, s.3. 
96 Limberg, 1998, s.38 f. refererar Dervin , 1992,.”From the Mind´s Eye of the User: The Sense-
making Qualitative-Quantitative Methodology, Qualitative Research in Information 
Management”, red. Glazier och Powell. 
97 Se även Brier, 1996, s.309. 



 54

selektion produceras information av systemet självt i jämförelse med något annat, 

dvs. i jämförelse med något annat som skulle ha kunnat hända. 98  

Information innebär, skriver Moe, att man bestämmer vad något är respektive 

inte är, det är selektionen som bestämmer att något skall upplevas. Hur information 

fungerar och vilken relevans den har avgörs av den informerade genom 

självreferentiell behandling. 99  

Både Luhmann och Dervin placerar avgörandena när det gäller vilka kon-

sekvenser information ska få hos den som behandlar informationen, enligt Luhmann 

det autopoietiska meningsprocessandet och enligt Dervin i människans 

meningsskapande mellan sig själv och det hon eller han står inför. Om inte mening 

skapas informerar inte information. Även Buckland pekar på detta när han skriver att 

information alltid är information i en given situation och att avgöranden om något är 

användbar information vilar på subjektiva bedömningar. Han säger också att man 

behöver en grad av konsensus om man vill komma bortom de subjektiva 

bedömningarna. Det är ur systemteoretisk synvinkel bland annat detta som sker via 

mediernas skapande av koder, så att man så långt det är möjligt skall kunna vara 

överens om att man talar om samma sak Det är dock viktigt att se att dessa koder, 

och skapandet av konsensus, sker i sociala system, de skapas av dessa systems 

självreferentiella processer.  

Information skapas och finns inte som något objektivt och konstant. Information 

är också skapande, enligt Dervin. Jag uppfattar att Dervin är intresserad av vad som 

sker när information är process, att hon ser den processen som det tillfälliga 

meningsskapandet som uppstår när en viss situation i tid och rum, eller det konkreta 

och tolkandet av det konkreta, möts i människans liv. Liksom Luhmann talar Dervin 

också om den fenomenologiska horisonten i människans värld, enligt Dervin det 

förflutna, nuet och framtiden och handlingarna dessa emellan, enligt Luhmann den 

ständiga yttersta omvärlden, alla de närvarande möjligheterna och meningarna.  

 
98 Luhmann, 1990, s.2 ff. 
99 Moe, 1995, s.238. 
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Saker och ting ges alltså ett informationsvärde och leder till att något uppfattas. 

Men, att bestämma informationsvärdet är inte detsamma som att bestämma vad som 

uttrycks genom informationen, det är först i och med detta som det handlar om 

kommunikation. 100 Meddelande är kopplad till kommunikation, med den selektionen 

avgörs vad som uttrycks i informationen. 101 Moe använder också ordet budskap för 

denna selektion. 102   

Vidare kräver information och meddelande en tredje selektion; förståelse. 

Förståelse uppkommer genom skillnaden mellan information och meddelande / 

budskap, det är en selektion av tolkningar. Detta innebär konkret att kommunikation 

förutsätter kommunikation för att förståelse ska uppstå. Att förstå en handling 

förutsätter kommunikation i en meningsbärande kontext, ett systemförnuft, dvs. utan 

ett socialt system fungerar inte kommunikation. 103  

Lärande  
Biblioteket skulle kunna ses som ett socialt system som tjänar som en 

meningsbärande kontext för kommunikation. I biblioteket har användarens själva 

mottagande av efterfrågad information setts som det eftersträvade målet och 

resultatet. Man har sett sig som förmedlare av dokument som man lagrat och gjort 

möjliga att hitta. Denna syn på användaren har en parallell i skolans värld. Eleven sågs 

länge som en ganska passiv mottagare av det som lärare och böcker förmedlade. 

Forskningen om informationskompetens och informationssökning och –användning 

har präglats av biblioteks- och informationsvetenskapens anammande av den del av 

de kognitiva teorierna som sett på information som något som transporteras i form av 

tecken och införlivas i mottagarens kunskapsstrukturer. Det är information om det 

förändrar någons kunskapsstruktur.  

Nya teorier om hur vi lär har påverkat pedagogiken, men också införlivats och 

använts av biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare, en tongivande sådan 

 
100 Moe, 2001 s.238. 
101 Moe, 1995, s.238. 
102 Moe, 2001, s.243. 
103 Moe, 2001, s.242, Moe, 1995, s.238. 
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är Kuhlthau. Hon ser informationssökning och –användning som ett sätt att lära. 

Intresset har fallit på processen att få kunskap eller bli informerad och denna ses som 

en aktiv läroprocess där elevers / användares tankar, handlingar och känslor är 

involverade. De kognitiva strukturerna konstrueras genom att människor är aktiva 

användare av information för att lösa problem. Det finns många konstruktivistiska 

teorier om lärande. De som Kuhlthau, i viss mån Dervin, och ett flertal andra forskare 

anammat är den psykologiska konstruktivismen som fokuserar på individers 

konstruerande av inre strukturer för kognition, minne och kunskap. 104  

Dervin kan sägas vara en radikal konstruktivist som ser kunskap som en adaptiv 

funktion, kognition är våra ansträngningar för att klara av världen. Enligt Dervin är 

information och kunskap meningsskapad (sense-made). Information är handling i 

bemärkelsen skapande stabilitet ur förändring och vice versa.  

Kuhlthau och Dervin betonar individens tolkande i läroprocessen. 105 För att 

kunna förstå och lära av den information man fått måste man tolka den och på så sätt 

göra den till sin egen. Detta koncept, att gå bortom den givna informationen för att 

forma en personlig förståelse, är centralt i konstruktiv teori. 106 Brier menar att data 

blir information först när den integreras i en viss kunskapsprocess och förförståelse, 

då den mottas och tolkas i ett bio-psykologiskt-socialt kunskapssystem. Information 

är en mindre del i ett kunskapssystem. Detta är, vad jag förstår, helt i enlighet med 

Luhmanns sätt att tänka.  

Både inom psykologin, pedagogiken och biblioteks- och informations-

vetenskapen har man numera, anser jag, förstått att lärandet är en individuell såväl 

som en social process. Information erfars som personlig kunskap och information 

processas kognitivt. Biblioteket ser sig numera som en viktig miljö för dessa 

processer, man tycker sig ha en viktig roll även under tiden, och efter det att, data 

blir information, information för en användare i en viss situation och med en viss 

förförståelse.  

 
104 Se t ex Phillips, Soltis, 1998, s.41 ff. 
105 De refererar båda till psykologen Jerome Bruner, vilken betonade just tolkningens betydelse 
för att en individ ska kunna förstå och lära av information.  
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Lärande bör alltså ses som en helhetsprocess, en mental och en social process 

integrerade i varandra. Lärande innehåller alltid flera dimensioner som samtidigt och 

samverkande gör lärandet möjligt. Förutom den kognitiva innehållsliga dimensionen 

finns den psykodynamiska dimensionen, som kan sägas inbegripa affekter, attityder 

och motivation, samt den sociala, kulturella  och samhälleliga dimensionen. Kuhlthau 

har uppmärksammats särskilt för att hon tagit med den affektiva aspekten i sina 

undersökningar. Det Kuhlthau gör är att hon pekar på ytterligare en dimension, 

utöver den kognitiva, av den process som elever / användare är i när de söker och 

använder information. Forskare inom området har också uppmärksammat och sökt 

sätt att införliva dimensionerna situation och kontext.  

Man har alltså kommit mycket långt i sina ambitioner att förstå användaren. Ur ett 

systemteoretiskt perspektiv är det dock bara möjligt att förstå dessa processer om 

man studerar dem som en helhet. Det är dessa olika processer som helhet som bildar 

den funktion som är emergent ur denna helhets alla samverkande delar. Delar och 

helhet påverkar varandra och det totala systemet. Systemen skapas av interaktionen 

mellan sub-systemen och kan inte förstås om de delas upp i oberoende delar. Därför 

kan jag inte dra slutsatsen att systemteorin kan användas för att förstå den sociala 

dimensionen definierad som situation och kontext och addera den till de kognitiva 

och psykologiska teorierna, en analys av delar som tillsammans skulle ge en bild av 

helheten. Systemteorin undersöker hur system uppkommer som emergenta ordningar 

ur en samverkande helhet och är ett sätt att se som fokuserar på mönstret som håller 

samman, på kommunikationen som helhet.  

