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Bakgrund 
 

Inledning 
Kunskap har som begrepp på senare år blivit allt viktigare, men kanske även 
allt mer svårbegripligt. Samhället av idag benämns ofta kunskapssamhälle eller 
kanske informationssamhälle, även de begrepp som blivit allt vanligare, mer 
innehållsrika och svårare att få grepp på. Vad vi dock kan förstå av de sist-
nämnda begreppen är att grunden för dem är just information och/eller kun-
skap. För att kunna förstå och vara en del av dagens samhälle eller för att förstå 
hur konkurrenssituationen på arbetsmarknaden ser ut och utvecklas bör vi ock-
så lära oss innebörden i alla dessa begrepp. Så går diskussionerna. Utifrån detta 
perspektiv har jag funnit det intressant att studera hur förmedlingen av denna 
så viktiga information och kunskap under modern tid utvecklats på forsknings-
biblioteken. Det faktum att vi sägs leva i ett kunskapssamhälle gjorde det in-
tressant att jämföra denna förändring och utveckling med kunskapsförmedling i 
historisk tid. I och med att Uppsalas universitetsbibliotek är det äldsta i Sveri-
ge, och dessutom beläget i staden där jag genomgått min utbildning, fann jag 
det givande att välja just detta bibliotek och att fokusera undersökningen till 
själva, sedan 1841, huvudbyggnaden Carolina Rediviva. 

Forskningsbibliotekens uppgift att förse universitetens och högskolornas 
forskare och studenter med information, litteratur, artiklar och liknande, har 
under en längre tid varit given. Konkurrens har i stort sett inte existerat. Vad 
som skett under senare år är att alternativa former för både utbildning och in-
formationsåtervinning utvecklats. Detta har bland annat inneburit att bibliote-
kens roll som informationsförsörjare utvecklats till att mer aktivt förmedla det 
material de förfogar över. Det ökade informationsflödet i kombination med 
exempelvis fler studenter och nämnda konkurrens har gjort att biblioteken nu-
mera både syns och granskas mer än tidigare. De har blivit tvungna att flytta 
fram sina positioner för att hävda sig. Med utgångspunkt i denna utveckling 
har jag funnit min andra frågeställning. Med hänsyn till utvecklingen i dagens 
samhälle, kunskapssamhället, vill jag söka finna forskningsbibliotekens roll i 
just detta sammanhang.  

Jag vill ur en specifik synvinkel försöka förstå hur utvecklingen sett ut 
inom kunskaps- och informationsförmedlingen under modern tid. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ur ett maktteoretiskt perspektiv söka få svar på 
huruvida informationsförmedlingen och kunskapssynen förändrats över tid på 
Uppsala universitetsbibliotek. Jag försöker även reda ut skillnader och likheter 
mellan begreppen information och kunskap samt studera forskningsbibliotekets 
roll i samhället i övrigt. Med utgångspunkt i Foucaults maktteori kommer då de 
frågeställningar jag söker svar på vara dessa:  

 
- Hur har informations- och kunskapsförmedlingen på Carolina Rediviva 

förändrats över tid? 
- Hur ser forskningsbibliotekets roll i samhället ut? 

Forskningsöversikt 
Begreppen kunskap och information kan vara svåra att särskilja vid en första 
anblick. Den definition jag kommer att göra av begreppen bygger på grundtan-
ken att kunskap är något som följer av information. Denna definition bygger på 
den tidigare forskning om dessa begrepp som jag går igenom längre fram. 

För att problematisera begreppsförklaringen något och göra tydligare åt-
skiljningar mellan kunskap och information kan vi med Maj Klassons ord istäl-
let döpa om de två begreppen till kunskap och kunskapskälla.1 Detta skulle då 
innebära att den information vi som användare tar till oss står som en slags 
grund till det vi senare kan kalla vår kunskap. Studerar vi den tillgängliga litte-
raturen i ett ämne och skriver ett arbete utifrån detta har vi således förvandlat 
information till kunskap. Både Klasson och de andra forskare jag här kommer 
att ta upp nämner dock svårigheterna med att redogöra för förhållandet mellan 
de olika uttryck kunskap och information kan ta sig. 

Forskningsresultat som publiceras är, omvänt mot tidigare resonemang, in-
formation som följer av kunskap. Åtminstone för en utomstående läsare, för 
den publicerade forskaren är dennes verk fortfarande kunskap. Information kan 
alltså representeras av exempelvis en bok, tidskriftsartikel eller post i en data-
bas. Kunskap skulle då kunna sägas bygga på att någon tar till sig denna infor-
mation och sedan själv omvandlar den till just kunskap. Lars Höglund och Olle 
Persson påpekar dock att vi kan se exempelvis forskning och utbildningssy-
stem som ett maskineri där vi för in information och även får ut information 

                                                 
1 Klasson, Maj, 1989, Källor till kunskap och information, s. 1. 
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och där kunskapen tar sig olika uttryck beroende på om vi är forskare eller stu-
denter.2 Forskarens kunskap blir, som nämnts, information för exempelvis stu-
denten. Dennes kunskap blir i förlängningen något som utvecklas inom hen-
ne/honom, utifrån information. I en inlärningssituation blir kunskap så något 
den enskilda individen skapar, besitter och representerar. I forskningssamman-
hang blir kunskapen då någonting som, när den publiceras för en allmänhet, 
representeras av exempelvis en bok. 

Att vi som människor överhuvudtaget kan omvandla information till kun-
skap bygger enligt Allan Janik på något han kallar praktisk kunskap. Han me-
nar att denna slags kunskap är något som i samhället tas för givet i och med att 
vi utvecklar den under våra första år i livet. Den praktiska kunskapen är, enligt 
Janik, grundstenen för teoretisk och abstrakt kunskap.3 Utifrån detta resone-
mang kan vi kanske tänka oss att skilja begreppen kunskap och information åt 
genom att hävda att kunskap är exempelvis en erfarenhet eller förståelse, något 
mänskligt. Information är å andra sidan något som existerar som exempelvis 
text i en bok, artikel eller databas, mer av ett ting. Det kanske tydligaste ex-
emplet på hur kunskap och information skiljer sig åt är alltså hur de olika be-
greppen relateras till individer. Vi kan som människor bära på kunskap och 
representera en viss sorts vetenskap och vårt medel för att uppnå detta stadium 
är informationen. Berit Rognhaug menar att denna mänskligt burna kunskap 
handlar om ”kunnighet” i bemärkelsen att vi vet någonting, att vi besitter ”in-
sikt” om saker och ting.4 Informationen däremot, hur den än tar sig ut, måste 
inte relateras till individen på samma sätt. Den är, när den tar sig uttryck i litte-
ratur av olika slag en skapelse av människor. Den är däremot inte möjlig att 
representera som kunskap för någon annan än författaren. Information är något 
vi kan lagra i biblioteken i form av böcker och tidskrifter. Den är en förutsätt-
ning för kunskapen, men som data är den i sig inte möjlig att bära såsom kun-
skapen är.  

Den kunskap den enskilde individen representerar är alltså en följd av den 
information personen ifråga sökt upp, gått igenom och omarbetat, men det är 
också viktigt att påpeka att denna kunskap ersätter eller utmanar tidigare kun-
skaper hos individen. Michael Buckland namnger denna ”Information-as-
knowledge”.5 Varje människa som skapar ny kunskap och själv representerar 

                                                 
2 Höglund, Lars & Persson, Olle, 1985, Information och kunskap, s. 28. 
3 Janik, Allan, 1996, Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi, s. 53ff. 
4 Rognhaug, Berit, 1996, Kunskap och lärande i IT-samhället, s. 32. 
5 Buckland, Michael, 1991, Information and information systems, s. 42. 

 4



den besitter då också en personlig och för dem själva egen uppfattning om vad 
denna är. Kunskap är individbaserat och således finns det en kunskapsuppfatt-
ning per människa. Ändå menar Rognhaug att kunskap i sig bygger på den en-
skilde individens insikter och vetande inom ett område och att det i denna kun-
skap måste finnas en mening. En mening som skapas gemensamt av olika indi-
vider när vi tolkar vår omvärld.6 Detta innebär att även då kunskapsbegreppet 
är individuellt kan det härledas från en gemensam uppfattning om vad kunskap 
angående ett visst fenomen är. 

Även om det finns en viss enighet angående förhållandet mellan kunskap 
och individ och information och individ så råder mer tveksamhet i frågan om 
kunskapsskapandet. Praktisk kunskap och/eller mening kan ställas mot eller 
jämföras med Bucklands förklaring av förhållandet mellan informationssprid-
ning och kunskapsskapande där vi, enligt honom, inte kan ta för givet att den 
förmedlade informationen genererar den kunskap som förmedlaren tänkt.7 Des-
sa olika förklaringar av vad kunskap är eller hur den skapas står kanske inte i 
direkt motsats till varandra, men skiljer sig åt på vissa punkter. Ett exempel på 
detta torde vara möjligheten att med hjälp av Bucklands förklaring där indivi-
den i viss mån själv skapar kunskapen kunna säga att information i sig inte är 
”falsk” eller ”sann” enbart för att någon påstår det. 

Kunskapssamhället 
Kunskap är i dagens samhälle mer eftersökt än någonsin tidigare ur ett histo-
riskt perspektiv. Därmed har således även högre utbildning, forskning och den 
kvalificerade arbetskraft som är en följd av desamma också blivit allt viktigare. 
Den kunskap som eftersöks är tänkt att utvecklas och hämtas från universitet 
och högskolor. Sverker Sörlin & Gunnar Törnqvist menar i sin studie Kunskap 
för välstånd att exempelvis forskning och annat kunskapskrävande och utveck-
lande arbete blivit så viktigt för framför allt ekonomin att vi nu kan tala om ett 
kunskapssamhälle.8 Till grund för den kunskap och kunskapsproduktion som 
eftersträvas ligger information i olika former. Vi kan utifrån förmedlandet och 
producerandet av information utveckla den kunskap som behövs. Med detta 
som utgångspunkt kan vi då kanske hävda att informationsproduktionen är det 
som i grunden är förutsättningen för samhällsutvecklingen vi ser idag. Yoneji 
                                                 
6 Rognhaug, 1996, s. 33. 
7 Buckland, 1991, s. 41. 
8 Sörlin, Sverker & Törnqvist, Gunnar, 2000, Kunskap för välstånd: universiteten och omvandlingen av 
Sverige, s. 13. 
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Masuda menar till och med att det är denna produktion snarare än produceran-
det av materiella värden som ligger till grund för detta nya samhälles upp-
komst.9 Detta skulle alltså vara övergången från ett industrisamhälle till ett 
kunskapssamhälle. 

Förutsättningarna för att kunna producera den information och kunskap 
som samhället och individerna däri efterfrågar är alltså att högskolor och uni-
versitet existerar och expanderar och att de attraherar forskare och studenter. 
Dessa institutioner och individer ska utgöra grunden för kunskapsproduktio-
nen. Med hjälp av Sörlin & Törnqvist kan vi konstatera att siffrorna för antalet 
aktiva studenter och forskare ökade kraftigt under 1900-talet och då speciellt 
på 1990-talet. De båda författarna menar att denna högre utbildning och forsk-
ning på högskolor och universitet tillsammans med de områden som de förser 
med kunskap på marknaden kan benämnas kunskapssektorn.10 Utöver den 
forskning som bedrivs på institutioner knutna till exempelvis universitet bör 
också den av näringslivet stödda forskningen nämnas här. Om inte annat för att 
detta kanske skulle kunna sägas vara en form av konkurrens som vi ser. 

Samhället och den ekonomiska utvecklingen kräver kunskap och produce-
randet av denna skapar konkurrens. Att skapa information och utvinna kunskap 
ur den blir således viktigt inte bara för samhället från ett övergripande perspek-
tiv utan också på mer lokal och regional nivå. Men konkurrens skapas även 
stater emellan. Masuda menar att en slags informationsklyfta existerar mellan 
u- och i-länder och att det i det här fallet handlar om u-ländernas avsaknad av 
det slags teknik som behövs för att kunna erbjuda en bra informationsbehand-
ling.11 Den ekonomiska tillväxten som stammar från den ökade kunskapspro-
duktionen är något som i främsta hand är förbehållet västvärlden, Europa och 
Nordamerika. De företag, stater och liknande som lyckats ta tillvara på kun-
skapen och med den som grund och förutsättning omvandlat detta till ekono-
miska framgångar har ett försprång, men saknar för den sakens skull inte kon-
kurrenter. Sörlin & Törnqvist påpekar detta och klargör balansförhållandena 
mellan de som besitter kunskap och därmed kapital och de som inte, åtminsto-
ne för tillfället, gör det. Detta kunskapliga och ekonomiska kapital är det som 
eftersträvas och skiftar plats mellan regioner, företag och områden. Det är ock-
så det som gör att ingen stad, stat eller människa kan vara säker på sin plats. 

                                                 
9 Masuda, Yoneji, 1984, Informationssamhället, s. 34. 
10 Sörlin & Törnqvist, 2000, s. 14. 
11 Masuda, 1984, s. 124. 
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Allt och alla är i dessa fall utbytbara.12 Dessa skiftningar karakteriserar kanske 
inte förhållandet mellan den så kallade västvärlden och u-länderna, men det är i 
allra högsta grad en fråga som är angelägen och av vikt inom ett land, här Sve-
rige.  

Det är även viktigt att påpeka att alla inte delar den tro på forskning och 
högre utbildning som en garanti för samhällelig och ekonomisk utveckling, 
som verkar vara den just nu gällande. Osäkerheten och i viss mån oron kring 
framtiden och utvecklingen för forskning, högre utbildning och den omgivande 
organisationen smittar enligt Thorsten Nybom dock inte av sig på synen på 
utbildningssystemet. Universitetet med dess forskare och studenter ses fortfa-
rande som en slags helbrägdagörare hela samhället kommer att ha nytta av.13 
Detta betyder dock inte att kunskap som exempelvis vara och/eller begrepp 
inte är så viktig som den framstår i just ett kunskapssamhälle. Den stora vikt 
som läggs vid att förmedla och skapa kunskap är påtaglig och upphov till 
många diskussioner. Dock innebär detta inte att den höga utbildningsnivån och 
ökade kunskaper helt givet kommer leda en större ekonomisk kapacitet. Sam-
bandet mellan höjd levnadsstandard och utökad forskning och fler studenter 
vid universitet/högskola är enligt Nybom inte falskt. Där finns ett samband, 
men hur det ser ut är något vi inte kan uttala oss om. 

Större resurser och anslag till forskningen och forskarna kommer inte au-
tomatiskt betyda att den ekonomiska kapaciteten ökar. Ett samband kan alltså 
existera mellan högre utbildning och ökad välfärd och ekonomisk kapacitet, 
men hur sambandet ser ut bör vi inte uttala oss om i termer om garantier. Men 
att bredda och utveckla den högre utbildningen och forskningen kan kanske 
ändå alltid försvaras genom att hänvisa till någon slags samhällsnytta i form av 
”civilisatoriska”14 kvaliteter, något som knappast kan vara fel att utveckla. Men 
även om alla inte delar uppfattningen om forskningens och den högre utbild-
ningens slagkraft vad gäller utveckling rent ekonomiskt och för samhället i 
stort, pekar alla ändå på kunskapens stora inflytande i dagens samhälle. Kun-
skapssamhället fungerar som begrepp även om vi inte alltid delar uppfattningar 
om dess förtjänst ur ett samhällsperspektiv. 

Kunskapssamhället och/eller informationssamhället som begrepp och vad 
som följer i dess fotspår kan alltså appliceras på samhället i stort, en stat, stad 
eller liknande. Vikten av att besitta kunskap är stor inte bara för individen, utan 

                                                 
12 Sörlin & Törnqvist, 2000, s. 16. 
13 Nybom, Thorsten, 1997, Kunskap-politik-samhälle, s. 140. 
14 Nybom, 1997, s. 140. 
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också för exempelvis en region. Detta innebär att forskning och högre utbild-
ning på universitet, högskolor och liknande blir en viktig faktor för att skapa 
konkurrens inom kunskapssektorn för en stad. Det innebär också att det som är 
och de som utgör kunskapssektorn kan ha viss möjlighet att påverka utveck-
lingen inom en stad, stat eller region. 

Vad är ett forskningsbibliotek? 
Ett forskningsbibliotek är ett bibliotek vid universitet eller högskola, men även 
myndigheter, som har till främsta uppgift att förse forskare och studenter med 
den information de behöver för sitt arbete.15 I Sverige har forskningsbiblioteken 
under en längre tid haft en stark ställning när det gäller spridning av vetenskap-
lig information i litteratur- och databasform.16 Biblioteken fungerar även som 
en form av lagringsplats för information som är avsedd för framtida forskning 
och ämnen att studera. Detta innebär att biblioteket påverkas av utvecklingen 
inom universitet, högskola och forskning såsom den ser ut idag. Men det bety-
der också att biblioteken tvingas vara förutseende och noga med vad som spa-
ras och vad som kastas. 

I och med utvecklingen mot ett samhälle där kunskap blivit en av de vikti-
gaste komponenterna i samhällsutvecklingen och där en ökad forskningssektor 
och ett antal nya alternativ till utbildning och informationsförmedling är ett 
faktum har också förutsättningarna för forskningsbiblioteken förändrats något. 
Den tidigare självklara starka ställningen är något de numera måste kämpa be-
tydligt hårdare för att behålla. Den ökade forskningen har betytt att allt mer 
information blivit tillgänglig och detta i sin tur har lett till en utveckling av 
exempelvis databaser och nya söksystem. Även den konkurrens som uppstått 
under senare år har skapat krav på en ”snabb och effektiv service”17 då använ-
darna inte saknar brist på information eller möjligheter att finna den, men möj-
ligen kunskaperna att själva klara av hela processen. Detta har i sin tur lett till 
att forskningsbibliotekens roll inom utbildningen också blivit en fråga som 
diskuterats livligt under ett antal år. Rollen som förmedlare av information till 
forskare och studenter vid den högre utbildningen är den samma som förr, men 
förutsättningarna har förändrats. 

                                                 
15 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se., “forskningsbibliotek”. 
16 Höglund & Persson, 1985, s. 120. 
17 Höglund & Persson, 1985, s. 136. 
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Uppsala universitetsbibliotek 
Uppsala universitet grundades 1477 efter att den dåvarande påven godkänt det 
från Sverige översända förslaget och meddelat sitt beslut.18 Det var dock inte 
förr än under den tidigare hälften av 1600-talet, närmare bestämt 1620-talet, 
som universitetet fick sitt uppsving, då Gustav II Adolf gav sitt stöd till organi-
sationen med hjälp av donationer. I och med detta steg också antalet inskrivna 
studenter och universitetet fick sin nya huvudbyggnad, Gustavianum, uppförd. 
Det var också nu under kungens insyn som universitetsbiblioteket i Uppsala 
skapades.19 Den nuvarande biblioteksbyggnaden, Carolina Rediviva, stod klar 
1841 och samlingen som den såg ut då flyttades över från Gustavianum där 
biblioteket då var lokaliserat.20  

Uppsala universitetsbibliotek har varit och är ett av de mest berömda och 
traditionsrika universitetsbiblioteken i Norden och är därtill kanske det mest 
välkända i Sverige. Under en längre tid var också Carolina Rediviva i stort sett 
synonymt med Uppsala universitetsbibliotek då huset ”i praktiken rymde hela 
universitetsbiblioteket”.21 Detta område, tillsammans med många andra, är ett 
där förändringar skett. Under 1900-talet har exempelvis decentraliseringar 
gjort att Carolina numera är ett slags centralbibliotek. Uppsala universitetsbib-
liotek utgörs nu också av ett antal bruksbibliotek, förut kallade filialbibliotek, 
med olika inriktningar. Dessa filialer har mer och mer vuxit ut till att bli mer av 
biblioteksenheter relativt självständiga från huvudbiblioteket. Dessutom påpe-
kas i en utredning överlämnad till Uppsala universitets rektor att Carolinas 
inriktning mot att bli ett humaniorabibliotek ”markerar ett avsteg från tanken 
på ett centralbibliotek med överordnad ställning.”22 Denna inriktning kan tän-
kas ha stärkts av utnämnandet av Uppsala universitetsbibliotek till ansvarsbib-
liotek inom humaniora, år 1992.23  

Uppsala universitetsbiblioteks huvuduppgifter är att understödja forskning, 
grundutbildning och så vidare vid Uppsala universitet. Både Carolina och de 
till organisationen tillhörande och från och med 1999 så kallade bruksbibliote-
ken måste därför följa med i utvecklingen vad gäller forskning och högre ut-
bildning. Det centrala för biblioteken är att kunna tillgodose dess användares 
behov. Dock är det viktigt att påpeka att Uppsala universitetsbibliotek också i 
                                                 
18 Lindroth, Sten, 1976, A history of Uppsala University, s. 6. 
19 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se. “Uppsala universitetsbibliotek”. 
20 Halldin Norberg, Viveca, 1995,”A building is the shell around activities in a constant change”, s. 189. 
21 Tottie, Thomas, 1997, Uppsala universitetsbibliotek under Stig Strömholms rektorstid, s. 2. 
22 Integration och decentralisering, Uppsala universitetsbiblioteks hemsida, 
http://www.ub.uu.se/slutbw.html. 
23 Persson, Olle, 1994, Forskningsbibliotek i utveckling: en studie av ansvarsbibliotek i Sverige, s. 10. 
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”större omfattning än något annat svenskt forskningsbibliotek” håller samling-
ar tillhörande det så kallade kulturarvet.24 Men för att inför exempelvis univer-
sitetet skapa bättre insyn har organisationen utvecklats mot att låta biblioteket 
bli en slags spegel av universitetsorganisationen. Biblioteket har tre huvudsak-
liga verksamhetsgrenar: bruksbiblioteksverksamhet, universitetsgemensamma 
ändamål och biblioteksgemensamma funktioner.25 Denna verksamhet ska be-
drivas decentraliserat vid de olika biblioteksenheterna. Bruksbiblioteksverk-
samheten behandlar just den stödfunktion som tidigare nämnts. Biblioteken ska 
införskaffa, katalogisera och tillhandahålla information som kan vara av vikt 
för forskare och studenter. Utöver detta ska biblioteken även vara en del av 
denna utbildning genom att exempelvis lära ut informationssökningens grun-
der. De universitetsgemensamma målen syftar till förvärv och bevarande av 
material av så kallad kulturarvskaraktär. Dessa samlingar och kunskapen om 
dem ska sedan också ställas ”till förfogande även för användare utan direkt 
anknytning till universitetet.”26 Slutligen rör de biblioteksgemensamma funk-
tionerna samordning, administration och utveckling av biblioteksverksamheten 
i stort. 

Teori 
Jag har valt att ta mig an frågeställningarna i denna uppsats med hjälp av Mi-
chel Foucault och delar av hans teorier angående makt. Makt, diskurs, maktut-
övning och kunskap är grundläggande begrepp i den teoretiska utgångspunkt 
jag använder för att ta mig an materialet. Jag kommer här med hjälp av Fouca-
ult redogöra för vad jag menar med makt när jag använder mig av begreppet. 
Utöver detta kommer jag sedan att försöka redogöra för några av Foucaults 
tankar vad gäller diskurser och maktutövningen som sker inom dessa. En ana-
lys av diskurserna som omgärdar Biblioteks- och Informationsvetenskap ut-
ifrån Foucaults perspektiv är enligt Bernd Frohmann något som lämpar sig väl 
då han anser att förklaringen av begreppet stämmer väl överens med bilden av 
BoI-diskursen. Diskursanalysen studerar objekt och idéer och hur dessa tar sig 
uttryck i språk och tal. Med hjälp av Foucault blir diskursanalysen en studie av 
just detta tal men med inriktning mot det språk som Frohmann kallar ”serious 

                                                 
24 Integration och decentralisering. 
25 Instruktion för Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbiblioteks hemsida,  
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamlingen/739F7EA44B2B8C59C12568100030EB7F. 
26 Instruktion för Uppsala universitetsbibliotek. 
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speech acts”27, ett språkbruk som bygger på och visar upp specialkunskaper 
inom ett avgränsat område. Frohmann menar då att Biblioteks- och Informa-
tionsvetenskap innehåller just sådant språk angående, bland annat, information, 
organisationen, användarna och så vidare. Detta språk och dess teoretiker som 
”speak about how these things should be spoken about”28 menar han är ett yp-
perligt exempel på en diskurs såsom Michel Foucault beskriver den. Maktut-
övning och maktrelationer är en del av vad diskurserna är och blir för mig in-
tressant som en utgångspunkt för att studera hur utvecklingen av kunskapsför-
medling förändrats över tid genom att sätta in forskningsbiblioteket i ett större 
sammanhang. 

 

Makt och kunskap – relationer 
Makt är i sig en aktivitet. Den tar sig uttryck i relationerna mellan människor 
och grupper i samhället. Det är något som fasthålls eller glider iväg, någonting 
som är präglat av en ständig aktivitet. Maktrelationerna som existerar i samhäl-
let är på olika sätt förbundna med varandra. De bildar ett nät då maktrelationer 
uppstår mellan alla punkter i samhället. Även dessa relationer är ständigt akti-
va, då de bygger på makt. Makt, var helst den må dyka upp, utövas alltid och är 
inte passiv. Foucault menar att när vi talar om makt i form av exempelvis lagar, 
ideologier eller strukturer så talar vi underförstått om förhållanden där någon 
utövar sin makt gentemot någon annan.29 På detta vis blir makten en form av 
aktivitet formad av förhållandet mellan människor och grupper. Detta gör be-
greppet makt till något som sker och något som inte i första hand beskriver ett 
missförhållande eller det ojämlika i en specifik situation, utan det är i sig själv 
själva aktiviteten. 

Foucault menar att makt genom relationer snarare är något som utövas än 
något vi kan besitta. Makten är uppbyggd på ”ständigt aktiva relationer” och är 
mer av en kamp än ett ”privilegium” för en härskande klass.30 Maktutövningen 
tar sig inte uttryck i exempelvis ett förbud riktat mot underlydande utan sprider 
sig istället till och mellan dem. Makten är relationerna mellan individer och 
grupper. Dessa relationer sträcker sig uppåt och nedåt i samhället och kan där-
för inte reduceras till att enbart vara förbindelse mellan exempelvis ”stat och 

                                                 
27 Frohmann, Bernd, 1994,”Discourse analysis as a research method in library and information science”,  
s. 121. 
28 Frohmann, 1994, s. 121. 
29 Foucault, Michel, 2000, Power, s. 337. 
30 Foucault, Michel, 1998, Övervakning och straff, s. 36. 
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medborgare”31 eller mellan olika klassgrupperingar. Detta gör inte bara makten 
till något vi inte kan erövra hur som helst utan kännedom om vikten av maktre-
lationer. Det innebär också att ett kunskapssamhälle inte kan existera utan des-
sa relationer. Foucault menar att vi bör ifrågasätta och förkasta tron på att ve-
tande och kunskap inte kan uppstå någon annanstans än i ett samhälle friat från 
maktens intressen och krav. Han menar att makt och kunskap är grundläggande 
och en förutsättning för varandra. Inget maktförhållande som inte skapar ve-
tande kan existera. Precis som inget vetande som inte leder till ett maktförhål-
lande existerar.32 Där vi finner makt kan vi också se vetande och kunskap bil-
das och där vi finner kunskap finner vi också möjligheterna för makt att växa 
fram, säkras och utövas. Makten bygger grunder för kunskap att växa fram och 
när detta vetande tas emot och tas tillvara blir styrkeförhållandena ännu tydli-
gare. Det blir en form av spiral där makt leder till kunskap som leder till fort-
satt makt och så vidare. Detta gör att relationen mellan makt och kunskap och 
maktrelationerna mellan individer och grupper kan länkas samman och göra 
det än tydligare att makten i sig är just dessa relationer. Detta borde i sin tur 
innebära att dessa relationer är grundläggande för inte bara maktbyggandet 
utan också det så kallade kunskapssamhället. Det är föreningen och befrukt-
ningen mellan makten och vetandet som utgör grunden för kunskapen. Om 
makt och vetande samexisterar i en slags spiral och utgör varandras grunder 
kommer också kunskapen att utgå från denna. Foucault menar att det är de 
”processer och stridigheter”33 som förhållandet mellan makt och vetande ge-
nomgår och av vilka de faktiskt består som kommer vara avgörande för kun-
skapsskapandet. Det är nämligen utifrån dessa vi kan se exempelvis vilka om-
råden som det är möjligt för kunskapen att bestiga, föreningen makt/vetande är 
här den avgörande faktorn. Kunskapen skapas alltså inte utanför detta sam-
manhang och väljer då heller inte att lyda under eller motsätta sig makten. 

Foucault menar att en maktrelation definieras av dess handlande och akti-
viteter riktade mot handlingar som de andra inblandade begår. Istället för att 
fokusera på individen fokuserar maktutövandet på handlingarna.34 Därigenom 
får handlingarna något av ett eget liv och bortsett från att de inblandade indivi-
derna och grupperingarna är de som utför handlingarna är det utifrån dessa 
maktutövandet utgår.  

                                                 
31 Foucault, 1998, s. 37. 
32 Foucault, 1998, s. 38. 
33 Foucault, 1998, s. 38. 
34 Foucault, 2000, s. 340. 

 12



Foucault påpekar också att det finns poänger med att skilja på maktrelatio-
ner och de relationer som utgår ifrån kommunikation människor emellan. Den 
relation som är informationsöverföring via kommunikation, såsom språk, tal 
och symboler, är alltid ett sätt att agera som kräver och går ut över andra män-
niskor. Dock skiljer sig dessa åt från maktrelationerna. Talet kan ha som mål 
eller konsekvens att förändra maktförhållanden, men det är enligt Foucault i 
grunden inte en maktrelation. Dessa är nämligen av en specifik natur.35 Makt 
existerar enbart när den utövas, utan handlandet finns det inget maktförhållan-
de. Men där maktrelationer existerar och makt utövas framställs, skapas och 
hanteras kunskap. Således är även utbildning, forskning och hela ämnesområ-
den forum för dessa relationer och utövningar. 