Som jag tidigare nämnt skiljer sig forskning åt vad gäller synen på vad som skall 

och kan vara i fokus för undersökandet. Det finns också skillnader när det gäller vad 

man egentligen inbegriper i det man kallar det mentala systemet. Candy tar upp hur 

vår informationskompetens i arbetslivet är del av social kunskapsdistribution. Att 

söka och använda information och att lära är sociala aktiviteter.  

 
106 Se Kuhlthau, 1993a och Kuhlthau, 1993b.  
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Det finns forskare som inte bara inbegriper det sociala och kontexten som 

ytterligare faktorer att räkna med, utan som ser dem som del av det mentala 

systemet. Michael Cole och James V. Wertsch vill komma bortom den vanliga 

striden om ifall det är det individuella psyket eller det sociala som är det primära när 

individen förstår något. De ser, liksom Bateson, inte det mentala systemet som endast 

lokaliserat i en individs huvud. Högre psykiska funktioner är transaktioner som 

inkluderar den biologiska individen, de kulturella medlande artefakterna, och de 

kulturellt strukturerade sociala och naturliga miljöerna som människor är del av. De 

utgår från Jean Piaget, som oftast fått representera den konstruktivistiska synen på 

kunskapande, och Lev Vygotsky, som haft stort inflytande med sitt betonande av 

kunskapens sociala ursprung, och lägger till en tredje faktor i processen att skapa 

kunskap, nämligen kultur. Kultur, som artefakter ackummulerade av tidigare 

generationer, är det medium inom vilket både den individuella och den sociala 

kunskapsprocessen är aktiv, menar Cole och Wertsch. 107 De referererar till Bateson 

som också pekade på att det mentala systemet inbegriper de artefakter varigenom det 

ibland arbetar. Bateson menar att det inte går att slå fast var självet finns eller var dess 

gränser går 108 Bibliotekets förmedlare i bemärkelsen dess bibliotekarier och redskap 

skulle kunna ses som medium i Coles och Wetsch mening, och därmed också som 

aktiva och inbegripna i individuella och sociala kunskapsprocesser. Jag drar 

slutsatsen att detta sätt att se på förmedling kommer det systemiska sättet att se på 

mind (det mentala systemet) samt dess sätt att se på media nära.  

Den konstruktivistiska synen på lärande kan alltså sägas representera ett sätt att 

se på en aspekt av lärandeprocessen, men som källa till kunskap om hur lärande sker 

är ett undersökande av denna aspekt begränsad.. Enligt systemteorin är det sociala 

meningsprocessande kommunikationssystem. För att kommunikation skall bli möjlig 

skapas medier för kommunikation, vilket kommer att tas upp mer senare. I 

biblioteks- och skolmiljön sker lärandet via olika medier. Systemteorins icke-

dualistiska syn på det som ofta kallas kropp / själ-problemet, vilket Bateson var inne 

 
107 Cole och Wertsch, (okänt år), passim. 
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på ovan, kan bara dras till sin fulla konsekvens om man ser på lärandet som en 

helhetsprocess där det kognitiva, det sociala och det kulturella (också som medium) 

ingår som interagerande delar som måste ses tillsammans för att förstås.  

Enligt Luhmanns teori kan psykiska system inte kommunicera, de förstår och 

handlar på grundval av tänkande och medvetande. Tillskillnad från psykiska system 

kan sociala system inte tänka, de måste kommunicera för att handla. Därför utgörs all 

mänsklig kommunikation av kommunikation i sociala system. 109 Tillskillnad från det 

hermeneutiska kommunikationskonceptet är förståelse essentiell för kommunikation 

men inte dess styrande princip. Autopoietiska system och kommunikation är primärt 

engagerade i sin egen självreproduktion. Så, förståelse förutsätter varken en riktig 

rekonstruktion av den ”sanna” intentionen bakom ett beteende (eller en händelse) 

eller utesluter möjligheten till missförstånd. Ur det sociala systemets perspektiv blir 

informationens identitet, i bemärkelsen sann eller rätt förstådd, irrelevant när man 

slutar att se kommunikation i termer av överföranden av meddelanden från sändare till 

mottagare. Vad som spelar roll är det faktum att den tredje selektionen, förståelsen, 

provocerar en respons och på så vis möjliggör att systemets autopoiesis fortgår. 110  

Det kan verka provocerande att säga att psykiska system inte kommunicerar. 

Enligt Luhmanns sätt att skilja på levande och meningsprocessande system menar han 

med detta, att så fort man inte längre bara tänker och är medveten utan interagerar 

med någon annan handlar det om kommunikation i sociala system.  

Sammanfattningsvis består kommunikation inte av ett sändande av något objektivt 

sant eller entydigt till en mottagare, utan är ett ständigt utväljande från repertoaren av 

referensmöjligheter (information), från repertoaren av intentionella handlingar 

(meddelanden / budskap) och observationen av skillnaden dessa emellan (förståelse). 

Förståelsen är systemets skapande av förståelse, liksom också information och mening 

är systemets skapelser.  

 
108 Bateson, 1973, s.288 ff. 
109 Moe, 1995, s.238. 
110 Knodt, 1998, s.xxix. 
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Osäkerheten som ursprung till kommunikation och system 
Ett system måste, som tidigare nämnts, ta beslut och handla under osäkerhet , s.k. 

kontingens. Det måste handla, för att ha kontroll över så många alternativ som möjligt 

och samtidigt behålla sin operativitet, och för att inte förlamas av det oändliga antalet 

tolkningsmöjligheter och handlingsalternativ. 111 Kontingens betyder att förväntningar 

är präglade av osäkerhet och har därmed med risk att göra. Dessutom finns dubbel 

kontingens i allt socialt liv, system samspelar med system som likaså är osäkra och 

kan handla på olika sätt. Dubbel kontingens kräver handling för att hantera och klara 

osäkerheten och riskerna. 112  

Mycket av forskningen om informationskompetens, informationssökning och –

användning präglas, som sagt, av vissa antaganden om stadier i informa-

tionssökningsprocessen och om vilka färdigheter som man bör uppvisa. Dessa 

antaganden formar forskningsmaterialet till något man kan dra generella slutsatser ur. 

En sådan forskning har svårigheter med att ge plats för det unika, relativa och rörliga, 

eller undantagen och de negativa resultaten.  

Kuhlthau förklarar den osäkerhet och förvirring hon möter hos sina under-

sökningsobjekt som den affektiva sidan av den konstruktiva läroprocessen, affekter 

som märks mest i en viss fas i processen. Klarare tankar och fokus skapar lugnare 

känslor. I systemteoretiska termer skulle man kunna uttrycka det i termer av att 

komplexiteten har minskats och en tillräckligt stabil ordning har skapats. Man har 

bestämt sig för ett sätt att se på och tolka det man står inför. I Sense-making beskrivs 

osäkerheten som verklighetens inneboende diskontinuitet. Det är detta som gör att 

informationsbehov uppstår i överbryggandet av tomrummen (gaps).  

Osäkerheten kan sägas vara ett ständigt närvarande villkor både i Dervins och 

Luhmanns teori, något som genererar rörelse. Både Kuhlthau och Dervin vill förklara 

individens upplevelse och känslor, kognitivt och affektivt, i mötet med situationer där 

informationsbehov uppkommer och måste hanteras. Luhmann och systemteorin ser 

komplexiteten, oordningen, kontingensen och de endast delvisa sanningarna som 

 
111 Moe, 1995, s.229 f. 
112 Moe, 1995, s.228. 
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existensens grundvillkor, ordning, sanning och kommunikation är mer osannolik än 

sannolik. Ju större komplexitet och mångfald desto svårare att avgöra vilken 

information som är relevant. Detta sätt att se på villkoren för psykiska system och på 

kommunicerande i sociala system vidgar perspektivet och fokus skiftar från individ till 

kommunikation.  

Att relevansen har att göra med vilken mening något har i relation till redan 

uppbyggda kunskapsstrukturer och den situation man är i är något som den kognitiva 

teorin, inklusive konstruktivismen, samt Sense-making och systemteorin är överens 

om. Systemteorin kan dock bidra med ett sätt att förstå hur information införlivas och 

hur relevans avgörs i sociala systems kommunikationsprocesser, hur det sociala 

meningsprocessandet gör potentiell information till information. Medan Dervin påtalar 

experters och professionellas makt över vad som anses vara information och att 

detta är krafter som individen har att handskas med, handlar systemteorin om hur 

dessa sociala system uppkommer och vidmakthålls genom kommunikation.  