 
Diskurserna 

 LIS-talk is a set of serious speech acts. It is analogous to a dialect in which the nature of 
information, its users, and its uses are more or less explicitly addressed.36

 
Foucault redogör i Diskursens ordning för hur olika diskurser och de kunska-
per och ”sanningar”, som är en del av dem, skapar relationer och maktsystem. 
Han menar att exempelvis de förbud som tillämpas inom en diskurs avslöjar 
dess relation till makten, diskurserna är till och med ”den makt man försöker 
erövra.”37 Med hjälp av exemplet ”vansinne” lägger Foucault fram sina tanke-
gångar angående bland annat den kunskap som i en diskurs är den rådande. 
Kunskapen om detta begrepp har enligt honom ingen grund i en verklig exi-
stens av ett objekt som heter vansinne och är heller inte följden av en ”objek-
tiv” förståelse av det hela. I själva verket skulle förståelsen av detta begrepp, 
eller ”objekt”, följa och bildas av de ”regler” som är de gällande för den nuva-
rande diskursen. Objektet vansinne skulle då exempelvis förstås utifrån och ha 
en inneboende innebörd skapad av, bland annat, ”diskriminerande eller repres-
siva åtgärder”.38 De förvandlingar ett objekt genomgår skulle då också styras av 
dessa regler och åtgärder. Kunskapen om ett ämne, en händelse, ett objekt och 
liknande är således en följd av den makt diskursen utövar. 

De maktrelationer som uppstår inom diskursen kan ta sig uttryck i ute-
stängningar, förbud, där sexualitet och politik är de områden vi tydligast kan se 

                                                 
35 Foucault, 2000, s. 337. 
36 Frohmann, 1994, s. 120. 
37 Foucault, Michel, 1993, Diskursens ordning, s. 8. 
38 Foucault, Michel, 2002, Vetandets Arkeologi, s. 49. 
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dessa träda i kraft. Foucault pekar dock på ytterligare en fråga där utestängning 
och förbud tillämpas. Detta rör förhållandet mellan det sanna och det falska. 
Han menar att den vilja till kunskap och sanning vi sett genom historien också 
den styrs av ett utestängningssystem, ett tvingande system. Sanningen och kun-
skapen, den sanna diskursen, som är den rådande var och är ”den diskurs som 
uttalades av rätt person och enligt erforderlig ritual.”39 Utestängningar och för-
bud är alltså en form av maktutövning som kan påverka den gängse uppfatt-
ningen om vad som är sant och vad som är falskt. 

 Den vilja till sanning och kunskap som växt fram har så enligt Foucault 
till viss del förändrat synen på just kunskap, hur denna uppfattas. Denna vilja 
skulle då också vara en föraning om utvecklingen mot att låta kunskap bli nå-
got att investera, någonting nyttigt. Det handlar alltså snarare om en förskjut-
ning mot en ny uppfattning om vad subjektet kunskap är än påtvingade san-
ningar. Men viljan till sanning kan med hjälp av olika institutioner inom sam-
hället och diskursen se till att förstärka sin ställning. Foucault menar att exem-
pelvis bibliotekssystemet och dess inneboende tröghet gör att denna vilja både 
”förstärks och förnyas”.40 Detta utestängningssystem förändras också beroende 
på hur kunskap hanteras, värderas, fördelas och används inom samhället. Sy-
nen på kunskap kommer att påverka utvecklingen av utestängningssystemen 
vad gäller viljan till sanning och viljan till kunskap.  

Foucault påpekar också att även om diskursen till synes verkar vara ett be-
gränsat samfund där reglerna överförs mellan det fåtal som ingår där så sprids 
den med hjälp av ”läror”. Han menar att utbildningssystemen är med och ce-
menterar och bestämmer individens roll genom att reproducera innebörden i 
orden och se till att diskursens kunskaper är de som lärs ut och sprids.41 Diskur-
sen och dess inneboende viljor kan se till att sprida sina sanningar och kunska-
per genom att vara en del av utbildningen. Detta väcker hos Foucault också 
frågan om huruvida vårt samhälle i och med dessa utövningar av makt också 
utövar förtryck, såsom censur och andra förbud. Detta handlar inte om att häv-
da att makten i vårt samhälle är av den mer toleranta sorten utan om ett sätt att 
förhålla sig till en process där vi, åtminstone inte i någon större utsträckning 
idag i Sverige, har en maktsituation där utövningen inte präglas av exempelvis 
censur och förnekelse. Beroende på hur vi ställer oss till detta kan vi antingen 
hävda att maktens förbud blivit färre eller också att den bara antagit en annan 

                                                 
39 Foucault, 1993, s. 11. 
40 Foucault, 1993, s. 13. 
41 Foucault, 1993, s. 32. 
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form för att inte upptäckas så lätt.42 Foucault menar att dessa olika former av 
förtryck bara är en liten del av ett mycket större förlopp. Viljan till kunskap 
och olika maktutövningar är mycket mer än bara ett antal sätt att förtrycka. 
Genom utbildningssystemen och dess spridande av talet och kunskapen kan 
makten utövas utan att behöva blanda in förbud och liknande. 

I och med detta inte alltför tydliga maktutövande framstår diskursen som 
någonting som bara existerar. Talet, skrifterna och utbytet mellan människorna, 
förmedlat bland annat genom ett utbildningssystem, är grunden för diskursen 
och dess bevarande. Makten utövas tack vare dessa ingredienser och detta får 
även till följd att det är så den tar sig uttryck. Foucault menar att diskursen på 
så vis kan upphäva ”sin egen verklighet genom att underställa sig det beteck-
nades ordning”43, något som innebär att utövandet och verkningarna är svåra att 
härleda. 

Metod 
Denna uppsats är en kvalitativ undersökning av utvecklingen inom informa-
tionsförmedling på Uppsala universitetsbibliotek. Genom att studera delar av 
den litteratur angående Carolina och forskningsbibliotek i övrigt som finns 
tillgänglig försöker jag finna möjliga anledningar till utvecklingen. Det är såle-
des en form av dokument- och källanalys jag begagnat mig av. Denna är en 
metod som ”ger vissa texter status som källor eller data för själva undersök-
ningen, på samma sätt som fältanteckningar, intervjuutskrifter och liknande är 
data”.44 Jag valde just denna käll- och dokumentanalys framför exempelvis 
intervjuer, eller mer kvantitativa metoder som enkäter, för min undersökning 
av ett antal olika anledningar. Främst var det faktum att jag använt mig av Ca-
rolina Rediviva som modell för undersökningen. I och med att jag valt att i 
synnerhet studera just detta bibliotek är de kvantitativa metoderna från början 
mer eller mindre uteslutna då jag exempelvis inte söker mäta någon slags skill-
nad i utvecklingsgrad jämfört med andra bibliotek.  

Att jag inte valt att göra en eller ett antal djupintervjuer med någon eller 
några anställda vid Uppsala universitetsbibliotek har en annan orsaksgrund. 
Bortsett från den möjlighet att en enda intervju kunde göra uppsatsens under-
sökningsdel väl subjektiv, eller det faktum att litteraturstudierna till viss del 

                                                 
42 Foucault, Michel, 2002, Sexualitetens historia, s. 39. 
43 Foucault, 1993, s. 35. 
44 Repstad, Pål, 1999, Närhet och distans, s. 87. 
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besparat mig en del tid i jämförelse med att utföra ett antal större intervjuer, är 
det möjligheterna att studera både historisk och nutida litteratur som fällt detta 
avgörande. Som exempel kan nämnas fallet med katalogerna där det funnits 
möjlighet att finna litteratur som i sig själv visat på skillnader inom informa-
tionsförmedlingen över tid. Problemet med att förlita sig på sekundärkällor 
såsom äldre dokument och även senare litteratur ligger i möjligheten att över-
skatta sina källor. Det är viktigt att inse vilken historia som skrivits och skrivs. 
Det kan vara idé att ifrågasätta utveckling som beskrivs som ”revolutionär” 
och kanske enklare att ta till sig en beskrivning som pekar på en ”förändring 
över tid”.  

Den del av undersökningen som fokuserar på forskningsbibliotek i allmän-
het, dess historia och liknande, har fått en mer deskriptiv karaktär i jämförelse 
med de delar som berör Uppsala universitetsbibliotek. Detta för att försöka 
beskriva utvecklingen av informationsförmedling och samhällsroll i stort. Ge-
nom att jämföra denna mer allmänna bild av utvecklingen med den jag funnit i 
studierna av Uppsala universitetsbiblioteks informationsförmedling kan jag 
sedan försöka ställa dessa båda undersökningar mot varandra och söka finna ut 
i hur pass stor utsträckning de kan tänkas överensstämma. Mitt undersöknings-
område är främst Uppsala universitetsbibliotek och dess utveckling vilket in-
nebär att jag varken kan eller tänker försöka generalisera denna fallstudie till 
att gälla forskningsbibliotek i allmänhet. Dock menar Pål Repstad i Närhet och 
distans att vi ofta kan ”göra en grov och subjektiv uppskattning av hur pass 
representativa resultaten är.”45 Utifrån detta, samt för att försöka anknyta till en 
större diskussion, har jag så valt att försöka föra en något mer allmän slutdis-
kussion. Som en bakgrund till diskussionen i stort, samt i anknytning till de 
teoribildningar jag tar upp som berör diskurser, försöker jag också ge en enkla-
re bakgrund till begreppen kunskap, information och kunskapssamhälle.   

Avgränsningar och källmaterial 
Jag har i min uppsats valt att begränsa mitt undersökningsområde till tre fält 
inom informationsförmedlingen. Dessa områden är decentraliseringen av bibli-
oteksorganisationen och skapandet av bruksbibliotek, bibliotekskataloger och 
bibliotekens roll i utbildningssystemet. Jag har valt just dessa fält då jag tycker 
de belyser viktiga punkter där utvecklingen inom forskningsbiblioteken varit 
tydlig under modern tid. Denna utveckling är viktig att studera för att se hur 

                                                 
45 Repstad, 1999, s. 17. 
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forskningsbibliotekens informationsförmedling förvandlats och utvecklats över 
tid. För att avgränsa mig och inte göra mina svar alltför generella valde jag 
Carolina Rediviva, huvudbyggnaden inom Uppsala universitetsbibliotek, som 
modell för forskningsbiblioteken. Bruksbiblioteken, katalogen Disa och biblio-
teken och bibliotekariernas roll i lärandet är visserligen ämnen och områden 
som rör organisationen i stort, men i och med sin roll som ett slags central och 
huvudbyggnad har jag valt att utgå från just denna byggnad. Det faktum att 
min studie fokuserar på utveckling över tid och behandlar exempelvis äldre 
tryckta kataloger gör att Carolina, som varande Uppsala universitetsbiblioteks 
centralbibliotek sedan 1841, blir det naturliga biblioteket att studera i detta fall.  

Mitt material består huvudsakligen av, i första hand, litteratur angående 
Uppsala universitetsbibliotek och dess historia samt nyare undersökningar, 
propositioner och liknande för att försöka fånga dagens situation på forsk-
ningsbiblioteken. För att kunna anknyta ämnet till internationell forskning 
inom Biblioteks- och Informationsvetenskap, har jag främst försökt föra in 
internationella diskussioner angående kunskapssamhället, dess förutsättningar 
och bibliotekens roll och möjlighet till utveckling inom det samma. 
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Undersökning 

Universitetens och forskningsbibliotekens utveckling 

Universiteten 
De krav kunskapssamhället ställer på individen riktar i första hand in sig på 
förmågan att kunna söka upp, hantera och skapa ny information. Kunskap 
krävs av individen för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden, av samhället 
för att den ekonomiska tillväxten ska vara god och för att främja samhällsut-
vecklingen i övrigt. I den mån biblioteken är informationsförmedlare kan vi 
med bakgrund i begreppsdiskussionen säga att universitet och högskolor är 
kunskapsförmedlare. Genom utbildning införskaffar vi kunskap. Universitetens 
roll har tidigare varit den som närmast ensam förmedlare av utbildning och i 
förlängningen kunskap. Utvecklingen under senare år har dock förändrat denna 
situation och numera får högskolor och universitet finna sig i att dela denna 
roll som kunskapsförmedlare med bland annat företag och andra mer webbase-
rade utbildningar. Detta innebär, åtminstone i teorin, att konkurrenssituationen 
mellan olika universitet också skulle kunna skärpas då ”studenterna får möjlig-
het att fritt välja de kurser som håller den högsta kvaliteten var de än ges.”46 De 
utmaningar som universiteten ställs inför i och med detta handlar i första hand 
om att ge sina studenter just den utbildning som krävs för att möta de krav som 
ställs på dem samt att inför en allmänhet, finansiärer, politiker och så vidare 
offentliggöra och uppvisa sina färdigheter, sin nyttighet. Thorsten Nybom me-
nar att det är just denna framväxt av ett kunskapssamhälle som orsakat den 
slags brist på legitimitet som universitet och högskolor nu upplever.47 Genom 
att krav på kunskap, efterfrågan på utbildning och kvalificerad arbetskraft och 

                                                 
46Studenternas bibliotek – Slutrapport, Kungl. Bibliotekets hemsida, 
http://www.kb.se/bibsam/utredn/sbfulltxt.htm.
47 Nybom, 1997, s. 139. 
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ett ökat informationsflöde har de alternativa institutionerna kunnat växa sig 
starkare. Den kunskapsproduktion de erbjuder intressenter fråntar således uni-
versitet och högskolor en del av deras så kallade marknadsandelar. Andra an-
ledningar som lyfts fram för att förklara upphävandet av universitetens ”mono-
pol” på kvalificerad utbildning är de angående det så kallade livslånga lärandet. 
Detta är grundläggande för kunskapssamhället och gör att de mer traditionella 
utbildningsformerna inte längre är giltiga som ensamma förmedlare av kunskap 
gångbar i dagens samhälle.48  

Den relation som existerar mellan universiteten och samhället i övrigt är 
avhängig skolornas förmåga att motivera sin existens. Att skapa ny legitimitet 
inför allmänheten, sina finansiärer och så vidare är centralt för relationen. Pre-
cis som denna legitimitetsgrund kommer att kunna spela en viss roll i utform-
ningen av institutionerna och dess inriktning.49 Av vikt för universitet och hög-
skolor är här deras möjligheter att utbilda sina studenter så att de faktiskt kan 
klara av kraven från kunskapssamhället. En god relation till samhället skulle då 
kunna sägas ha sin grund i exempelvis skolornas förmåga att se till att dess 
studenter och forskare kan ”arbeta aktivt, självständigt och kreativt” samt att 
ständigt kunna ”anpassa sig till förändrade omgivningar och inhämta nya kun-
skaper.”50 Detta är vad informations- och kunskapssamhällen kräver av dess 
invånare, av individen och de organisationer som förmedlar information och 
kunskap. 

Förändringar för universiteten 
De förändringar som karakteriserat utvecklingen av universitets- och högsko-
leorganisationen är enligt Nybom inte att förstå som en, med konsekvens 
genomförd, ”grand strategy”.51 Detta skulle enligt honom vara sakfel. Han me-
nar att utvecklingen i modern tid inom forskning och högre utbildning påver-
kats av reformer genomförda kring och efter andra världskrigets slut. Innan 
dess hade universiteten genomgått en förändringsprocess som rörde dess stu-
denter. Tidigare hade en socialt homogen elit varit de som befolkat de svenska 
universiteten. Nu förvandlades de till organisationer för högre utbildning och 
forskning dit även medelklassen fick tillträde. Denna förändring, som skedde 
ungefär runt förra sekelskiftet, gjorde att forskningen, som en del av universi-

                                                 
48 Studenternas bibliotek – Slutrapport. 
49 Nybom, 1997, s. 139. 
50 Studenternas bibliotek – Slutrapport. 
51 Nybom, 1997, s. 20. 
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tetsorganisationen, fick en mer framskjuten roll och rentav blev det absolut 
viktigaste. Forskningen blev så att säga huvuduppgiften för universiteten, även 
om grundutbildningarna behöll sin starka ställning.52 Denna ökade fokusering 
på forskningen i kombination med förändringen av själva organisationen har 
gjort att förståelsen av även dessa aktiviteter genomgått en utveckling. Nybom 
menar att synen på forskning och utbildning, hos politiker och andra beslutsfat-
tare, påverkat och cementerat en bild av dessa som intellektuella och samhälle-
liga aktiviteter.53 Dessa aktiviteter och dess slutprodukter skulle alltså vara av 
samhällelig nytta. Kunskapen de skapar är nödvändig. 

Synen på vad denna utbildning är, hur den ska bedrivas och så vidare är 
också under förändring. Exempelvis har under senare år lärarnas roll i under-
visningen diskuterats. Där talas ofta om en utveckling från att vara utbildare till 
att bli handledare. Detta går bland annat ut på att få lärarna att ”stödja studen-
ternas egen aktivitet” samt att röra sig mot en utveckling med ”mer individ-
centrerade former av lärarstöd”.54 Denna utveckling av universitet och högsko-
lor och deras utbildningar kan sägas ha sina grunder i ett antal olika faktorer. 
Bland annat kravet på ny, specialiserad kunskap från exempelvis arbetsmark-
naden kan påverka utbildningens inriktning så till vida att vi tänker oss att den-
na eftersökta kunskap kräver nya former av lärande och liknande. Även eko-
nomiska skäl kan lyftas fram som förutsättningar för förändringarna. Bland 
annat det faktum att ”högskolorna har svårt att upprätthålla samma lärartäthet 
vid en snabb expansion av antalet studenter”55 skulle kunna vara ett bevis på att 
även ekonomi är en grundläggande faktor i utvecklingen.  

Ytterligare ett skäl till utvecklingen hänger samman med förändringen i 
synen på vad en utbildning ska leda fram till, vad som bör vara dess mål. Det 
handlar till viss del om att förändra utbildning och organisation för att kunna 
producera en viss sorts kunskap. Historisk universitetsutbildning gick i mångt 
och mycket ut på att lära ut en slags ”baskunskaper” som skulle kunna vara 
giltiga under en längre tid, kanske en hel livstid.56 Sådan är inte kunskapspro-
duktionen av idag. Dagens utbildning handlar istället om att bland annat vara 
medveten om att just sådana ”baskunskaper” inte kan existera om vi vill vara 
konkurrenskraftiga. Kunskapen är ständigt föränderlig och dess historia får 
ideligen skrivas om. I en sådan situation blir det viktiga således inte i första 

                                                 
52 Nybom, 1997, s. 21. 
53 Nybom, 1997,  s. 18. 
54 Studenternas bibliotek – Slutrapport. 
55 Studenternas bibliotek – Slutrapport. 
56 Studenternas bibliotek – Slutrapport. 
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hand kunskapsproduktionen, även om det givetvis är med våra kunskaper vi 
arbetar. Vad som istället kan lyftas fram som något av det mest grundläggande 
inom utbildning och kunskapsskapande är själva sökprocessen som låter oss 
komma i kontakt med den information vi behöver. Det blir, med Maurice B. 
Lines ord, individens möjlighet att förstå, ta till sig och skapa ny kunskap som 
blir det absolut viktigaste i framtiden.57 Att söka ny information, för att i för-
längningen kunna skapa ny kunskap, är grundläggande för utbildningen, indi-
videns möjlighet att producera kunskap samt för konkurrensen inom kunskaps-
samhället.  

Forskningsbiblioteken 
Forskningsbiblioteken har under de senaste årtiondena genomgått stora föränd-
ringar. Detta har tagit sig uttryck i exempelvis den nya teknologi som förts in i 
biblioteken och gjort det möjligt att söka litteratur i biblioteksdatasystem. Den 
digitalt tillgängliggjorda informationen kunde, och kan, sökas via sådana sy-
stem som LIBRIS och, vid Uppsala universitetsbibliotek, Disa. Men även bib-
liotekariernas roll har förändrats och utvecklats. Bibliotekariernas roll påpekas 
det ofta, här något förenklat, har gått från att vara av en samlande karaktär till 
att numera ha en tydligare serviceinriktning. Olle Persson påpekar att i en tid 
när kunskap blivit en så viktig resurs för samhällsutvecklingen har också han-
terandet, samlandet och organiserandet av just denna kunskap blivit en av de 
viktigaste funktionerna på biblioteken. Att kunna finna den kunskap som söks 
och att den verkligen finns tillgänglig är förutsättningen för all forskning och 
högre utbildning. Han poängterar också att de tjänster som forskningsbibliote-
ken erbjuder forskare och studenter påverkar kvaliteten på både forskning och 
utbildning58

Forskning är grundläggande för kunskap och om vi lever i ett kunskaps-
samhälle så borde forskningens roll vara en otroligt viktig sådan. I och med 
detta blir också bibliotekens roll viktig ur ett samhällsperspektiv då det i mångt 
och mycket är de som ska stå för den högre utbildningens och forskningens 
informationsförsörjning, grunden till kunskapen. Studerar vi Carolina kan vi se 
hur bland annat Disa och införandet av systemet med filialbibliotek karakteri-
serat utvecklingen och förändringen av informationsförmedlingen vid bibliote-
ket. Men även utarbetandet av nya kataloger och bibliotekets nya roll som lä-

                                                 
57 Line, Maurice B., 1995, ”The road through chaos”, s. 14. 
58 Persson, 1994, s. 5. 
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randeresurs i kunskapssamhället och inom universitetsvärlden är en viktig del 
av processen. 

Thorsten Nybom menar i Kunskap – Politik - Samhälle att den forskning 
och högre utbildning som idag bedrivs i Sverige är starkt påverkad av de olika 
reformer som drivits igenom efter andra världskrigets slut. Reformerna har 
påverkat både utbildningarnas inriktning och även givit politiker och andra 
beslutsfattare en syn på dessa som intellektuella och samhälleliga aktiviteter.59 
Detta har förändrat förutsättningarna för forskningen och den högre utbild-
ningen och då i förlängningen också för forskningsbiblioteken. Dock har även 
yttre faktorer satt en viss press på universiteten under modern tid. Den forsk-
ning och de alternativa utbildningar som inte är knutna till universitetet har 
som tidigare nämnts börjat utgöra en viss konkurrens när det gäller att knyta 
forskare och studenter till sig. Inte minst vad gäller Sveriges industrier som 
idag, relaterat till folkmängden, har en forskningsnivå i paritet med både USA 
och större europeiska länder.60 Tidigare bortsågs från informationssökning vid 
både forskning och högre utbildning, men även inom näringslivet. I och med 
kunskapssamhällets intåg har fokuseringen på informationssökning ökat och 
forskningsbibliotekens roll inom universitetsorganisationen borde ha blivit allt 
viktigare som en förutsättning för kunskapsproducerande och konkurrenskraft. 
Om kunskapsskapande genom exempelvis forskning är grunden för en sam-
hällsutveckling och en starkare ekonomi, ett påstående som bland annat Ny-
bom vill nyansera, så är kunskapen om att finna information för vidare kun-
skapsutveckling en grundläggande förutsättning. Detta för att kunna ”välja ut 
den mest strategiska och relevanta informationen för olika problem.”61 Utma-
ningen för biblioteken ligger då i att tillgängliggöra informationen på ett en-
kelt, standardiserat sätt och att bredda och fördjupa kunskapen och innehållet i 
biblioteket samt att se till att sprida allt detta till de studerande. 

                                                 
59 Nybom, 1997, s. 18. 
60Regeringens proposition 2000/01:3, Regeringskansliet 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/43/8f57404f.pdf, s. 17. 
61 Höglund, Lars & Persson, Olle, 1978, Informationssökning och biblioteksanvändning inom högre 
utbildning, s. 4. 
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Utveckling inom Uppsala universitetsbibliotek 

Att Uppsala Universitetsbibliotek genom tiderna ägt fundamental betydelse för lärosätets 
forskning och undervisning är nog ett axiom - något som inte behöver bevisas. Tyvärr de-
lar satsen sannolikt med axiomen egenskapen att inte kunna bevisas.62

 

Det är givetvis svårt att mäta i vilken utsträckning biblioteket påverkat övriga 
delar av universitetet, speciellt i termer om kvalitet. Vi kan säga att det hade 
varit, och är, omöjligt att bedriva forskning och högre utbildning, universitets-
verksamhet, utan ett väl fungerande bibliotek. Vi kan också säga att de resultat 
som kommer av denna verksamhet är ett slags bevis på, eller ett avtryck av, hur 
väl forskningsbiblioteken fungerar. Men det är ändå i grund och botten fors-
karna, studenterna och även lärarna som till sist skapar själva kunskapen. 
Mycket och relevant information måste kanske inte nödvändigtvis leda till god 
forskning och goda kunskaper. Vi kan också konstatera att bibliotekets andel 
av den totala ekonomiska förbrukningen för universitetet sjunkit i procentantal 
från början av 1980-talet till slutet av 1990-talet.63 Men inte heller det säger 
speciellt mycket om vilken kvalitet bibliotekets samlingar, katalog och service 
håller. 

 Ur ett historiskt perspektiv är det lika svårt att säga någonting om biblio-
tekets betydelse för universitetet i stort, både ur kvalitativt och kvantitativt 
hänseende. Informationen i de historiska kunskapskällorna är av en mycket 
spretig karaktär och de utlåningsjournaler som skulle kunna ge en vink om den 
kvantitativa betydelsen är bara i vissa fall sparade. Tore Hagström beklagar 
detta då dessa journaler, om de sparats i större utsträckning, skulle kunna hjäl-
pa oss att finna belägg för vad som ”bestämt vetenskapliga gärningar och syn-
sätt.”64 Vi kan däremot konstatera att utlåningen ökat över de senaste åren och 
då speciellt sedan införandet av det automatiserade biblioteksdatasystemet 
Disa. Utlåningen av monografier ökade med 72 % mellan 1985 och 199565, 
något som till viss del kan bero på det effektivare utlåningssystemet som följde 
av datoriseringen. Dessa siffror skulle kunna visa exempelvis vad som lånas ut 
mest och vilka som lånar det, men det är fortfarande svårt att säga hur materia-
let används. Det är även möjligt att se dessa ökade siffror som ett slags bevis 
på ett bibliotek mer inriktat på att hålla samlingar som verkligen används och 

                                                 
62 Hagström, Tore, 1977, ”Anteckningar om Uppsala universitetsbibliotek som forskningsinstrument 
under 1820-talet”, s. 89. 
63 Tottie, Thomas, 1988, Studentbiblioteket vid Uppsala universitet, s. 10. 
64 Hagström, 1977, s. 89. 
65 Tottie, 1988, s. 14. 
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på att skapa en sådan service att utlåning numera är en väldigt enkel handling. 
Lägger vi till det de siffror som visar att bibliotekets antal volymer stigit från 
74 000 till 174 000 mellan 1813 och 187166 skulle vi också kunna få fram en 
bild av det äldre biblioteket som mer inriktat mot att hålla stora samlingar. 
Nick Moore påpekar att forskningsbibliotek historiskt sett varit ”responsive” 
och byggt upp samlingar för framtida behov och förväntningar, men att tiden 
nu skulle vara inne för en mer ”active” roll där informationen på ett mer påtag-
ligt sätt ska förmedlas.67 Det är dock viktigt att påpeka att universitetsbibliote-
ket under denna period flyttade in i Carolina Rediviva och därmed fick betyd-
ligt större lokaler att röra sig med, samt att antalet användare var avsevärt färre.  

Precis som i utvecklingen hos andra forskningsbibliotek har den ökade 
konkurrensen från alternativa utbildningar och näringsliv skapat ett krav på 
Uppsala universitetsbibliotek att göra det möjligt för offentlig insyn och att 
visa upp för en omvärld att det som sker, den kunskap som skapas, på universi-
tetet är av godo. Men även finansiärerna vill ha ett kvitto på att det kapital de 
satt av för biblioteksverksamheten verkligen betalar av sig. Detta betyder att 
biblioteket måste skapa ett förtroende inför fakulteterna. Något som, enligt 
Thomas Tottie, varit enklare för filialbiblioteken än för centralbiblioteket, Ca-
rolina, då ”dess stora och mera invecklade struktur” gör att processen blir mer 
komplicerad.68 Biblioteket svarar till fakulteterna och förser deras studenter 
och forskare med information. Det finns dock en annan aspekt att ta hänsyn till 
när Carolina diskuteras, uppgiften att som kulturinstitution bland annat bevara 
äldre samlingar och göra dem tillgängliga för en allmänhet.   

Samla och bevara 
Även i tider av digitalisering och datorisering är en av Carolinas huvuduppgif-
ter att samla in och bevara information och då i förlängningen tillhandahålla 
materialet till användarna. Ytterligare en uppgift är att bevara material ingåen-
de i den så kallade kulturarvskategorin. Häri kan ingå exempelvis handskrifter, 
kartor och personarkiv. I och med att detta material är unikt ska det också spa-
ras till eftervärlden och också göras tillgängligt då det endast återfinns i ett 
bibliotek. Även äldre tryck ska bevaras och tillhandahållas på samma vis. För 
att det tryckta materialet ska räknas in i kulturarvskategorin bör det vara tryckt 
innan tryckpressar som drivs maskinellt infördes. Det handlar om tryck gjorda 
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innan den andra hälften av 1800-talet.69 Carolinas samlingar innehåller dock 
tryck och annat material från så långt tillbaka som medeltiden och är också 
berömt för dessa. Dessa samlingar kräver ett visst underhåll. För detta finns 
dock, enligt Thomas Tottie, avsatta fonder ”vars medel uteslutande får använ-
das för sådana ändamål.”70 Detta underhåll kräver också enheter som bokbinde-
ri och reprosektion för att bland annat kunna avbilda kulturarvsmaterialet. För 
att uppfylla bibliotekets så kallade tredje uppgift ska också utställningar och 
visningar av det äldre materialet anordnas för en bredare allmänhet.71 Detta 
skulle kunna sägas vara en del av en större uppgift för biblioteket där de olika 
utgångspunkterna är kulturarv, forskning och demokratifrågan. Dessa går in i 
varandra då bevarandet utgör möjligheter för senare forskning och tillgång till 
historiskt material till allmänheten. 

Uppsala universitetsbibliotek samlar givetvis in och bevarar även nytt ma-
terial. Det som inte gallras bort utan istället lagts till samlingarna ska i och med 
detta se till att bevaras för en tänkt eftervärld. Gallringen har för avsikt att göra 
det bevarade materialet snabbt tillgängligt via katalogisering. Den gallrade 
litteraturen ska sedan genast strykas ur katalogen.72 Möjligheterna till gallring 
bland outnyttjat material, tillgängligt på ett annat bibliotek i Sverige, i sam-
lingarna är en fråga som kan vara av intresse ur utrymmessynpunkt. Svårighe-
terna med ett sådant förfarande ligger kanske i problemet med att veta vad som 
kommer att vara aktuellt att forska kring i framtiden. En framtid som även för 
med sig ett par andra frågor. 