Enligt systemteorin kan ett sätt att lösa den dubbla kontingensen, dvs. den 

ömsesidiga osäkerheten, vara att börja kommunicera. Det är detsamma som att en 

systemskapande process startar. Ett exempel från bibliotekariens arbetsvardag skulle 

kunna tjäna som ett exempel här. I biblioteket möts ständigt psykiska system, t.ex. 

en sökande låntagare och en bibliotekarie, vilka för att överbrygga det faktum att vi 

aldrig helt kan se saker och ting som den andre ser det, måste börja kommunicera för 

att nå fram till en tillräckligt samstämmig bild av ett problem eller en fråga. Ett annat 

exempel, som ligger nära tillhands mot bakgrund av diskussionen om 

informationskompetens och skolan, är att se på biblioteksvärlden och skolvärlden 

som två sociala system som interagerar och samtidigt hör till varandras omvärldar. 

Som sociala system ser de således på sig själva och omvärlden inifrån den egna 

systemidentiteten och förståelsen, värnande om sina egna systems fortlevnad och 

utveckling och samtidigt öppna och i förändring. Ur systemteoretisk synvinkel ser jag 

det som intressant att se vilka nya mönster och funktioner samtalen och samarbetet 

mellan dessa system ger upphov till.  
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Utvecklingen av en gemensam och införstådd förståelseform i etablerandet av ett 

socialt system minskar kontingensen inom det sociala systemet, men den upphör 

aldrig. Olika mekanismer utvecklas för att hantera den här grundläggande 

osäkerheten i det sociala livet. Religion, moral, institutioner, normer och roller bidrar 

till dess minskning genom att ge en styrning och normering av hur saker och ting ska 

uppfattas. Kontingensen öppnar samtidigt upp för möjligheter. (Bland annat för 

lärande som tagits upp ovan.)  

Komplexiteten handlar om världens mångfald, medan kontingensen handlar om 

osäkerheten hos systemet självt. Komplexiteten skapar konflikter som gäller relevant 

information, medan kontingens leder till konflikter som rör strategier och 

handlingsval. Dessa problem måste hanteras på ett sätt som gör systemet operativt. 

Det skapas bilder, uppfattningar och modeller av verkligheten, dvs. den yttre 

komplexiteten omvandlas till en inre komplexitet. 113 Det är dock viktigt att notera 

Luhmanns påpekande att detta inte är någon avbildning av systemets omvärld inom 

systemet självt. 114 Denna inre komplexitet blir en systemintern ”verklighet”, en 

självförståelse.  

På det här sättet minskar omvärldens komplexitet och denna systemidentitet 

underlättar handlingsval och minskar risken för konflikt. Här spelar dikotomier en 

stor roll genom att de ger systemet en binär kod. Handlingar kan standardiseras, det 

som hamnar innanför fortsätter man att arbeta med och det som hamnar utanför 

stannar där. System ser bara det de väljer att se. Det som finns utanför ses endast 

genom systemets eget betraktelsesätt. Exempel på binära koder som olika system 

opererar med är rättssystemets laglig-olaglig, vårdsystemets sjuk-frisk och 

vetenskapens sant-falskt. 115  

Biblioteket kan således ses som ett system med ett eget sätt att förstå sig självt 

och reproducera sig självt. Som system är det en helhet, karaktäriserat av helhetens 

egenskaper, emergent ur interaktionen mellan alla dess subsystem. Hela tiden 

 
113 Moe, 1995, s.229 f. 
114 Luhmann, 1998, s.444. 
115 Moe, 1995, 229 f. 
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hanteras komplexiteten och osäkerheten och hela tiden pågår kommunikationen för att 

hålla samman och samtidigt lära och förändras, och framförallt för att fortsätta 

kommunicera och reproducera sig självt. Biblioteket opererar också med koder för 

att på ett smidigt sätt avgöra vad som skall tas in och vad som skall lämnas utanför. 

Det har betydelse för hur det framtida biblioteket kommer att se ut.  

Informationskompetens kan ur systemteoretisk synvinkel ses som ett fenomen 

som anammats och behandlats av biblioteksvärlden på ett sätt som är unikt för just 

biblioteket som socialt system. Det betyder att det inte finns någon enda sann 

förståelse eller tolkning av konceptet att observera, detta pågår ständigt genom 

systemens kommunicerande. Biblioteket, bibliotekarien, samhället och vetenskapen 

kommunicerar som system, alla ser på och förklarar tankar och handlingar baserat på 

vissa antaganden. Informationskompetens är ett koncept som skapats och 

fortlöpande varit föremål för kommunikation i vissa system. Dess innehåll är på detta 

sätt resultat av systems egna sätt att se på omvärlden och andra system. Ur 

systemteoretisk synvinkel är det inte heller en fullständig eller objektiv sanning att 

informationskompetens är något som individer måste lära sig att behärska på det sätt 

som det uppfattas av biblioteksvärlden.  

Mening och struktur 
Hur sker då systemets uppbyggande av den egna världsbilden, vad är mellanhanden 

mellan världens komplexitet (input) och systemets val av handlingar (output)? Här 

kommer begreppet mening in, ett begrepp som Luhmann arbetat mycket med.  

Enligt Moe betonar Luhmann i sina senare verk att begreppet mening hänvisar till 

innehållet i begreppet systemidentitet, dvs. en självrefererande resonansbotten för 

förståelse och handling. Mening produceras och reproduceras av systemet självt. 

Systemet är ju operativt slutet och definierar först och främst sig självt. Det som 

skapar mening, denna införstådda grund för betraktelser och handling, är 

kommunikation. Kommunikation i bemärkelsen handling kan uppfattas som det som 

ger mening i systemet, därför är det systemet som handlar och kan handla och därför 

är det bara systemet självt som känner handlingen. Eftersom det bara är system som 

kan handla i bemärkelsen kommunicera om vad som sker, är det som sker i 
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omgivningen händelser (information). Handlingen har en systemintern mening. Mening 

är något som måste skapas och skulle också, enligt Moe, kunna kallas 

betraktelsesätt. 116  

När mening skapas så skapas struktur. Struktur är mest meningsstruktur, vilket 

leder till att mening också anger gränser. Gränser ger stabilitet och handlingsutrymme, 

förutsättningar för operativitet. Det är detta självreferentiella meningsskapande som 

är autopoiesis i Luhmanns systemteori. 117  

Mening kan inte fångas som något givet eller som något vars närvaro eller frånvaro 

kan fastställas. I varje erfarenhet av mening återfinns, som ett grundläggande faktum, 

ett element av oro. Mening tvingar sig självt till förändring. Luhmann utgår ju från en 

situation av grundläggande instabilitet, med en resulterande temporaliserad 

komplexitet. Alla meningssystem, psykiska och sociala, karaktäriseras av en sådan 

instabilitet. Således kan verklighet behandlas som mening för syftena hos emergent 

systembildning.  

Meningsprocessandet formar kontinuerligt på nytt skillnaden mellan vad som är 

aktuellt och faktiskt i varje stund och horisonten av möjligheter. Instabiliteten i mening 

vilar i dess ohållbara kärna av aktualitet, förmågan till stabilisering ges av det faktum 

att allt aktuellt har mening endast inom den horisont av möjligheter som den indikerar 

samtidigt. Mening är i stort sett processande av skillnader. Meningsprocessen 

möjliggör mottagandet och processandet av information. I varje selektion av 

successiva aktualiteter sker alltid att något annat exkluderas. 118 Jag drar slutsatsen att 

denna instabilitet hos mening gör det omöjligt att bortse från situation och kontext vid 

sökandet och användandet av information.  

Luhmann använder inte mening i betydelsen av motsatsen till meningslöshet, utan i 

dess fenomenologiska betydelse. Mening refererar till vidare mening. Den cirkulära 

slutenheten hos dessa referenser uppstår i dess enhet som en yttersta horisont av all 

mening: som världen. Så, världen är lika oundviklig och obestridbar som mening. 

 
116 Moe, 1995, s.229 ff. 
117 Moe, 1995, s.229 ff. 
118 Luhmann, 1998, s.63 ff. 
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Mening och värld bildas samtidigt och kan förstås som självbeskrivningen av världen 

inom världen. 119  

Mening är sammanfattningsvis innehållet i det som menas med systemidentitet, det 

är ett sätt att betrakta (självreferentiellt), det är struktur, det är systemets verklighet 

och det är processandet av skillnader. Luhmann ser den fenomenologiska horisonten 

som den yttersta referensen, som alla möjliga meningar. Fenomenologin är en av de 

teorier som Luhmann använder.  

Limberg använder fenomenologin som ett sätt att komma vidare bortom de 

kognitiva och konstruktivistiska synsätten i biblioteks- och informationsvetenskapen. 

Limberg och Bruce ser möjligheten att fokusera på skillnader mellan olika sätt att 

söka och använda information i användandet av det fenomenologiska sättet att 

fokusera på användarnas egna beskrivningar av sina erfarenheter. De närmar sig 

systemteorin i detta sätt att tänka.  

Information 
Om mening är processande av skillnader och allt som blir meningsfullt processat 

måste ha mening, vad är det då som blir processat ? Här återkommer vi till 

information, enligt Luhmann ”/…/an event that select system states”. 120 Detta är 

bara möjligt för strukturer som avgränsar och väljer möjligheter. Information 

förutsätter struktur, men är inte själv struktur, utan snarare en händelse som 

aktualiserar användningen av strukturer. Händelser är element fixerade som punkter i 

tiden. Dessa händelser uppkommer bara en gång och bara under kortast möjliga tid 

de behöver för att uppstå. Detta är det som gör att de passar som de elementära 

enheterna hos processer. Detta får stöd vad gäller information. En följd av detta är att 

ett stycke information som repeteras inte längre information. Det behåller sin mening i 

repetitionen men förlorar sitt värde som information.  

Luhmann åskådliggör detta med hjälp av ett exempel som också visar vad minne 

är ur systemteoretisk synvinkel: Den första gång jag läser en nyhet i tidningen 

 
119 Luhmann, 1998, s.69. 
120 Luhmann, 1998, s.67. 
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förändrar detta tillståndet i mitt eget system, dvs. aktiviteten har informationsvärde. 

Läser jag samma nyhet en andra gång i en annan tidning har det inte längre 

informationsvärde även om det strukturellt uppvisar samma selektion. Informationen 

är inte förlorad, även om den är försvunnen som händelse (event). Den har ändrat 

systemets tillstånd och har därmed lämnat efter sig en strukturell effekt; systemet 

reagerar sedan på och med dessa förändrade strukturer. Med andra ord så kräver 

tiden själv att mening och information skiljs åt, även om all meningsreproduktion 

uppstår via information, och på så vis kan kallas informationsprocessande, och all 

information har mening. 121  

Detta sätt att se på minnet är en logisk konsekvens av Luhmanns sätt att skilja på 

det psykiska och det sociala systemet. Det åskådliggör också Luhmanns 

poängterande av temporaliteten i system och hur information som skillnader kan ses 

som punkter av händelser i tiden. Biblioteket ses ibland som en av samhällets 

minnesinstitutioner, ett av de system som har till uppgift att samla, lagra och ge tillgång 

till dokument som sociala system kan fortsätta kommunicera om. Det är system som 

ser dokumenten som potentiell information och minne, det är information och minne 

för en observerande. Utan medier och koder, och utan kunskapssystem, är alla 

dokumenten bara meningslösa tecken, men potentiell information.  

Det som nu sagts om mening och information ger en mer fullständig bild av det 

jag tidigare skrivit om systemets lärande. Här framgår hur annorlunda detta 

informationsbegrepp är i jämförelse med det sätt att se på information som dominerat 

i diskussionen om informationskompetens. För många är lärande synonymt med att 

skaffa information, men egentligen så vet vi ju att vi inte lär bara för att vi får 

information. Luhmann och systemteorin ser på information som en aspekt av 

kommunikation och tillbakavisar på så sätt implicit alla synsätt på information som 

något man kan, eller behöver, lära någon att få kompetens i. Istället placerar 

systemteorin kommunikationen i centrum. Utan verklig kommunikation, i 

 
121 Luhmann, 1998, s.67 f och s.514. 
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systemteoretisk mening, är mottagande av information bara att se som enkel 

perception.  

En skillnad som gör skillnad för den fortsatta kommunikationen är det som blir 

information för det som Bateson benämner mind. En skillnad gör att något förändras. 

Detta behöver inte ske genom en konkret kausal påverkan av något ”verkligt”. I 

mentala och kommunikativa processer råder en helt annan relation mellan energi och 

kausalitet. Bateson pekar på att ett brev som inte skrivs kan få ett argt svar och på att 

det brev som aldrig skrevs inte är någon källa till energi. Energin uppkommer ur 

metabolismen hos den som reagerar på det uteblivna brevet. 122  

Dervin ser individen som levande i nuet men med ett förflutet och en möjlig 

framtid ständigt närvarande. Det som Dervin kallar handlingar, för att visa att det 

handlar om rörelse, uppstår i mötet mellan det verkliga och tolkningen, det är dessa 

olika handlingar som skapar kunskap. Dessa kommunikativa handlingar är det som 

Dervin kallar sense-making. Liksom Luhmann vill Dervin dra konsekvenserna av 

insikten om att process är både ordnad och oordnad rörelse och av att inre och yttre 

värld inte går att skilja åt. Dervin ser information som skapad (sense-made) och som 

handling, i bemärkelsen rörelsen i meningsskapandet. Luhmann definierar information 

som en händelse som selekterar en skillnad som uppstår i ett visst ögonblick och som 

så ger mening för den fortsatta kommunikationens förståelse och systemets handlingar.  

Enligt Dervin kan en person förbli statisk, förändras eller bli mer kaotisk när hon 

söker och använder information, de krafter som hindrar eller fördröjer sense-making 

är yttre makter som påverkar henne i hennes livssituation. Ur systemteoretisk 

synvinkel är information det som reducerar komplexitet eller ökar den, det yttersta 

syftet är att autopoiesis skall fortgå. Det som kan sägas utgöra hinder och 

begränsningar är tvånget att selektera för att minska komplexiteten och oordningen, 

för att skapa struktur och mening.  

 
122 Bateson, 1973, s.427. 
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Att lära sig att lära  
Det som kommit att dominera mycket av biblioteks- och informationsvetenskapen är 

den del av de kognitiva teorierna som kan kallas teorier om informationsprocessande 

och som försöker förstå mänskliga tankeprocesser genom att jämföra det mentala 

med ett sofistikerat datorsystem som är gjort för att ta emot, processa, lagra och 

använda information i enlighet med olika program. De numera mer använda kognitiva 

teorierna baseras på Jean Piagets arbete. Piaget ser ackommodation och assimilation 

som de två processer som gör att vi tolkar världen enligt vår inre modell av världen 

baserad på tidigare erfarenheter (assimilation) samt ändrar denna modell genom att 

utveckla mekanismer för anpassning till verkligheten (ackommodation). 123 Piagets 

arbete har vidareutvecklats och kompletterats av nya rön inom kognitions-

forskningen, pedagogiken och neurovetenskapen. Den konstruktivistiska teorin om 

lärandet bygger bland annat på Piagets pionjärinsats.  

Det är dock vanligt att man bortser från vissa av hans ståndpunkter. I grunden för 

Piagets sätt att se på lärande finns en processförståelse. De strukturer som finns 

vidareutvecklas hela tiden och omformas i samspel med omgivningens påverkan, det 

sker en ständig konstruktion och rekonstruktion. Att människor lär sig olika saker 

fast de befinner sig i samma kontext beror på att de utvecklat unika 

kunskapsstrukturer och att lärandets resultat beror lika mycket på det individen redan 

vet som den påverkan han/hon möter. Vi uppfattar allt på ett individuellt sätt och blir 

unika trots liknande omständigheter, beroende på ackommodationens mångfald. 124  

Om man går tillbaka till Piagets arbeten kan man alltså se de grundtankar om 

lärande som är grundläggande för den kognitiva teorin och dess vidareutveckling. Jag 

uppfattar att detta sätt att tänka om det individuella lärandets kognitiva sida omfattas 

av såväl de tidigare refererade teorierna inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen, av Dervins teori om sense-making samt av Luhmanns 

systemteori. Detta ger också stöd för ett ifrågasättande av det nästan slagordsmässigt 

använda uttrycket ”att lära sig att lära” som ofta används i samband med koncepten 

 
123 Phillips, Soltis, 1998, s.45. 
124 Illeris, 2001,s.28 f. 
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informationskompetens och livslångt lärande. Kuhlthau menar att lära hur man lär kan 

förstås som det individuella internaliserandet av ett konstruktivistiskt sätt att närma sig 

lärandet. 125 Förmågan att lära är en del av de grundläggande dispositioner vi föds 

med, ändå dras slutsatsen att vi behöver lära hur man lär sig.  

System och omvärld 
En utgångspunkt som är gemensam och central för all systemteoretisk analys, enligt 

Luhmann, är skillnaden mellan system och omvärld. System orienterar sig i 

förhållande till omvärlden, inte slumpartat och inte adaptivt, utan strukturellt. De kan 

inte existera utan en omvärld. De bygger upp och vidmakthåller sig själva genom att 

skapa och vidmakthålla en skillnad mot sin omvärld, och de använder sina gränser för 

att reglera denna skillnad. Utan en skillnad mot en omvärld skulle det inte finnas 

någon självreferens, för skillnad är den funktionella premissen hos självreferentiella 

operationer. I denna mening är vidmakthållande av gränser vidmakthållande av 

system.  