Nya siffror 
Högskole- och universitetsbiblioteken är en del av ”forskningens infrastruk-
tur”73 och har som sådan sett en utveckling där allt fler söker sig till den högre 
utbildningen. I en studie gjord av BIBSAM, Kungl. bibliotekets avdelning för 
nationell samordning och utveckling, kan vi se att bland annat antalet studenter 
ökat med 38 % mellan 1993/94 och år 2000. Vi ser också en ökning av antalet 
sittplatser, antalet öppna timmar, kostnader och nyförvärv på biblioteken.74 Vi 
kan anta att förlängda öppettider och ett större antal nyförvärv är ett svar på det 
ökade trycket. Även utformningen av enklare och effektivare verktyg för in-
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70 Tottie, 1997, s. 16. 
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 25

http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/28


formationssökning och återvinning kan sägas vara en följd av detta, eller åt-
minstone en förutsättning för att biblioteken ska klara av det stora antalet an-
vändare och de krav som följer med dem. Ytterligare en följd av det större an-
talet studenter och forskare samt en ökad efterfrågan på specialkunskaper är 
kanske, i kombination med ett antal andra faktorer, framväxten av filialbiblio-
teken inom Uppsala universitets organisation.    

Även den år 1997 införda bibliotekslagen75 har på olika sätt varit en faktor i 
utvecklingen av biblioteken. Lagen tillkom för att ”stärka det nationella biblio-
tekssystemet”76 och säger bland annat om högskolebiblioteken att de ska ge en 
biblioteksservice inom områden som rör utbildning och forskning. Dessutom 
ska högskole- och forskningsbiblioteken ställa sin litteratur ur samlingarna till 
förfogande för andra högskolebibliotek. Detta är ett exempel på en nationell 
bibliotekspolitik, men även en hänvisning om att nya aktörer klivit in på banan. 
Det är ändå viktigt att påpeka att det är inför användarna, universitetet och fi-
nansiärer som forskningsbiblioteket i första hand svarar och ger service.   

Bibliotekens samhällsroll 
I och med den konkurrenssituation som biblioteken under senare år utsatts för 
har exempelvis offentlig insyn och nyttighet blivit begrepp att ta hänsyn till i 
diskussionen om forskningsbibliotekens förhållande till en slags offentlighet, 
deras samhällsroll. Om universiteten tidigare var en sfär förbehållen de från 
mer välbärgade förhållanden och en väg ett fåtal klev in på eller hade möjlighet 
att kliva in på, ser vi nu en betydande skillnad. Antalet studenter och forskare 
är större än någonsin tidigare och även en medelklass har fått tillträde till uni-
versitet och högskolor. Detta har i längden givetvis bidragit till att bibliotekens 
roll blivit om inte viktigare så i alla fall mer framträdande för ett större antal 
användare. Det stora antalet studenter och en ökad efterfrågan på kunskap från 
andra delar av samhället än universitets- och högskolevärlden gör att bibliote-
kens roll som informationsförmedlare dels, som tidigare nämnts, utsatts för 
konkurrens. Men det innebär också att biblioteken rönt större uppmärksamhet 
och blivit en viktig resurs för att universiteten och dess forskare och studenter 
ska kunna skapa den kunskap som efterfrågas i allt större utsträckning från 
olika håll. Synen på universitet och högskolor som förmedlare av högre utbild-
ning blev allt vanligare i Sverige under 1900-talet och den ständigt ökande 
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basen av studenter på grundnivå gjorde säkert sitt till för att befästa och ut-
veckla denna bild. Med forskningsbibliotekens service och informationsför-
medling som en del av grunden till utbildningen behövde de förändringar som 
skett i universitetsvärlden avspeglas i bibliotekens verksamhet. Carolina följde 
med i utvecklingen, som bör ha innehållit drag av det ökade antalet studenter 
och inställningen till dessa inom universitet och högskolor och en förändrad 
inställning till hur studier bör bedrivas, en ny pedagogik, och tillät således även 
studenter på grundnivå tillträde till läseplatser inom bibliotekets väggar. Även 
då dessa studenter givetvis är en del av den värld där forskningsbiblioteken 
ingår, universitets- och högskolevärlden, så utgörs denna värld numera av be-
tydligt fler individer än tidigare och även en viss social spridning, åtminstone i 
relation till historiska förhållanden, kan skönjas.  

Det kan kanske diskuteras huruvida det stora antalet studenter och forskare 
är en följd av utvecklandet av kunskapssamhället eller förutsättningen för den-
na utveckling, men de har, var och en för sig, och som kombination förändrat 
förutsättningarna för forskningsbibliotekens verksamhet på ytterligare ett sätt. 
Den konkurrens biblioteken utsatts för har stegrat kraven på att förmedla in-
formation på ett så smidigt, effektivt och bra sätt som möjligt till studenter, 
forskare, universitet och högskolor i stort. Att tillhandahålla information och 
förmedla den på bästa möjliga vis till de vid universiteten studerande blir för 
biblioteken, i ett kunskapssamhälle, viktigt inte bara i en utbildningskontext 
utan även för städer, regioner och samhället överhuvudtaget. Om kunskap är 
förutsättningen för samhällsutvecklingen och större ekonomisk stabilitet blir 
informationskällor, informationsförmedling och liknande ytterst viktiga fakto-
rer i denna förändringsprocess. Därmed blir bibliotekens samhällsroll tydligare, 
mer framträdande och viktigare inte enbart för de med någon form av anknyt-
ning till universitetsvärlden utan för samhällsmedborgare överhuvudtaget. Rol-
len som en del av utvecklingen ur exempelvis ekonomisk synvinkel i samhället 
blir för biblioteket ur denna aspekt tydlig både på regional och på nationell 
nivå. 

Samhällsrollen – Resultat 
Relationen mellan biblioteken och övriga samhället bygger på de krav som 
ställs på forskningsbiblioteken som informationsförmedlare till studenter och 
forskare. Dessa ska med den kunskap de skapar kunna vara samhället till tjänst 
som samhällsutvecklare och garanter för en god ekonomisk tillväxt. Relatio-
nerna mellan biblioteket och andra institutioner i samhället karakteriseras såle-
des av att de är flera, riktade till olika grupper och människor vid olika tillfäl-
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len. Det handlar om en relation till samhället, samhällskroppen, i stort, den 
enskilde studenten, universitetet, företag och samhällsmedborgare i allmänhet. 
Informationsförmedlandet kan sägas vara den relation som biblioteket har med 
övriga samhället. Uppgiften att medelst exempelvis webbaserade kataloger 
försöka förmedla böcker, artiklar och liknande är det som skapar ett slags bero-
endeförhållande mellan omgivningen och forskningsbiblioteken. 

Men konkurrens från olika håll gör att biblioteken måste se till att deras in-
formationsförmedling är den absolut bästa. I ett samhälle där ny kunskap hela 
tiden måste skapas är informationssökningen central. Biblioteken och bibliote-
karierna är informationsförmedlare i den bemärkelsen att de tillhandahåller 
litteratur, databaser och så vidare. Dock är det också bibliotek och bibliotekari-
er som för in denna information i kataloger, gör dem sökbara via biblioteksda-
tasystem. Detta innebär också att det är de som måste lära ut sökprocessen 
inom universitetsvärlden. Denna relation gör dem än starkare knutna till uni-
versiteten, vilket i sin tur gör att universitetets förhållande till övriga samhället 
också blir bibliotekens förhållande till detsamma. 

Den roll forskningsbiblioteken idag besitter beror till stor del på dess för-
hållande till universiteten och högskolorna, men även på den utveckling som 
gjort processen att söka, förstå, lämna och finna ny information till en av de 
viktigaste ingredienserna i dagens samhälle. Den relation biblioteken har med 
sina användare skapar ett visst beroende. Användarna förväntas skapa kunskap 
utifrån den information de kan finna och med hjälp av denna konkurrera på 
arbetsmarknaden. Samtidigt ska de vara en tillgång för samhällsutvecklingen. 
Det är detta som till viss gräns gör universiteten beroende av forskningsbiblio-
teket. Universitet och högskolor är beroende av en god informationsförsörjning 
till sina studenter och forskare. Existerar inte en sådan blir utbildningarna udd-
lösa och svaga. Det är de som ska se till att förse samhället med kvalificerad 
arbetskraft och god forskning. Gör de inte det finns alternativa kunskapsför-
medlare redo att ersätta dem. När universiteten ställts inför denna utveckling 
och exempelvis den moderna pedagogik som poängterar vikten av att själv-
ständigt kunna söka information blir biblioteken allt viktigare. Universitets- 
och högskoleorganisationerna måste kämpa för sin plats i kunskapssamhället, 
där det centrala är att kunna skapa ny kunskap så snabbt som möjligt. För att 
kunna göra detta måste användarna behärska sökprocessen som leder dem fram 
till information och ny kunskap. Forskningsbibliotekens roll i samhället styrs 
således av relationerna till universitet och högskola samt av en allmän efterfrå-
gan på kunskap som förutsätter kunskap om informationssökning, något som 
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biblioteken exempelvis kan förmedla genom kataloger, men också genom an-
vändarutbildning.  

Ansvars- och bruksbibliotek 
 

Ansvarsbibliotek 
Skapandet av ansvarsbibliotekssystemet kan sägas ha sin grund i en oro för 
utvecklingen av forskningsbiblioteken. I försöken att skapa bibliotek med en 
slags spetskompetens och med större möjligheter att täcka in hela ämnesområ-
den uppstod diskussioner om ansvarsbibliotekets vara. Forskningsbibliotek 
med mindre yta och pengar kan omöjligt täcka in alla databaser, tidskrifter och 
nyutgiven litteratur i sitt bibliotek. Det kan heller inte de största forskningsbib-
lioteken. En utredning som visar på detta gjordes 1983 av Olle Persson. Där 
finner han att den dåvarande täckningen av utländska tidskrifter var förhållan-
devis god, medan täckningsnivån för utländsk litteratur var betydligt sämre.77 
En av anledningarna till att diskussioner startades angående detta system var 
tanken på att biblioteken måste kunna sörja för att information inom ett ämne 
eller ämnesområde lagras och införskaffas. Ansvaret skulle då bestå i att förse 
exempelvis forskare, lärare och studenter med den information som är relevant 
just för deras ämne och att se till att den informationen faktiskt fanns tillgäng-
lig. En annan oro angående forskningsbibliotekens framtid bestod i tankegång-
ar om den ekonomiska fördelningen efter högskolereformen 1977 som innebar 
att finansiering av universitetsbiblioteken numera skulle skötas av högskolorna 
och universiteten själva.78 Ytterligare ett orosmoment var, enligt Olle Persson, 
möjligheten att biblioteksservicen gentemot ”externa användare” skulle bli 
sämre i och med ”det lokala serviceuppdraget” och de nya ekonomiska förut-
sättningarna.79 För att se till att säkra service, utveckling och liknande inom 
forskningsbiblioteken skulle ekonomiska bidrag delas ut till ett antal biblio-
tek.80 Dessa bibliotek skulle då vara de speciellt utnämnda inom ett antal äm-
nesområden. En utredning, Ansvarsbiblioteksutredningen, tillsattes och denna 
definierade ansvarsbibliotekens roll som: 

                                                 
77 Höglund och Persson, 1985, s. 124. 
78Ansvarsbibliotekssystemet – Allmänna utgångspunkter, Kungl. Bibliotekets hemsida, 
http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/allmaent.htm.
79 Persson, 1994, s. 9. 
80 Ansvarsbibliotekssystemet – Allmänna utgångspunkter. 
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[…] en institution som har åtagit sig det nationella ansvaret för vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning inom ett område, vilket innebär en referens- och beståndsservice 
på en nivå som till omfattning och kvalitet ligger över vad som normalt krävs av ett välut-
rustat vetenskapligt bibliotek.81

 
Höglund och Persson för fram två andra begrepp att ta hänsyn till när vi ska 
förklara ansvarsbibliotekens uppgifter. Dessa två är ”koncentration” och ”över-
lappning”82 och fokuserar på den hänsyn detta samarbete måste ta till koncent-
rationsgraden av information i ett visst bibliotek och hur pass väl informatio-
nen i ett bibliotek överlappar den i ett annat. Det finns således ett antal anled-
ningar till att detta system av ansvarsbibliotek infördes och i dessa anledningar 
även förklaringar till utvecklingen och utgångspunkterna i själva förklaringen 
av systemets innebörd.  

  

Utvecklingen och skapandet av ansvarsbibliotek 
Ansvarsbibliotekssystemet skapades vid mitten av 1980-talet av Delegationen 
för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI), men redan 1988, 
vid sin tillkomst, övertog BIBSAM ansvaret.83 Ansvarsbiblioteken tillskrevs i 
och med detta ett antal uppgifter de skulle fylla. Detta var uppgifter som ska-
pades för att underlätta samarbete bibliotek emellan och användarnas möjlighet 
att finna relevant information. Olle Persson återger dessa uppgifter som bland 
annat handlar om att ”svara för de nationella bidragen till internationella in-
formationssystem” och att ”aktivt medverka genom utbildning och information 
till att bestånds- och referensservice utnyttjas effektivt”.84 BIBSAM, som även 
ansvarar för finansieringen av ansvarsbiblioteken, ställer i sin tur upp utgångs-
punkter för dessa biblioteks verksamhet. I denna uppställning ingår bland annat 
att: 
 

- ”Systemet skall förbättra och effektivisera informationsförsörjningen 
inom områdena forskning, utveckling och högre utbildning. 

                                                 
81 Ansvarsbibliotek, Ansvarsbiblioteksutredningen, 1981,  s. 4. 
82 Höglund & Persson, 1985, s. 125. 
83 Ansvarsbibliotekssystemet – Allmänna utgångspunkter. 
84 Persson, 1994, s. 10. 
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- Med hjälp av de medel som anslås av BIBSAM, skall ansvarsbibliote-
ken, inom sina ämnesområden, genomföra utvecklingsinsatser inom 
områdena referens- och informationsservice samt fortbildningsverk-
samhet.  

- För varje ansvarsområde skall finnas ett ansvarsbibliotek som inför 
BIBSAM svarar för förbrukningen av tilldelade medel; till detta biblio-
tek kan knytas ett eller flera associerade ansvarsbibliotek med särskilt 
ansvar för en eller flera delar av området.”85  

 
De områden som täcks in av detta system är utöver humaniora även samhälls-
vetenskap, medicin och så vidare. De anslag som BIBSAM delar ut går så till 
varje ansvarsbibliotek ansvarigt för dessa ämnen för att de ska kunna förbättra 
och effektivisera informationsåtervinningen. Persson påpekar dock att denna 
finansiering utgör en förhållandevis liten del av de sammanlagda anslag biblio-
teket förfogar över.86 Ändå är det tydligt att utvecklingen pekar mot ett mer 
decentraliserat och specialiserat bibliotek där ett större bibliotek ansvarar och 
fördelar ytterligare ansvar till mindre bibliotek som i sin tur också kan utöva 
samarbete med andra. Oavsett ursprunget eller anledningarna till skapandet av 
detta system är det tydligt hur viktigt detta och inflytelserikt detta sätt att arbeta 
blivit. 

Bruksbibliotek 
1992 utnämndes Uppsala universitetsbibliotek till svenskt ansvarsbibliotek 
inom humaniora.87 Ungefär 20 år tidigare hade dock det, för Uppsala, första 
filialbiblioteket flyttat in i det då nybyggda Biomedicinska centrum88 och en ny 
form av organisation var i antågande. Bruksbiblioteken, som filialbiblioteken 
sedan 1999 kallas, äger vissa likheter med ansvarsbiblioteken men opererar på 
helt olika nivåer.89 Bruksbiblioteken är en form av specialbibliotek på universi-
tetsnivå medan ansvarsbiblioteken, som nämnts, har nationellt ansvar. Likheten 
biblioteken emellan ligger i deras ansvar inför ämnesområden och institutioner. 
Skillnaderna till trots kan vi se en utveckling som under drygt trettio år gått 
emot ett alltmer decentraliserat bibliotekssystem. Denna decentralisering som 
Uppsala universitetsbibliotek genomgått har allt sedan utnämnelsen till an-

                                                 
85 Ansvarsbibliotekssystemet – Allmänna utgångspunkter. 
86 Persson, 1994, s. 12. 
87 Persson, 1994, s. 10. 
88 Tottie, 1988, s. 1. 
89 Enheter, bruksbibliotek, personal, http://www.ub.uu.se/enheter/.
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svarsbibliotek inom humaniora också bidragit till att göra byggnaden Carolina 
Rediviva till det verkliga centret för Uppsala universitetsbibliotek och till att 
kunna koncentrera dess uppgifter till att vara just specialbibliotek inom detta 
ämne.90  

De bibliotek som funnits vid institutioner och fakulteter skiljer sig en del 
från bruksbiblioteken och huvudbiblioteket. Dessa hade växt fram vid förra 
seklets början och innehöll mindre samlingar som ofta inte var för utlåning och 
som reserverades för forskare och studenter inom just det ämne som institutio-
nen och biblioteket representerade.91 Uppsala universitetsbibliotek genomgick i 
slutet av 1970-talet en organisatorisk översyn gällande exempelvis utbyggnad 
av bruksbibliotek92 men redan tio år tidigare hade arbete angående samarbetet 
mellan centralbiblioteket och de mindre biblioteken vid institutioner och fakul-
teter inletts, organiserat av en specialavdelning på huvudbiblioteket.93  

Således inleddes alltså redan för över trettio år sedan arbetet med att försö-
ka koordinera de olika biblioteken inom universitetet och med att försöka för-
dela exempelvis informationsinförskaffningen på de olika filialerna. Många 
bruksbibliotek är från början just fakultetsbibliotek som förvandlats till denna 
form.94 Decentralisering och samarbete är avsett att generera ämnesspecialister 
och en smidig tillgång till information för studenter och forskare inom de en-
skilda ämnen där bibliotek existerar.  

Syftet med bruksbiblioteken 
Bruksbiblioteket, ett bibliotek där “universitetsbiblioteket har ett personalan-
svar”95, har till syfte att se till att ny litteratur inom det ämne de ansvarar för 
införskaffas och att den hålls tillgänglig för de forskare och studenter inom 
ämnet som besöker biblioteket. Det är denna form av service som är det primä-
ra för dessa bibliotek. Hur bruksbiblioteken tar sig ut skiljer sig givetvis åt dem 
emellan, men likheterna är det viktiga. Dessa utgörs av deras ansvar för just det 
tidigare nämnda förvärvet och tillhandahållandet.96 Centralbiblioteket Carolina, 
har som tidigare nämnts kunnat inrikta sitt arbete mer på sitt ansvarsuppdrag, 
bland annat tack vare detta system med bruksbibliotek. Den nu avskaffade in-
stitutionstjänsten tjänade under några årtionden fram till 1993 som samordnare 
                                                 
90 Tottie, 1997, s. 2. 
91 Hornwall, Gert, 1995, “Early library cooperation at Uppsala University”, s. 153. 
92 Tottie, 1997, s. 1. 
93 Hornwall, 1995, s. 154.  
94 Tottie, 1997, s. 3. 
95 Tottie, 1988, s. 1. 
96 Integration och decentralisering. 
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med uppgift att exempelvis katalogisera fakultets- och institutionsbibliotekens 
förvärv och skapa en central kortkatalog, medan bruksbiblioteken numera lyder 
direkt under överbibliotekarien.97 Utöver detta ansvar har man dock också ett 
uppdrag gällande samlingar av äldre och till karaktären unikt material. Dessa 
samlingar ska tjäna som forskningsmaterial, men även som en del av ”den na-
tionella kulturskatten”.98 Kulturarvet är därför fortfarande en viktig del av Ca-
rolina Redivivas uppdrag och också en del av det som skiljer det åt från de 
mindre filialerna.  

Vad som framkommer i och med dessa definitioner av vad uppdraget för 
ett bruksbibliotek består i är dessa biblioteks nära samarbete med omgivningen 
och den form av användaranpassning som existerar i organisationen. Decentra-
liseringen av biblioteket underlättar inte bara för biblioteket självt utan även 
för användarna. De forskare och studenter som ska använda informationen i 
filialerna ska ha nära till detta bibliotek. Därför är universitetets lokalstrukture-
ring av stor vikt, precis som biblioteket måste kunna anpassa sig efter forsk-
ning och högre utbildning.99 Därmed är biblioteken å ena sidan beroende av 
universitetet och tjänar å andra sidan de forskare och studenter som läser och 
jobbar vid skolan. Det är en slags beroendeställning vi kan se genom att ex-
emplifiera med den ökade utvecklingen av decentraliseringen under 1980-talet. 
Tottie menar att den tagit fart sedan Uppsala universitetsbiblioteks ”avnämare 
och finansiärer – fakulteterna och institutionerna”100 insett fördelarna med ett 
utökat samarbete de olika biblioteken, inom universitetet, emellan.  

Bruksbiblioteken - Resultat 
Under ett antal decennier har decentraliseringen av även Uppsala universitets-
bibliotek varit tydlig. Fakultetsbibliotek har blivit filialbibliotek och sedan 
bruksbibliotek och knutits till centralbiblioteket, Carolina. Närheten till och 
servicen gentemot institutionen, dess studenter och forskare har prioriterats. 
Fakultetsbibliotekens samlingar tillät ofta inte utlån och den existerande littera-
turen reserverades för studenter och forskare från den specifika institution som 
biblioteket representerade. Skillnaden mellan dessa fakultetsbibliotek och da-
gens bruksbibliotek ligger bland annat i uppbyggnaden av organisationen, men 
även i synen på hur samlingarna och utlånen skulle skötas. Studenter kan nu-

                                                 
97 Tottie, 1988, s. 1. 
98 Integration och decentralisering. 
99 Tottie, 1997, s. 4. 
100 Tottie, 1997, s. 2. 
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mera låna det mesta vid dessa bibliotek och detta oavsett om de är studerande 
vid de institutioner som biblioteket stödjer. 

Decentraliseringen som tagit sig uttryck genom skapandet av bruksbiblio-
tek har således gjort tillgången till information enklare så till vida att samling-
arna i större utsträckning än tidigare öppnats upp för en studerande allmänhet. 
Men en specialisering i riktning mot ett visst ämnesområde borde kanske inne-
bära att studenter och forskare från andra institutioner inte är dessa biblioteks 
flitigaste användare. Detta skulle i sin tur kanske kunna vara av godo för de 
studerande som faktiskt tillhör de ämnesområden biblioteket täcker. Decentra-
liseringen av biblioteksorganisationen har gjort att kunskapsförmedlingen kun-
nat bli än mer specialiserad. Den information forskare och studenter inom den 
högre utbildningen kan tänkas behöva för studier i just hans/hennes ämne leve-
reras av bibliotek och bibliotekarier som är specialister inte bara på informa-
tionssökning i allmänhet utan i just det ämne bruksbiblioteken representerar. 
Att utifrån tillgänglig information skapa kunskap passande för det specifika 
ämnet kräver av studenter och forskare att de finner information som är, för 
dem, passande. De krav som riktas mot biblioteken rör då tillhandahållandet av 
denna information. I och med specialiseringen på ett ämnesområde kan bruks-
biblioteken då se till att satsa på en slags kontrollerad bredd och ett kontrollerat 
djup vad gäller förvärv och förmedling av informationen till de studerande.  

Till viss del har den nya teknologin gjort decentraliseringen enklare att 
genomföra i och med exempelvis en gemensam webbaserad katalog. Bruksbib-
liotekens specialinriktning och möjligheten att via Disa orientera sig om dess 
samlingar gör att bibliotekens utmaning angående informationsförmedling till 
stor del ligger i att navigera användarna rätt.  

Bruksbiblioteken ska också kunna anpassa sina samlingar, sin information 
och informationsförmedling efter forskning och högre utbildning. Biblioteket 
ska kunna lägga tyngdpunkt vid den inriktning forskningen och ämnet tagit i 
stort och även se till att förvärvet speglar utvecklingen inom just detta område. 
Detta är ytterligare ett exempel på hur förmedlingen specialiserats. Samtidigt 
har informations- och kunskapsförmedlingen knutits allt hårdare till universite-
tet och utbildning i övrigt då den utveckling och de stigar forskning och högre 
utbildning leder in på ska kunna läsas av i det arbete biblioteken utför. Skapan-
det av bruksbibliotek har även betytt att Carolina kunnat inrikta sig på att tjäna 
som humaniorabibliotek, då både i universitetets tjänst, men även som biblio-
tek med nationellt ansvar för ämnesområdet i fråga. 

Informationsförmedlingen kan då även här bli mer specialiserad i bemär-
kelsen att bruksbiblioteken bör kunna avlasta centralbiblioteket när det kom-
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mer till de specialinriktningar just dessa täcker. Dessutom har Carolina till 
uppgift att samla och bevara tryck och liknande av kulturarvskaraktär, vilket 
bruksbiblioteken inte behöver ta något större ansvar för. I den mån bruksbiblio-
teken insamlar någon form av information gör de det, som nämnts, styrda av 
utvecklingen inom universitet och vetenskapliga sektorer. Carolina har således 
kunnat lägga ut uppgifter på bruksbiblioteken. Detta skulle kunna innebära att 
de själva i viss mån kan rikta sitt arbete mot specialiseringen inom det egna 
ämnesområdet, humaniora. Dock är exempelvis uppgiften att bevara ting av så 
kallad kulturarvskaraktär fortfarande något biblioteket måste ta hänsyn till och 
specialiseringen och närheten till de ämnen som de representerar kan bland 
annat därför inte bli lika intensiv som vid bruksbiblioteken. 

Den utveckling av en slags relativ spetskompetens som sker i och med de-
centraliseringen kan sägas bygga mycket på bibliotekets egen vilja till speciali-
sering, kunskap, inom ett eller ett fåtal avgränsade ämnesområden. Men detta 
bygger på den relation som alltid uppstår mellan bibliotek och användare då 
information förmedlas. I närhet till sina respektive institutioner ska studenter 
och forskare finna sitt bruksbibliotek innehållandes den för dessa användare 
mest passande informationen. Detta är av hög vikt för deras utbildning och 
forskning och sätter dem i ett slags beroendeförhållande till biblioteken. Sam-
tidigt måste forskningsbiblioteken själva vara uppmärksamma på vad dessa 
användare behöver, vilka specialkunskaper som är nödvändiga, vilken litteratur 
som är av vikt, vad som ska införskaffas och så vidare. Det är tämligen uppen-
bart att en specialisering i form av bruksbibliotek vore högst onödig om inte 
studenter och forskare dök upp, behövde biblioteken eller ens existerade. 

Det omvända, studenter utan ett forskningsbibliotek att vända sig till, är 
möjligen enklare att föreställa sig, men hur skapandet av kunskap skulle se ut 
är svårare att uttala sig om. Relationen mellan användarna och forskningsbibli-
oteken skulle då vara en av förutsättningarna och grunderna för informations-
förmedlandets utveckling. Bibliotekens förhållande till universiteten är en rela-
tion där forskningsbiblioteken lyder under universitetsorganisationen och inför 
denna på ett eller annat sätt behöver visa upp sin nyttighet, sina kompetenser 
och så vidare. Utan universitet funnes ju knappast något universitetsbibliotek 
och heller inte några studenter. Detta är nästan övertydliga exempel på den vikt 
som bör tillskrivas förhållandena mellan olika grupperingar vad gäller utveck-
lingen av informationsförmedling i stort.  

Den utveckling som utforskats här handlar dock också om en inriktning 
mot en ny slags kunskapssyn. Relationen mellan student/forskare och forsk-
ningsbibliotek utgörs av själva informations- och kunskapsförmedlandet. Detta 
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förhållande skapar, i kombination med det skolarbete universitetet står för, i 
slutändan någon slags kunskap som bärs av användarna. Kunskap har i kun-
skapssamhället blivit allt mindre av en konstant. Att veta hur ny kunskap skaf-
fas och skapas är i stort sett lika viktigt som att besitta den. Informationssök-
ningen är lika viktig som kunskapen då det är denna som är grunden för ett 
ständigt förnyande av kunnandet. De relationer som här presenterats utmynnar 
så i kunskap som individen måste vara beredd att revidera, lämna och förnya. 
Användarna skapar också en kunskap om informationssökandet. Att inte be-
härska informationssökning är att inte fullt ut kunna ta till sig den förmedling 
biblioteken tillhandahåller. Den av maktrelationer skapade kunskapen bygger 
på möjligheten att hantera information och informationssökning. 

Kataloger 
Något av det viktigaste för användarnas möjligheter till någon form av infor-
mationsåtervinning är att det i biblioteket existerar en väl uppbyggd katalog. 
Att biblioteksbesökare ska kunna söka sig fram till den litteratur som behövs 
bygger på att dessa kataloger inte bara innehåller denna litteratur utan också att 
den enkelt står att finna. De samlingar biblioteket håller ska finnas represente-
rade i katalogen och ska därmed lätt kunna uppsökas som bibliografisk infor-
mation. Katalogen ska således innehålla exempelvis uppgifter om författare, 
titel och utgivningsår. Även ”ämnesord och klassifikationskoder”101 bör ingå. 
Både Uppsala universitetsbiblioteks nuvarande katalog Disa, men även den 
äldre ”Catalogus librorum impressorum Bibliothece Universitetis Upsaliensis, 
Sectio 1-2, Uppsala [1805]-1814” kommer här att tas upp. Den sistnämnda 
katalogen upprättades av dåvarande bibliotekschefen Pehr Fabian Aurivillius 
och är av Tore Hagström kallad ett fint, men krävande, hjälpmedel för sökan-
det av litteratur.102 Disa å sin sida, menar Thomas Tottie, är en slags förutsätt-
ning för att biblioteket överhuvudtaget kunnat genomgå de decentraliseringar 
som genomförts. Han pekar på den nya informationsteknologins utveckling 
och hävdar att utan den och de biblioteksdatasystem som uppförts hade utveck-
lingen på senare år varit omöjlig.103 Tottie menar att denna utveckling hade 
varit en omöjlighet utan den nya teknologin i och med att extremt mycket bib-

                                                 
101Att söka information - Bibliotekskataloger, Uppsala universitetsbiblioteks hemsida, 
http://www.ub.uu.se/kurs/tutorial/h-biblkat.cfm. 
102 Hagström, 1977, s. 94ff. 
103 Tottie, 1997, s. 7. 
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lioteksarbete numera kan göras Online och att de stora kortkatalogerna inte 
längre är aktuella.  