Dessa gränser betyder inte att systemet inte har kontakt med omvärlden. System 

har interna ömsesidiga beroenden, men dessa är i allmänhet inte större än det 

ömsesidiga beroendet mellan system och omvärld. Luhmanns koncept om gränser 

innebär dock att de processer som går över gränser, t.ex. vid utbyte av energi eller 

information, har andra överlevnadsvillkor efter att de gått över gränserna. 

Kontingensen i en process, det som kan sägas styra öppenheten för andra 

möjligheter, varierar (för systemet) beroende på om processen uppstår i systemet eller 

i dess omvärld. Omvärlden får sin enhet av och genom systemet och endast i relation 

till systemet. Världen är avgränsad av öppna horisonter, inte av gränser som kan 

korsas, således är den inte själv ett system. Systemets komplexitet, och omvärldens, 

utesluter dock alla former av totalt beroende mellan system och omvärld eller 

tvärtom.  

En viktig konsekvens av detta system / omvärld-paradigm, som Luhmann kallar 

det, är att man måste skilja mellan omvärlden till ett system och system i omvärlden till 

 
125 Kuhlthau, 1993, s.16. 
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detta system. Det leder till att man måste utskilja beroenderelationerna mellan 

omvärld och system från dem mellan system. Systemteorin ersätter på detta sätt 

skillnaden mellan helheten och dess delar med en teori om systemdifferentiering. 

Systemdifferentiering är upprepningen av systemskapande inom system. System 

fungerar alltså som, vad man kan kalla, inre omvärld till subsystem, och till vart och 

ett på ett sätt specifikt för det subsystemet. Systemdifferentiering är en 

komplexitetsökande process som påverkar vad som kan ses som enheten hos hela 

systemet. 126  

I anslutning till detta kan det vara på sin plats att nämna Luhmanns syn på 

evolutionen. Luhmann ser framväxten av det moderna samhället som ett resultat av 

ökande behov av differentiering i hanterandet av det alltmer komplexa. 

Specialisering, arbetsdelning och standardisering är exempel på differentiering i det 

moderna samhället. Utan reduktion av komplexitet skulle ingen värld bestående av 

åtskilda enheter finnas. 127 

Man skulle här återigen kunna tänka på biblioteket som system och subsystem, 

som inre omvärld till andra system. Biblioteket kan ses som ett resultat av 

differentiering och utveckling, och inte något en gång för alla färdigt och stabilt vad 

gäller funktion och roll. Biblioteket som system är en produkt av interaktionen mellan 

subsystemen, för att förstå dess funktion och egenskaper måste man titta på det som 

uppkommer ur dess helhet.  

Biblioteket utgör omvärld till olika systems kommunikation och lärande. På detta 

sätt kan man också se hur systemteorin ger argument för hur viktig den aspekt av 

läroprocessen är som förutsätter den sociala omvärlden. Det behövs sociala system, 

t.ex. bibliotek, för att kommunikation skall fungera.  

 
126 Luhmann, 1998, s.16 ff. 
127 Moe, 1995, s.229 f. 
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Systembildningar, media och koder 
Olika mekanismer för meningsfull kommunikation gör att Luhmann talar om tre nivåer 

i samband med systembildning utifrån mening. Dessa är interaktionssystem, 

organisationssystem och samhällssystem.  

Interaktionssystem är system som uppstår när människor möts, blir ömsesidigt 

medvetna om varandra och tvingas ta hänsyn till varandra när de väljer sina 

handlingar. Relationerna är diffusa, meningen med interaktionerna ligger i själva 

samspelet, i relationerna, vilka ofta är känslopräglade.  

Organisationer är sociala system som kännetecknas av strukturering genom 

medlemskap, då kan kommunikationen ge bestämda handlingar och bestämd riktning. 

Sådana system gör strukturella bestämningar av arbetsuppgifter, hierarki m.m., vilket 

gör att organisationer inte är beroende av personer, personer kan bytas ut. 

Organisationer som autopoietiska system använder olika slags beslut som sin 

speciella kommunikationsform Detta möjliggör för organisationen att specificera sina 

förväntningar. Vetenskapen som system avgör t.ex. vad som är sant och falskt 

genom kriterier som vetenskapen själv producerat. Detta åskådliggör också hur 

system universaliserar.  

Samhällssystemet är, för Luhmann, ett system likt andra system på så sätt att det 

inte har någon roll som slutpunkt i förhållande till andra system. De är speciella 

eftersom de är omfattande i bemärkelsen vad de inbegriper i sin meningsfulla 

kommunikation. Idag kan samhället betraktas som hela världen. Handlingar på de 

mest avlägsna ställen kan nå varandra, i den bemärkelsen att de gör världen mindre. 

Miljöförstöring, krig, resursslöseri, befolkningstillväxt och telekommunikation 

uttrycker sådana handlingar. Detta innebär att samhällssystemen bidrar till att skapa 

en social enhet i en värld av autonoma system, en enhetlig kodifiering för 

kommunikation och interaktion.  

Det är i denna moderna värld som behovet av det som kommit att kallas 

informationskompetens har uppkommit, mängden potentiell information och kunskap 

växer och kan överföras snabbt oberoende av avstånd. Detta gör att vi behöver hjälp 

med urvalet, med vad som skall tas in och vad som ska lämnas utanför och med att 
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hitta det som är relevant för ögonblicket, detta ger upphov till kommunikation, 

systembildning och funktionell differentiering.  

I och med detta blir det nödvändigt att säkra kommunikationen mellan system, 

dvs. att se till att utbytet får en stabil, allmän och situationsoberoende prägel. Utan ett 

sådant ”gemensamt språk” kan och vill inte system samspela. Begreppet 

generaliserade medier betecknar en sådan förståelsegrund och ger motivation för 

sampel. Enligt Luhmann är allt som kan bidra till utbyte mellan system generaliserade 

medier, t ex ”makt”, ”pengar”, ”kärlek” och ”sanning”.  

Detta är ett opererande med hjälp av de binära koderna som nämnts tidigare. 

Koderna utvecklas utifrån de olika kommunikationsmedierna och hjälper oss att 

snabbt komma fram till en mening och ett sammanhang i olika situationer. 128  

Sociologins omfattande mediebegrepp betraktar medier som handlingsformer, på 

vilka man kan ställa förväntningar som kan stabiliseras med hjälp av symboler, därav 

teorierna om symboliskt generaliserade förväntningar eller medier som utvecklats av 

Parsons, Habermas och Luhmann. 129  

Luhmann tar upp tre olika typer av media, i bemärkelsen förmedlare som är 

involverade i omvandlandet av kommunikation från osannolik till sannolik. Först kom 

språket som utvidgade vår förståelse av kommunikation bortom basal perception. 

Efter detta skapades de s.k. spridningsmedierna skrift, tryck, radio osv. De 

transcenderar gränserna för omedelbar närvaro och används också för att bevara 

information i en fixerad form. Dessa media har en stor selektiv influens enligt 

Luhmann. Expanderingen av lagret av memoriserad data som blir tillgänglig för 

ytterligare kommunikation är enorm, samtidigt som de begränsar den genom 

selektivitet.  

Det är medier som gör kommunikation som annars skulle varit osannolik till 

sannolik. Det behövs något som stabiliserar kommunikationens odifferentierade 

koder. Luhmann menar att bilden av kommunikation blir allvarligt obalanserad, och 

utvecklandet av en teori som verkligen svarar mot problemen med kommunikation i 

 
128 Moe, 1995, s.240 ff. 
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samhället omöjlig, utan att man tar med den tredje typen av media. Denna kan 

beskrivas som generaliserad kommunikationsmedia och dessa media är de enda 

som, enligt Luhmann, effektivt uppnår målet med kommunikation.  

Ökningen av kommunikationsmöjligheter i utvecklingen har främjat formandet av 

system, och differentiering av, specialsystem inom t ex ekonomi, politik, religion och 

vetenskap. Det finns inte något enhetligt semantiskt system som är applicerbart på alla 

situationer och skillnaderna mellan olika medier har blivit alltmer uttalade. Olika 

områden specialiserar sig på sin väg att hantera osannolikheten i att lyckas 

kommunicera. De använder olika kommunikationskanaler vilket leder till 

differentiering i olika funktionella system.  