Aurivillius katalog 
Pehr Fabian Aurivillius gjorde med sin tryckta katalog, färdig 1814, inte den 
första katalogen i Sverige, men den för den tiden mest genomtänkta och täck-
ande. Det som, enligt Sten Hedberg, gör detta tydligast är de referenser till ti-
digare ”liknande kataloger” och till ”bibliografisk teori.”104 Aurivillius hade 
börjat arbetet med att sammanställa denna tryckta katalog under sent 1700-tal 
och arbetat mycket snabbt och under stor brådska med den. Detta på grund av 
att han ville tillfredsställa sina sponsorer, bland annat en Carl Albert Rosenad-
ler som lovat att bekosta tryckningen, men även ärkebiskopen Uno von Troil 
som ”utverkat stöd från konungen och andra magnater.”105 Aurivillius själv 
anger i en not i sitt företal till katalogen ett antal donationer som biblioteket 
erhållit sedan 1787.  

Katalogen inleds med en genomgång över de samlingsverk som gåtts ige-
nom och en upplysning om att dessa verk hittas under det namn författaren till 
dem bär. Under författarnamnen kan vi sedan hitta bland annat titel, tryckort 
och tryckår för varje publikation av författaren i fråga. Katalogens huvudord-
ning var således alfabetisk och uppspaltad efter författarens namn. Denna kata-
logisering gjorde att den som ville använda sig av katalogen som hjälpmedel 
för att finna litteratur var tvungen att ha en stor kännedom om just denna litte-
ratur. Det innebär att det var ett bra sätt att finna information för de med stor 
förkunskap och kännedom om den befintliga litteraturen.106 Användare som 
sökte litteratur inom ett ämne skulle så ha misslyckats. Detta är en påtaglig 
skillnad i jämförelse med en katalog från idag. Ytterligare en påfallande skill-
nad rör uppgifterna om var exakt användarna kan finna böckerna. Aurivillius 
katalog saknade hyllsignum107, vilket borde ha gjort det ännu något svårare att 
finna den litteratur som söktes. 

Aurivillius redovisningsteknik visar, enligt Hedberg, prov på hans förmåga 
att redigera och spara på dyrbart utrymme. Dock innebär detta också att hans 
katalog för sentida användare är mycket svår att hantera och greppa, något som 
tog sig uttryck i den omorganisering som gjordes av beståndet när biblioteket 

                                                 
104 Hedberg, Sten, 2002, I bokens namn, s. 67. 
105 Hedberg, 2002, s. 67. 
106 Hagström, 1977, s. 95. 
107 Hedberg, 2002, s. 70. 
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flyttat in i dess nuvarande lokaler 1841. Då gjordes dessa volymer betydligt 
mer lättfunnen för att de överhuvudtaget skulle kunna hittas.108 Hedberg påpe-
kar dock att det fanns en del, även för vår tid, moderna inslag i katalogen. Som 
exempel ger han Aurivillius syn på utgivarna som likställda författarna i kata-
logiseringen. Ändå är det tydligt att katalogen i vår tid och för vår tids använ-
dare är ganska svårhanterlig, speciellt vad gäller ämnessökning.109 Sökingång-
arna till denna äldre, tryckta katalog är färre än i de nuvarande, men besatt 
ändå för sin tid moderna kvaliteter värda att uppmärksammas. 

Informationsteknologins utveckling 
Utvecklingen av ny informationsteknologi har spelat en stor roll också för 
forskningsbiblioteken. Utöver att förse biblioteken med datorterminaler för att 
underlätta sökandet i kataloger har utvecklingen påverkat också andra delar av 
biblioteksverksamheten. Ett exempel är övergången till elektroniska tidskrifter, 
något som dels underlättar sökandet för användarna, men som också gör att 
biblioteket kan bereda mer plats för annat i sina lokaler. Även en uppdatering 
av de biblioteksdatasystem, däribland exempelvis LIBRIS det nationella bib-
lioteksdatasystemet, som tidigare enbart varit tillgängliga via de publika dato-
rerna i biblioteket har skett och gjort informationssökandet enklare. Tidigare 
var användarna tvungna att befinna sig inom bibliotekets väggar för att exem-
pelvis låna, beställa och söka litteratur. De nyare systemen gjorde det möjligt 
att sköta sådant från användarnas egna persondatorer. Vidare utveckling inbe-
griper bland annat ”virtuella referenstjänster”110 där användarna via uppkopp-
ling på Internet kan få hjälp med sina sökningar och frågor. Själva sökandet av 
information är således nu någonting som kan ske dygnet runt och oberoende av 
var användarna befinner sig tack vare ny teknologi. Detta har även bidragit till 
att vi, via till exempel LIBRIS, kan finna den litteratur vi söker och lokalisera 
den, även då det lokala forskningsbiblioteket inte håller just den informationen. 

Utifrån detta kan vi bättre förstå Nick Moores tankegångar om framtiden 
där han misstänker att det lokala biblioteket och dess service kommer framstå 
som märklig då vi har tillgång till information världen över.111 Även om detta 
inte är fallet just nu kan vi ändå se att utvecklingen varit omfattande. Moore 
radar upp ett antal anledningar till att förutsättningarna för informationsspecia-

                                                 
108 Hedberg, 2002, s. 71. 
109 Hedberg, 2002, s. 78ff. 
110 Departementsserien 2003:66, s. 69. 
111 Moore, 1999, s. 38. 
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lister förändrats i och med utvecklingen inom informations- och kommunika-
tionsteknologin. Det handlar bland annat om digitalisering och standardisering. 
Digitalisering gör, enligt Moore, att barriärerna mellan olika informationsfor-
mat rivs. Standardiseringen av söksystemens språk gör informationsåtervin-
ningen enklare då den skapar ett allmänrådande sätt att söka och hantera in-
formation och också går att tillgå via dator. Den tredje och sista aspekten av 
den teknologiska utvecklingen rör så kallade nätverk. Dessa skulle kunna föra 
med sig skapandet av en policy angående insamlandet av information, vad som 
skall ingå i samlingarna och så vidare.112   

Disa 

Utvecklingen efter 1962 har mera direkt gått andra vägar, mot spridning i elektronisk 
form i databaser, vilka av gemene man lätt uppfattas som kompletta och heltäckande.113  

 
Uppsala universitetsbiblioteks nuvarande katalog, Disa, introducerades 1989 
för allmänheten och var den första egna datoriserade katalogen i bibliotekets 
historia. Till en början kopierades de katalogposter som gällde UUB från 
LIBRIS och fördes in i detta nya system. Detta i syfte att via datorer tillgäng-
liggöra den litteratur som biblioteket höll. De kopierade posterna uppgick till 
ungefär 540 000114 och bestämdes alltså till viss del av vad LIBRIS innehöll. 
Innehållet nuförtiden kan tydligare klargöras och utgörs i första hand av biblio-
tekets bok- och tidskriftsbestånd från 1976, men även ”stora delar av beståndet 
från 1968 och till vissa delar från 1800.”115 Vad som inte ingår är andra biblio-
teks bestånd, mycket av det äldre materialet och artiklar och kapitel. För att 
finna information från andra bibliotek kan användaren vända sig till LIBRIS, 
det äldre materialet får eftersökas i äldre kataloger och artiklar och kapitel mås-
te sökas under det namn publikationen de ingår i har. Den information använ-
daren ändå får fram talar om var han/hon kan finna det som eftersökts, hur 
många exemplar som existerar, om det eftersökta är utlånat och om inte finns 
också möjligheten att själv låna publikationen. 

Den datorisering av katalogerna som vi nu ser tog sin start i början av 
1980-talet. Ett av de första bevisen på detta är skapandet av LIBRIS, det natio-
nella biblioteksdatasystemet. LIBRIS har som uppgift att ”synliggöra samling-

                                                 
112 Moore, 1999, s. 39. 
113 Hedberg, 2002, s. 78. 
114 Hedberg, Sten, 1995, “Disa six years”, s. 173. 
115 Att söka information – Bibliotekskataloger. 
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arna vid landets forskningsbibliotek”116, men arbetar inte på lokal nivå. Detta 
innebar att samlingarna, eller en del av dem, i de svenska forskningsbibliote-
ken synliggjordes. Automatiseringarna inom biblioteken ansågs vara av största 
vikt och Uppsala universitet gick in med ett antal miljoner i ekonomiskt stöd 
när Disa skulle utvecklas och installeras på biblioteket.117 Detta införande av 
ny teknologi har dock betalat av sig, inte bara på grund av att det underlättat 
informationssökandet för användarna utan också för att bibliotekarier numera 
slipper en del tidsödande arbete. Här kan nämnas sådant som att slippa förfråg-
ningar på sådant material som redan är utlånat och att de självutlåningsdiskar 
som installerats skulle kunna innebära mer tid över för andra frågor. 

Situationen för Uppsala universitetsbibliotek 
Som nämnts tidigare har det lokala forskningsbiblioteket blivit en del av ett 
slags större nät, det virtuella biblioteket. Det virtuella biblioteket har blivit en 
slags verklighet där användarna kan göra beställningar och lån hemifrån och 
där exempelvis artiklar finns tillgängliga via Internet. Hedberg menar att bibli-
otekets vara är beroende av möjligheten för användare att nå dess katalog när-
helst de vill.118 Uppsala universitetsbibliotek kan utifrån detta sägas vara på 
den säkra sidan, men givetvis är fortsatt utveckling nödvändig. Biblioteken i 
allmänhet var tidigt ute vad gäller utvecklingen av ny teknologi och nya sy-
stem. Automatiserad utlåning och kataloger tillgängliga inte bara i tryckt form 
var några av de största förändringarna. Senare års utvecklingsarbete vid Uppsa-
la universitetsbibliotek har bland annat fokuserat på att offentliggöra bibliogra-
fiska baser och fulltextdatabaser och dess innehåll.119 Med hjälp av Internet har 
mycket forskning och vetenskapliga texter gjorts tillgänglig inte enbart via 
tryckt litteratur i bokform och biblioteken har en svår uppgift i att försöka 
fånga upp detta och låta användarna ta del av det. Däri ligger en stor utmaning 
att försöka få ordning på detta. I en utredning av biblioteket överlämnat till 
Uppsala universitets rektor påpekas vikten av att samla in information och 
sprida den på ett igenkännligt sätt: 

  

                                                 
116 Om LIBRIS, Kungl. Bibliotekets hemsida, http://www.libris.kb.se/om_libris/om_libris.jsp.
117 Hedberg, 1995, s. 176. 
118 Hedberg, 1995, s. 176. 
119 Att söka information – Bibliotekskataloger. 
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En användare skall lätt kunna utnyttja den samlade biblioteksorganisationens information 
och inte behöva lära sig en rad särlösningar vid enskilda bruksenheter.120

 
Hedberg påpekar också att Uppsala universitetsbibliotek kommer att vara 

tillgängligt för omvärlden i och med Disa och Internets utveckling. Via Disa på 
Internet visar biblioteket också upp sig som en del av Uppsala universitet, nå-
got som också det är av stor vikt.121 Diskussionen om universitetets relation till 
omvärlden är relevant också för biblioteket som en del av organisationen. Bib-
lioteket svarar gentemot universitetet och den organisationen i sin tur måste 
kunna vara konkurrenskraftig.  

Disa och andra funktioner skötta via dator och Internet har även förändrat 
en del vad gäller insamlandet av tidskrifter och liknande. Detta nämns i den 
tidigare nämnda utredningen från 1999 och där påpekas att studenter och fors-
kare inom en relativt snar framtid får vänja sig vid tanken på att tidskrifter inte 
längre kommer existera i tryckt pappersversion, utan enbart i digitalt format.122 
Biblioteket måste i och med detta kunna erbjuda dessa tidskrifter i sin digitala 
form. Men det är också viktigt att kunna erbjuda den litteratur och information 
som hittills inte digitaliserats och bara existerar i den tryckta pappersformen. 
Servicen gentemot forskare och studenter kräver att både de som verkar inom 
ämnen där ny digitalt publicerad information är av högsta vikt och de som är i 
behov av äldre tryckt material ska kunna få tag på denna information. I utred-
ningen påpekas också att så länge ingen ”radikal teknikutveckling av återvin-
ningsinstrumenten”123 sker så kommer exempelvis inte monografier digitalise-
ras i samma utsträckning som annat material. Men ju längre teknikutvecklingen 
går desto större del av ytan och arbetet inom biblioteket som måste inriktas på 
insamling, återvinning och hantering av information. 

Kataloger - Resultat 
Utvecklingen från tryckta till datorbaserade kataloger är kanske den mest up-
penbara förändringen då det gjort biblioteket tillgängligt från platser utanför de 
fysiska väggarna och detta dygnet runt. Att låna en bok kan således numera 
innebära enbart avhämtning. Det via datorer automatiserade utlånet och till-
gängliggörandet av betydande delar av samlingarna har gjort att studenter och 
forskare med hjälp av sina hemdatorer både kan söka upp, beställa och låna 

                                                 
120 Integration och decentralisering. 
121 Hedberg, 1995, s. 177. 
122 Integration och decentralisering. 
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den litteratur, den information, de söker. Även registrering av hemlån, när de 
studerande faktiskt måste ta sig till biblioteket, göra automatiskt och utan att 
bibliotekarierna behöver ingripa. Jämfört med en äldre, tryckt katalog blir 
skillnaderna då mer eller mindre enorma. Inte bara det faktum att användarna 
på några sekunder kan få svar på de sökfrågor de kan tänkas ha, utan också 
skillnaden mellan vilka förkunskaper som krävs för denna informationssökning 
gör att de förändringar som skett inom detta område blir väldigt påtagliga för 
studenter och forskare. Kanske mer påtagliga än inom de andra områden jag tar 
upp, även om de till viss del hänger ihop. I den mån ett visst antal användare 
exempelvis använder sig av Disa hemifrån för att söka och låna litteratur på 
detta sätt har utvecklingen av katalogerna gjort den sortens kunskapsförmed-
ling effektiv i den bemärkelsen att sökandet och utlåningen sköts på egen hand, 
bibliotekarierna skulle kunna få mer tid till annat. Ny teknologi har i sådana 
fall effektiviserat den aspekten av kunskapsförmedling avsevärt. Påpekas bör 
kanske att detta egna ansvar och denna effektivisering inte nödvändigtvis inne-
bär att användarna kommer att finna den för dem mest passande informationen.    

En förändring som till viss del handlar om förändringar i förutsättningarna 
för att kunna ta till sig den i katalogerna förmedlade kunskapen, eller här snara-
re informationen, rör de skilda förkunskaper som de olika katalogerna kräver. I 
Aurivillius katalog var det nödvändigt att besitta stora och djupa kunskaper om 
litteraturen för att överhuvudtaget kunna söka sig fram till den behövda infor-
mationen. En, jämfört med Aurivillius skapelse, nyare kortkatalog kräver också 
viss kunskap om hur denna fungerar. De webbaserade kataloger vi ser idag, i 
Uppsala Disa, kräver däremot bland annat kunskaper om hur själva sökningen 
ska gå till. Även själva valet av informationskälla kräver vissa specifika kun-
skaper. Givetvis var denna form av källkritik av vikt även tidigare i historien, 
men med tanke på det stadigt ökade informationsutbudet i form av exempelvis 
ny forskning är kanske detta än viktigare i dagens samhälle. Även möjligheten 
att på grund av sökteknik missa för användaren viktig information är något 
som studenter och forskare bör känna till inför informationssökningen. Den 
nya teknologin, här representerad av Disa, men även de automatiserade utlå-
ningsdiskarna har alltså ur denna aspekt gjort att förändringarna inom kun-
skapsförmedling till största del handlar om tillgänglighet och nya sätt att söka 
information.  