Luhmanns teoretiska koncept om kommunikations osannolika sannolikhet har en 

tudelad aspekt. Ordning skapas tack vare det faktum att kommunikation, även om 

den är osannolik, inte desto mindre görs möjlig och blir den normala situationen i 

sociala system. Men spridningens osannolikhet, när den en gång överkommits med 

tekniska medel, ökar osannolikheten i att lyckas. Differentiering och specialisering 

ökar och förändringstakten likaså, så sätt att hantera ökande osannolikheter måste i 

allt snabbare följd utvecklas ur det som redan finns. Denna uppgift blir alltmer 

orealistisk, inte minst vad gäller tidsfaktorn, och leder till selektion utifrån 

snabbhetskriterier. 130  

Data är alltså potentiell information och kunskap i den kommunikationsprocess 

som ständigt pågår. För bibliotekets del räcker det inte längre att verka för allas 

tillgång till allt. Alla system som håller på med att samla, lagra, systematisera och 

tillhandahålla information i olika format tvingas till selektion i sin uppgift att skapa 

möjligheter för användare att kommunicera vidare om det som dokumenterats.  

Biblioteket skulle kunna kallas ett generaliserat media i bemärkelsen 

förståelsegrund och motivation för samspel, och på så sätt bidragande till utbytet 

mellan system. Utan media skulle vi inte kunna veta om vi kommunicerar om samma 

sak, det behövs media som möjliggör kommunikation mellan system. Som individer 

 
129 Sociologiskt lexikon, 2001, s.202. 
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använder vi språket, vi använder också skriftliga och andra källor som görs tillgängliga 

för oss genom att de selekteras och görs sökbara av de system som uppkommit för 

att göra detta. Biblioteket har format sina speciella sätt att göra kommunikation 

möjlig, liksom andra medier är biblioteket selekterande utifrån olika systemspecifika 

koder. Systemteorin pekar på under vilka villkor kommunikation trots allt görs möjlig, 

och på medier, vid sidan av de vi i dagligt tal ser som medier, som behövs för att 

verklig kommunikation skall vara möjlig. Dessutom framgår även här att 

kommunikation inte handlar om överförande av objekt till mottagande subjekt, 

kommunikation rör sig i cirkulära självrefererande meningsproducerande processer 

och information är en aspekt av dessa processer.  

Sammanfattning av slutsatser och diskussion. 

Kommunikation   systemteorins centrala intresse. 
Systemteorin intresserar sig för kommunikation. Sociala system består av 

kommunikation, av det som är relationen mellan den observerande och det 

observerade, mellan mottagare och sändare, mellan användare och data. Enligt 

systemteorin är individen ingen källa till kunskap om socialt liv eftersom det sociala är 

kommunikation och således alltid involverar två system. Att undersöka individer är att 

undersöka just deras referens till omvärlden.  

Teorierna om informationskompetens och informationssökning och –användning 

som refererats i uppsatsen har undersökt användaren och har på så sätt begränsat sig 

till individens interaktion med information som något som kan undersökas och förstås 

med ledning av kunskaper om vad som sker i individen. Om man liksom 

systemteorin antar att mening och information skapas i system i kommunikation är 

det kommunikation som är intressant att undersöka om man är intresserad av att 

förstå dessa processer i sin helhet. Att på detta sätt utgå från att människa och omvärld 

inte står i ett dualistiskt förhållande till varandra får konsekvenser för hur man ser på 

 
130 Luhmann, 1990, s.90 ff. 
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det som är biblioteket, på bibliotekets sätt att ordna och kommunicera dokument och 

på det som sker i relationerna mellan användare och dokument.  

Fenomenologin och Dervins teori om sense-making delar systemteorins 

avståndstagande till det dualistiska sättet att skilja på t.ex. mottagare och information. 

Det är också grundläggande för både Sense-making och systemteorin att se 

kommunikation som rörelse. Trots dessa likheter skiljer sig dessa teorier åt på ett 

avgörande sätt. De har olika sätt att se på var och hur man vinner kunskap om det 

som sker när information processas och får mening. Till skillnad från biblioteks- och 

informationsvetenskapens forskning om informationssökning och användning på 

kognitiv teoretisk grund, från forskning som stödjer sig på fenomenologin eller på 

Sense-making, så framhåller systemteorin sociala system framför psykiska system 

som källor till kunskap om kommunikationsprocesser.  

Systemteorin kan var ett sätt att komma vidare från den subjektiva positionen till 

den kommunikativa verklighetens ständiga skapande och omskapande av något som 

närmar sig konsensus. Systemteorins informationsbegrepp visar hur information 

skapas utifrån tidigare information, detta sätt att se på information får följder för hur 

man t.ex. ser på bedömningen av relevans och på systemen för 

informationsåtervinning. 

Lärande  
Kommunikation ger upphov till system för att världens grundläggande komplexitet 

måste göras hanterbar. Detta kan förstås om man betänker hur splittrat och 

paralyserande mångfaldigt det egna psykiska systemets medvetande och tänkande 

eller de sociala systemens kommunikation skulle vara, utan någon sorts ordning och 

skillnad i förhållande till all information och mening som är möjlig samtidigt.  

En viktig utgångspunkt i systemteorin är att kommunikation är mer osannolik än 

sannolik och att den är osäker. Ur detta perspektiv ser man systemiskt på villkoren 

under vilka lärande och förändring sker och inte sker. Kommunikation bygger upp 

det vi håller samman, är överns, om. Förväntningarna som utgår från detta bevarande 

och sammanhållande riktar sig mot det som bekräftar dem, så att kommunikationen 

kan fortsätta och man kan lita på det sätt man väljer att handla. System är dock i 
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ständig kontakt med andra system och med omvärlden, oundvikligen behöver man 

korrigera och ändra sina förväntningar när de motsägs i alltför hög grad. Lärande och 

förändring är alltså något som sker med en viss möda och ansträngning, det är något 

som behövs för att man skall klara att överskrida det man tidigare sett som mening 

eller som möjlig handling, men också något som ökar komplexiteten och utmanar det 

som håller samman och ger struktur.  

I informationssamhället är tillgång till potentiell information och kunskap likställt 

med kapital samtidigt som mängden och hastigheten gör det allt svårare att veta om 

man kommunicerar om rätt urval, om det man valt är sant, hur mycket och vad man 

valt bort, om man kommunicerar om samma sak e.t.c. Det är i denna komplexa och 

kommunikativa verklighet som vi och sociala system lär och förändras. Vårt 

individuella intrapsykiska lärande är bara en av en mångfald aspekter som är 

involverade i varandra när kommunikation i system skapar information och mening.  

När det gäller lärandets kognitiva individuella dimension finns det stora likheter 

mellan forskarna inom biblioteks- och informationsvetenskapen, Dervin samt 

Luhmann när det gäller de grundläggande antagandena om hur individen lär. En viktig 

utgångspunkt finns i Piagets teorier om assimilation och ackommodation och hans sätt 

att se lärandet som processer av konstruktion och rekonstruktion. Däremot har man 

inom biblioteks- och informationsvetenskapen haft tendenser att bortse från den 

sociala och kulturella sidan av konstruktionsprocessen och från att 

informationssökning och –användning också är till synes ostrukturerade och pågående 

processer vars resultat inte omedelbart kan ringas in och värderas objektivt. 

Återigen; information gör skillnad för information vid en annan tidpunkt.  

Det finns teorier, som t.ex. Coles och Wertschs, som ser kultur som det medium 

som är aktivt i sociala och individuella kunskapsprocesser.Det går att se bibliotekets 

förmedlare och redskap som exempel på sådana medium och som inbegripna i de 

mentala systemen vid t.ex. lärande och informationssökande och –användande.  

Varken biblioteket eller skolan behöver lära människor hur man lär. Vi föds med 

dispositionen, beredskapen och lusten att lära och utvecklas. Det skulle kunna vara 

så att det sätt skolan, arbetslivet och våra olika tekniska hjälpmedel fungerar på inte 
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stämmer med de förutsättningar som vi behöver för att lära och utvecklas med de 

kognitiva, affektiva och sociokulturella dimensionerna som oupplösligt samverkande. 

Problemet som konceptet informationskompetens är ett svar på finns, men det är inte 

säkert att det angrips på rätt sätt när man lägger hela tonvikten på individens förmåga 

att anpassa sig efter de olika kraven som man anser ställs. Kanske skulle kraven 

också ställas på system och medier, som ju finns där för att kommunikation trots allt 

skall vara möjlig.  

Enligt systemteorin är det inte så att systems förhållande till omvärlden bygger på 

anpassning. Utan en omvärld skulle det inte finnas strukturer som gör skillnad, det 

skulle inte finnas system. Många är eniga om att vi upplever vår värld som mer 

komplex och svårare att hålla ordning på nu i jämförelse med tidigare. Alla de 

företeelser som lett fram till de slutsatser som i sin tur gett upphov till konceptet 

informationskompetens kan faktiskt också ses som medverkande till stress och 

sjukdom. Alltför hög stress kan ses som ett splittrat och alltför komplext 

systemtillstånd, sjukdom kan ses som ett system i kollaps. Hur kommer biblioteken 

som sociala system att handla och kommunicera samt definiera omvärlden och sig 

själva, om komplexiteten och kontingensen hotar systemens fungerande, avgränsning 

och handlingsförmåga? Differentiering är ett sätt att minska komplexiteten samtidigt 

som den ökar den. Det moderna biblioteket är också påverkat av det moderna 

samhällets ökande behov av specialisering och standardisering. Detta rymmer en 

paradox. Biblioteket och bibliotekarien ser ut att behöva specialisera sig och bredda 

sig på samma gång.  

Biblioteket   en meningsbärande kontext 
Kommunikation förutsätter att det finns en meningsbärande kontext, utan sociala 

system fungerar inte kommunikation. Biblioteket kan ses som en sådan kontext. I 

biblioteket kommunicerar system vidare om tidigare kommunikation och där används 

koder för att underlätta det ständiga väljandet och för att man skall uppnå en 

tillräcklig grad av konsensus.  

Det som sker i biblioteket är inte så enkelt som ett överförande av informations- 

eller meningsbärande objekt till mottagande subjekt. Biblioteket deltar i, och 
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underlättar, komplicerade kommunikationsprocesser. Enligt systemteorin är 

kommunikationsprocessen en syntes av tre selektioner; information är systemets 

produktion av en skillnad i jämförelse med allt annat som skulle kunna hända, för att 

komma fram till vad som meddelas, budskapet, måste man kommunicera om det som 

hänt, och det som uppstår ur informationen och meddelandet (eller budskapet) är 

förståelsen.  

Forskningen om informationssökning och –användning har givit insikter om hur 

det ser ut då individen har, eller arbetar sig fram till, en klar och avgränsbar fråga och 

man har sett att det finns kunskaper att lära ut för att underlätta den processen. 

Systemteorin ger istället en bild av hur kommunikationsprocesser går vidare då 

information gör skillnad för det som kommunikationen kommer att handla om senare. 

Den rätta förståelsen är kanske inte alltid syftet, snarare att det man hittar leder vidare 

och kanske först senare visade sig vara relevant. Systemteorin pekar på hur 

kommunikation sker i osäkerhet i en komplex värld med oändliga valmöjligheter, och 

hur detta ständigt måste göras hanterbart. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen 

att det man som bibliotekarie har till uppgift att bistå med är ett stöd i denna 

komplexitets- och osäkerhetsminskande process, ett stöd i den kommunikativa 

verklighet där information inte är lika med ett stycke färdigt svar på en viss fråga utan 

en av flera möjliga händelser som ett socialt system kan välja för att dess 

kommunikation skall gå vidare.  

Information är alltså inte något som finns utanför och som tas in, information har 

ingen mening eller betydelse eller sanning förrän detta skapas av ett system. Av detta 

följer att biblioteket inte är ett samlande och tillhandahållande av något vars värde eller 

relevans som information, kunskap eller minne är givet. Biblioteket är ett system av 

flera, vars roll är att göra kommunikation sannolik och möjlig trots allt. Konceptet 

informationskompetens kan sägas ha uppkommit och anammats av biblioteksvärlden 

för att man uppfattat att det finns behov av stödjande strukturer för att potentiell 

information skall bli användbar information i en värld vars informationsprocesser 

präglas av hög komplexitet och hög hastighet. Ett sätt att utveckla biblioteket i linje 

med denna utveckling har varit att sätta förståelsen för användaren i centrum och 
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betona bibliotekariens pedagogiska uppgift. Att tänka systemiskt kring bibliotekets 

kommunikationssystem skulle kunna leda till att man av samma skäl lägger stor 

tonvikt på bibliotekets utvecklande av kommunikationssystem och –redskap som 

fungerar för ett sökande och användande i överensstämmelse med hur psykiska och 

sociala system processar mening.  

Lärande är en samverkande process med kognitiva, psykodynamiska,  sociala 

och kulturella dimensioner. Ett systemteoretiskt sätt att utforska lärandet är att 

betrakta dessa processer som helhet och undersöka vilket mönster som uppkommer 

ur denna helhet i samverkan. Lärande och förändring, liksom förståelse, syftar till att 

systems autopoiesis skall fortgå, att kommunikationen skall fortsätta. Att se på det 

mentala systemet, på det som Bateson kallar mind, som inbegripande också de 

medlande redskapen eller medierna , inkluderande till exempel språket, tekniken och 

förmedlande personer, är i överensstämmelse med det systemiska sättet att se på 

kommunikation. Kommunikation uppstår för att vi överhuvudtaget skall kunna vara 

någorlunda eniga om saker och ting och för att komma bortom det helt subjektiva 

och därmed relativa.  

Det som gör att kommunikation påbörjas och därmed att system skapas är 

osäkerheten som följer av att vi aldrig vet hur den andre ser på och tolkar världen, 

hur nästa handling ser ut. Osäkerheten finns alltid där och den har utvecklat 

mekanismer som ger styrning och normer för hur strategier och handlingar skall 

väljas. Biblioteket som system fungerar också på detta sätt. Vad 

informationskompetens är och vilka handlingar anammandet av konceptet är med 

och skapar förstås av biblioteket på bibliotekets sätt.  

Informationskompetens kan ses som ett av biblioteks- och skolvärldens försök 

att enas kring ett sätt att förstå och handla som minskar komplexiteten och 

osäkerheten och som gör att systemen kan förändras genom sin kontakt med 

omvärlden. Det finns inte ett sätt att se på bibliotekets roll och värde som medium 

och som system för till exempel livslångt lärande, liksom informationskompetens inte 

har någon objektiv och statisk mening. Ett system som håller samman med hjälp av de 

”rätta” normerna samtidigt som det öppnar sig för kontakt och lärande i förhållande 
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till omvärlden blir starkt och kan hantera också det man inte förväntat sig. Även ur ett 

individualpsykologiskt perspektiv är det viktigt att begränsa sig samtidigt som man 

gör det möjligt att överskrida sina begränsningar. Kanske är ett stödjande i detta 

också en del av bibliotekariens pedagogiska roll.  

Frågor som också kan vara intressanta att ställa är till exempel vilka nya system, 

funktioner och medier som kan uppkomma ur interaktionen och kommunikationen 

mellan biblioteken och andra system, t ex skolan. Vad är unikt med biblioteken som 

selekterande system, som medium och som omvärld för t ex lärande? Finns balansen 

mellan de stabiliserande och sammanhållande normerna och öppenheten för lärande 

och förändring? Det sistnämnda har en betydelse för hur man organiserar biblioteken 

och konstruerar redskapen. Finns det en tendens att dagens bibliotek stödjer de s.k. 

normativa förväntningarna? Biblioteket har enligt många en självklar roll att spela i 

relation till det livslånga lärandets alla aspekter. Speglar detta en ny möjlig förändring 

vad gäller bibliotekets identitet och roll eller speglar det processer som vill bevara 

och hålla samman? Antagligen handlar det om båda processerna samtidigt. Biblioteket 

och bibliotekarierna har såväl unika, inarbetade och väl fungerande funktioner, som 

utvecklingsbara och potentiellt nya sådana. 

Mening och minne 
Mening skapas enligt systemteorin av kommunikation i system. Finns det ingen 

mening finns det ingen värld, de skapas samtidigt. Mening ger struktur. Utan struktur 

är det kaos. Information är händelser som kan ses som punkter i tiden vilka 

processas i systems kommunikation och på så vis ger mening, dvs. identitet, ett sätt att 

se, struktur och verklighet. Mening är upplevelsen och hanterandet av tvånget att 

selektera, det involverar alltid att uppmärksamheten riktas mot en möjlighet av 

många. Det är ett faktum omgivet av möjligheter, länken mellan det faktiska och det 

möjliga. Det är denna instabila karaktär hos mening som gör det omöjligt att bortse 

från situationen och kontexten vid sökandet och användandet av information.  

Biblioteket ser sig som en av samhällets minnesinstitutioner. Minne är något som 

uppstår och inte något konstant och entydigt. Biblioteket ger möjligheter för system att 

fortsätta kommunicera om det som tidigare kommunicerats, det ger möjlighet för 
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system att betrakta uppkomna ordningar som just minnen. Biblioteket har liksom 

andra medium en selekterande makt, det är tvunget att göra urval. Till skillnad från 

andra medium skulle man kunna säga att biblioteket fått en särskild uppgift i att 

selektera utifrån mer långsiktiga principer. Biblioteket skall möjliggöra för psykiska 

och sociala system att bygga sin kommunikation, sitt lärande och sin förändring, på ett 

så stort urval av potentiell information som möjligt, och på ett urval som skett enligt 

andra än kommersiella syften eller enligt snabbhetskriterier.  

Det som kallas minnen i biblioteks-, musei- och arkivsammanhang kan också ses 

som kultur. Kultur i bemärkelsen det medium skapat av tidigare generationer som all 

kommunikation går via och därmed påverkas av. Med systemteorin som utgångspunkt 

skulle man kunna påpeka att denna kultur ständigt definieras och hålls samman i 

sociala systems kommunikationsprocesser, och att det är kultur för dessa system 

och inte i någon objektiv mening.  

Media 
Media är ett komplicerat begrepp med en mängd definitioner. Luhmanns abstrakta 

definition går ut på att medierna ger det osannolika en chans. Via medier och deras 

selekterande makt och med hjälp av de binära koderna skapas kriterier för att 

avgöra olika saker. Ett exempel är vetenskapen som socialt system som, enligt 

Luhmann, skapar kriterier för vad som är sant och falskt i dagens samhälle. Det är 

nödvändigt att säkra kommunikationen mellan olika system så den blir någorlunda 

stabil. Det sociologiska begreppet generaliserad media har Luhmann utvecklat 

vidare. Allt som bidrar till utbyte kan ses som generaliserad media.  

Jag har valt att inte gå in djupare i just denna del av Luhmanns teori, utan nöjer 

mig med att peka på mediers roll i kommunikationen. Biblioteket skulle kunna ses 

som medium och bibliotekets organiserande och selekterande av det som kommer 

att finnas tillgängligt för vidare kommunikation är en del av denna funktion. 

Biblioteket tillhandahåller också redskap som kan ses som medier i bemärkelsen 

förmedlare av potentiell information.  

Biblioteket, liksom alla som har att göra med ordnandet, urvalet och 

förmedlandet av data, står inför svårigheter idag. Luhmann menar att 
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kommunikationen och dess medier idag både bringar ordning och möjliggör, samtidigt 

som dess ökade mängd, spridning och hastighet gör att den ändå inte helt fungerar 

och att den selekteras enligt tvivelaktiga kriterier.  

Avslutande kommentarer 
Att uppsatsen handlar om informationskompetens har sitt ursprung i att jag upplevde 

att det sätt att se på den informationssökande och -användande och lärande 

människan som framstod ur diskussionen om konceptet krockade med mitt eget sätt 

att tänka. Jag är medveten om det som både Dervin och Luhmann påtalar om 

observatören och det som observeras, dvs. att jag i min undersökning och i min 

diskussion inte deltar i kommunikationen från någon utanförliggande objektiv position. 

Någon sådan position finns inte. Observationen är själva akten att urskilja för 

skapandet av information.. Jag är själv en deltagare i den ständigt rörliga 

kommunikationen och strävar efter att vara medveten om detta. Jag är tvungen, 

liksom alla system, att selektera för att kunna fortsätta kommunicera och observera.  

Uppsatsen har tagit upp och undersökt konceptet informationskompetens. Under 

arbetet med uppsatsen har det framstått allt klarare hur få av alla de olika aspekter 

konceptet innehåller som är möjliga att behandla här. Jag har varit tvungen att 

begränsa mig genom att sammanfatta och generalisera och utgå från detta i min 

undersökning.  

Uppsatsen tar upp många begrepp som inte är entydiga och som skulle vara 

fruktbara att problematisera och undersöka mer mot bakgrund av det uppsatsen 

handlar om. De begrepp jag främst tänker på är kunskap, mening, relevans, media, 

generaliserade media, minne och ”mind”. En djupare diskussion av fenomenologin 

har bortprioriterats och skulle eventuellt ha kunna ge intressanta infallsvinklar på 

Limbergs och Bruces forskning i relation till Luhmanns systemteori, vilken också har 

stora fenomenologiska inslag. Systemteorins sätt att se på det individuella mentala 

systemet har berörts, men inte utvecklats så mycket på grund av att jag främst använt 

en sociologisk systemteoretisk teori och på det sättet begränsat undersökningen. 

Systemteorin i relation till informationsåtervinning och teorier om språket är ett annat 
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område som uppsatsen inte fördjupat sig i och som skulle kunna ge intressanta tankar 

om biblioteket, dess användare och dess redskap i informationssamhället.  

Jag vill påpeka att konceptet informationskompetens kan ha en betydelse som en 

del av det institutionaliserade lärandet i skolan och en annan när man talar om 

informationskompetens i vardagsliv och arbetsliv. I skolan sker ett uppbyggande av 

de kunskapsstrukturer som man i vardagsliv och arbetsliv kan och behöver 

överskrida och använda praktiskt. Informationskompetens är lättast att definiera och 

hantera konkret som en del av bibliotekets nygamla roll i förhållande till skolan. När 

informationskompetens ses som något som omfattar hela livet, som något viktigt för 

samhällets, ekonomins och individens utveckling, leder det till att konceptet hamnar i 

ett annat ljus och i högre grad är fruktbart att diskuteras mot bakgrund av de stora 

problemställningarna om kommunikation i samhället.  

Sammanfattning  
Konceptet informationskompetens sammanfattar de olika förmågor som anses 

behövas för att man skall kunna hantera den ökande mängden och hastigheten i 

samhällets informationsflöden. I samband med informationskompetens likställs ofta 

informationssökning och –användning med lärande.  

Uppsatsens primära syfte är att problematisera, och ge ett bidrag till, 

diskussionen om konceptet informationskompetens och därmed relaterad forskning 

om informationssökning och –användning. Informationskompetens som likställt med 

lärande, forskningens betonande av användarens kognitiva kunskapsprocess, samt 

dess sätt att se på och använda informationsbegreppet har ägnats ett särskilt intresse.  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är systemteorin, framförallt är det sociologen 

Niklas Luhmanns systemteori om sociala system som s.k. autopoietiska system som 

uppsatsens undersökning och diskussion utgår ifrån. Jag ställer frågan om 

systemteorins sätt att se på och förstå kommunikation, information och lärande kan 

tillföra nya frågor och aspekter till diskussionen och forskningen kring 

informationskompetens, informationssökning och –användning.  

I uppsatsen undersöks vissa utmärkande drag i de biblioteks- och 

informationsvetenskapliga teorierna och Brenda Dervins teori om sense-making. Av 
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undersökningen framgår att en grundläggande skillnad mellan den refererade 

biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen, Dervins teori samt 

systemteorin finns i uppfattningen om var man skall rikta sitt intressefokus. 

Systemteorin intresserar sig för kommunikation, vilken skapar, upprätthåller och sker 

i sociala system. Att studera användaren ger endast den subjektiva uppfattningen om 

något som, enligt systemteorin sker i sociala meningsskapande 

kommunikationsprocesser. Systemteorin intresserar sig för det som uppstår ur alla 

delarna samverkande i en helhet.  

Av undersökningen framgår också att den, på kognitiv teori grundade, 

konstruktivistiska synen på lärande ofta använts som ett sätt att förstå en av flera 

aspekter av individens lärande och sökande av information. Luhmanns sätt att se på 

sociala system som normativt slutna och kognitivt öppna samtidigt och vad detta 

betyder för hur man kan förstå när lärande sker och inte sker kan bidra till förståelsen 

av lärandet som en del i sociala systems kommunikationsprocesser. Systemteorin 

utgår från att kommunikation är osäker och i ständig rörelse och visar hur 

kommunikation i samhället förutsätter media, selektion och koder för att vara möjlig. 

Uppsatsen visar på olika följder av att se på biblioteket och på informationskompetens 

ur systemteoretisk synvinkel.  

Uppsatsen pekar på hur bibliotek kan ses som sociala system och som 

meningsbärande kontext för att göra kommunikation, och därmed också lärande, 

möjlig. Biblioteket uppfattas på detta sätt som medium. Vidare pekar undersökningen 

på hur systemteorins icke-dualistiska syn på människa och omvärld överensstämmer 

med de teorier som framhåller att kunskapsprocesser inbegriper sociala och kulturella 

aspekter och förmedlare. I uppsatsen ifrågasätts antagandet att människor, för att 

uppnå informationskompetens, behöver lära sig att lära.  

Slutligen indikerar undersökningen att detta mångdimensionella sätt att uppfatta 

lärande, informations- och kunskapsprocesser och det mentala systemet, kan ha 

betydelse för hur biblioteken organiserar sin miljö, utformar sin pedagogiska roll och 

sina redskap.  
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