Att skapa en för användarna mer lättillgänglig katalog och ett effektivt sök-
system kräver givetvis ett tekniskt kunnande. Ur den aspekten är den nya tek-
nologin det som drivit denna utveckling framåt och som är grunden till att bib-
lioteken exempelvis kunnat organisera samlingarna i ett filialbibliotekssystem. 
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Modern informationsteknologi är förutsättningen för att informationsförmed-
ling dygnet runt ska kunna fungera. Men de webbaserade katalogerna och sök-
system i ständig utveckling kunde för världen vara likgiltiga om ingen använt 
dem. Även här är relationen mellan användare och bibliotek av största vikt när 
förändringarna inom informationsförmedlingen ska diskuteras. Teknologin har 
givetvis givit biblioteken möjligheterna att utveckla effektiva system för in-
formationsåtervinning, men utformningen av dessa, hanteringen av dess för-
medlade poster och så vidare är också beroende av att ett förhållande mellan 
forskningsbibliotek och forskare/studenter skapas och upprätthålls. Ur ett hi-
storiskt perspektiv var lagrandet av information av större vikt än själva den 
utåtriktade förmedlingen. Detta blir tydligt när de något svårforcerade äldre 
tryckta katalogerna studeras. I ett samhälle till viss del präglat av efterfrågan på 
kunskap, kombinerat med exempelvis den nya teknologin och ett större antal 
studenter blir utvecklingen inom detta fält av informationsförmedling kanske 
något enklare att förstå. Mycket information ska effektivt tillgängliggöras för 
ett ökande antal studenter och forskare för vilka kunskapsskapandet i flera hän-
seenden blivit allt viktigare.  

I förhållandet mellan bibliotek och universitetens forskare och studenter är 
forskningsbiblioteken de förmedlare av information som användarna så väl 
behöver i sin strävan att uppnå kunskap för att kunna vara med och konkurrera 
på arbetsmarknaden. Relationen utgörs av de krav som fokuserar på till exem-
pel en snabb åtkomst till bibliotekskatalogen, möjlighet att själv sköta lånepro-
cessen, åtkomst dygnet runt och så vidare. Visserligen är detta krav som i viss 
utsträckning inte kunnat uppstå utan vetskapen om vad den nya teknologin 
möjliggör. Inte heller är de nya katalogerna och söksystemen så pass enkelt 
uppbyggda att användare kan förväntas förstå hur de fungerar redan vid första 
anblicken. Ändå skiljer de sig starkt från tidigare kataloger där kännedom om 
litteraturen var grunden för att hitta bland samlingarna, en mer statisk kunskap 
om vad som fanns där. Nya kataloger skiljer sig åt från dessa inte bara på 
grund av att de nås via dator utan också på grund av att själva användandet och 
användbarheten är annorlunda jämfört med de äldre tryckta.  

Att förstå hur själva sökningen går till och att inse att denna kunskap om 
sökandet är oerhört viktigt för att förstå utvecklingen. Kunskapssamhället krä-
ver att vi enkelt och snabbt ska kunna omvandla våra gamla kunskaper till nya. 
De på ny teknologi grundade katalogerna får då till uppgift att på ett effektivt 
sätt kunna servera användarna medel för sin informationssökning samt att på 
ett så bra sätt som möjligt hantera det stora informationsflödet. Inom nämnda 
relation utvecklas kunskap när informationsförmedlingen flyter. Samtidigt som 
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datoriseringen kan tänkas förenkla bibliotekariernas arbete och vara dem till 
gagn är den absolut nödvändig för forskare och studenter. Utan biblioteken, 
förutsatt att ingen konkurrens skulle existera, och dess hanterande, sorterande, 
digitaliserande och tillgängliggörande av information skulle användarna stå 
mer eller mindre handfallna. Relationer existerar åt alla håll, men det är i detta 
fall tydligt hur ett utestängningssystem skulle kunna sättas i bruk på mer eller 
mindre tydliga sätt. Utöver informationsteknologin, informationsflödet och 
ökningen av studentantalet är beroendeförhållandena mellan olika grupper vik-
tiga att belysa för att förstå utvecklingen av informationsförmedlingen och strä-
van efter ny kunskap. 

Bibliotekens roll i utbildningen 

Bibliotekens och universitetens utveckling ur en pedagogisk syn-
vinkel.  
Utvecklingen inom forskningsbiblioteken handlar inte enbart om den nya tek-
nologin och det utökade samarbetet utan även om nya pedagogiska infallsvink-
lar på bibliotekens och bibliotekariernas roll. I ett kunskapssamhälle är utbild-
ning, lärande, forskning och liknande viktiga beståndsdelar. Även bibliotekets 
roll är viktig då de tjänar som bärare och spridare av information, men också 
som en förutsättning för just den tidigare nämnda utbildningen, forskningen 
och lärandet. Biblioteket och bibliotekarierna får således en mer direkt och 
praktisk roll i exempelvis lärandesituationer än vad som tidigare varit fallet. 
Utvecklingen pekar mot ett bibliotek mer involverat i lärandet än som bara en 
byggnad där den eftersökta informationen förhoppningsvis finns.  

I en utredning från Kungl. Biblioteket undersöktes bland annat hur det 
svenska utbildningssystemets utveckling kan tänkas ha påverkat forskningsbib-
lioteken. Utbildningssystemet i Sverige är väl utbyggt och insatserna har varit 
många och stora för att sprida och bygga ut högskolesystemet landet runt. I 
bibliotekens och bibliotekariernas uppgift ingår att förse forskare och studenter 
med information samt att se till att informationsförsörjningen till dessa grupper 
är god. Detta är en slags demokratifråga och en förutsättning för informations-
samhället. Ett samhälle för alla i Sverige och ett samhälle som ska garantera 
landets ställning internationellt i ekonomiskt hänseende. Detta skulle alltså, 
enligt KB-utredningen, vara anledningar till bibliotekens inriktning mot att bli 
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en resurs i lärandet och för att se till att informationsförsörjningen är god.124 
Utifrån detta blir det intressant att se hur universitet och utbildningssystem i 
Sverige utvecklats och förändrats. Den förändrade rollen för biblioteken sägs 
vara en följd av denna utveckling och behovet av information som finns bland 
studenter och forskare. Vad beror förändringarna i utbildningssystemet av? 

Thorsten Nybom menar att den första stora förändringen vad gäller den 
högre utbildningen skedde ungefär vid förra sekelskiftet. Universiteten hade 
från början fungerat som en slags ”förprofessionella socialiseringsasyler” för 
en socialt homogen grupp. Nu förvandlades de till organisationer för högre 
utbildning och forskning där även medelklassen hade möjlighet att ta del av 
systemet. Nybom menar till och med att forskning i stort sett blev universitets-
organisationernas huvuduppgift, men att även grundutbildningarna behöll en 
stark ställning.125 Detta skulle då vara en utveckling mot ett samhälle och uni-
versitet där informations- och kunskapsförmedlingen blivit viktig på grund av 
efterfrågan på kunskap, men också i och med att universitet och högskolor ex-
panderat och att fler studenter och forskare är verksamma än tidigare i histori-
en. 

Ytterligare ett steg i utvecklingen av universiteten skulle kunna sägas vara 
skapandet av ett slags virtuellt sådant. Distansutbildningar eller utbildningar 
via Internet är exempel på detta. I Nordinfos publikation Nordiskt forum för 
forskningsbibliotekschefer pekar Gloriana St. Clair på karakteristiska drag för 
ett sådant universitet eller en sådan utbildning. Förutom de fördelar som räknas 
upp är det frågan om vad som är fokus för en sådan utbildning som är intres-
sant. St. Clair menar att ett sådant universitet skulle skapa förutsättningar och 
jobba för att studenterna exempelvis på ett bättre sätt ska lära sig lösa problem 
och att det skulle hjälpa de studerande att förstå vikten av att orientera sig mot 
inlärning och kunskapsskapande.126 Detta skulle kunna tyda på att kunskaps-
samhället påverkat utbildningssystemet på flera sätt. Att mängden information 
och efterfrågan på den samma blivit allt större skulle kunna betyda en del för 
universiteten såtillvida att mer kunskap behöver skapas och fler människor 
behöver utbildas. Men en till viss del ny syn på vad kunskap är och vad den 
kan användas till skulle också kunna påverka utbildningens utformning. 

Nya former av utbildningar kan diskuteras och angripas från olika perspek-
tiv. St. Clair menar å ena sidan att det är viktigt att skilja mellan att enbart an-

                                                 
124KB – ett nav i kunskapssamhället, 2003, s. 281ff. 
125 Nybom, 1997, s. 21. 
126 St. Clair, Gloriana, 2000, “Changes in the educational landscape” s. 13. 
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vända Internet som en avlastningsplats för artiklar angående det som ska läras 
ut och att verkligen använda den nya teknologin på ett mer pedagogiskt sätt där 
denna blir både en förutsättning och ett hjälpmedel för inlärning.127 De många 
alternativen till den traditionella utbildningen och forskningen har gjort att uni-
versitet och högskolor inför omvärlden nu, mer än förr, blivit tvungna att moti-
vera sin existens. Konkurrens och offentlig insyn har blivit några av följderna 
av detta, men också det faktum att universiteten nu inför skattebetalare, studen-
ter och finansiärer måste visa att det arbete som bedrivs leder till något, till 
någonting gott och nyttigt. 

Så även om teknologin är ett ledande tema inom utbildningen av idag så 
har konkurrensen för universitet och högskolor också den inneburit en föränd-
ring. Enligt Nybom gäller detta inte minst förhållandet till övriga samhället och 
utformandet av institutioner, dess inriktning och finansiering.128 Bibliotekens 
roll inom universitetsorganisationen gör dem således till en resurs inom infor-
mationsförsörjningen och lärandet. Med tanke på de nya konkurrenssituatio-
nerna borde detta vara en tämligen viktig resurs. I den mån kunskapssamhället 
och de krav det reser kan påverka högre utbildning och universitet, borde detta 
också innebära utmaningar för forskningsbiblioteken då de lyder under univer-
sitetet. Detta ställer krav på att exempelvis samordna informationssystemet129 
då kraven och behoven skiftar mellan utbildningarna. Utvecklingen inom uni-
versitetsvärlden ställde nya krav också på Uppsala universitetsbibliotek då 
bland annat nya studieformer växte fram och studenter på grundutbildningarna 
började använda biblioteket som ”their setting for studies and as their meeting 
point.”130

Den modernare pedagogiken har, i motsats till den äldre, mer traditionella, 
fokuserat på själva förhållandet till information och användandet av informa-
tionssystemen. Att ta emot information från en lärare eller en kursbok har i 
många fall bytts ut mot inlärning som exempelvis problembaserat lärande, vil-
ket bygger på att studenterna själva söker sig till informationen. Höglund och 
Persson menar till och med att ”ett ringa biblioteksutnyttjande” är ett bevis för 
att den kunskap som produceras i en sådan lektionssal baseras på kurslitteratur 
och kunskaper överförda från läraren.131 Men för att få studenterna att söka nya 
informationsvägar och finna andra kunskapsutbud än de traditionella måste de 

                                                 
127 St. Clair, 2000, s. 14. 
128 Nybom, 1997, s. 139. 
129KB – ett nav i kunskapssamhället, 2003, s. 286. 
130 Halldin Norberg, 1995, s. 189. 
131 Höglund & Persson, 1978, s. 7. 
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kunna hantera de nya systemen och lära sig använda dem och tolka informatio-
nen de får fram på ett kritiskt sätt. Annars blir den moderna pedagogiken verk-
ningslös. Bibliotekens roll i det hela blir således att bland annat stå för någon 
form av användarutbildning, men också att se till att det för studenterna ifråga 
finns relevant information att inhämta. 

Forskningsbibliotekens möjligheter att följa utvecklingen inom ett ämne 
samt utvecklingen inom universitetsvärlden och kunskapssamhället är av stor 
vikt för användarna. De övergripande målen blir då enligt Kai Ekholm att in-
rikta sig på “Support of the information retrieval” och ”Support of educa-
tion”.132 Han skiljer alltså dessa två begrepp åt något. Den förstnämnda behand-
lar utbildandet i informationssökning och informationsåtervinning. Det andra 
handlar bland annat om att förbinda forskningsbiblioteken med andra former 
av utbildningssystem, att till exempel erbjuda service till distansutbildningar. 
Det finns alltså ett antal olika sätt att tolka innebörden i ett begrepp som ”en 
resurs i lärandet”, men målen, att tillgängliggöra information för bland annat 
studenter och forskare för att underlätta kunskapsskapandet, är de samma. 

Utvecklingen vid Uppsala universitetsbibliotek 
Att sitta vid en läsplats i ett forskningsbibliotek och enbart studera sin kurslit-
teratur är förhållandevis vanligt numera och fyller säkerligen viktiga sociala 
funktioner. Detta är en utveckling som skett under senare hälften av 1900-talet 
och som har sitt ursprung i olika faktorer som för sig själva ter sig lika viktiga 
som accepterandet av studenter på grundnivå i läsesalarna. En faktor var det 
nya studiemedelssystemet som ändrat ”studenternas ekonomiska villkor”133 och 
gjort att antalet studenter ökat. Detta innebar ett tydligare och större tryck på 
universiteten i form av dessa studenters krav. Trycket på biblioteket blev såle-
des också större och universitetsbibliotekets ledning ändrade inställning efter 
en utbyggnad mellan åren 1964-71 och upplät de platser som varit reserverade 
för forskare till studenter då dessa stolar sällan eller aldrig var besatta fullt ut. 
Villkoret för studenterna var att de gav sin plats till forskaren så fort han/hon 
dök upp och krävde den.134 Detta gjorde att biblioteket nu fylldes med studen-
ter. Många platser upptogs då och nu av studenter som, som nämnts, läste sin 
kurslitteratur och således inte använde sig av bibliotekets samlingar i någon 

                                                 
132 Ekholm, Kai, 2002,”The electronic library in a university context: Does it really make a difference?”, 
s. 211. 
133 Tottie, 1988, s. 3. 
134 Tottie, 1988, s. 4ff. 
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större utsträckning. Men även om studerande inte såg möjligheterna att söka 
och finna information som bibliotekets primära uppgift i detta läge så sökte de 
sig ändå till byggnaden. Tillströmningen av studenter kan ses som ett slags 
startskott till något större. 

Bibliotekens pedagogiska roll har efter och utifrån detta blivit allt större 
och viktigare. Studenters behov av litteratur, service, kvalitet och liknande är 
stort vilket bibliotek och bibliotekspersonal tagit i åtanke. Dessa studenter är 
beroende av både lärare och institutioner lika mycket som de är beroende av 
bibliotekskunskaper och service. Olika pedagogiker och inlärningssätt kräver 
kunskaper om hur biblioteket fungerar och bibliotekssystem och service som 
kan svara upp till dessa. De olika behov som studenter kan tänkas ha varierar 
starkt135 och bidrar till olika höga krav. Henry Egidius beskriver exempelvis i 
boken Pedagogik för 2000-talet det problembaserade lärandet som ett lärande 
där det primära är problem och uppgifter, i motsats till att studera läro- och 
kursböcker.136 Problemet är det studenterna ska utgå ifrån för att finna den kun-
skap som kan lösa just det problemet. Studenterna ska tränas i att söka upp 
information i exempelvis ”tryckta källor” och ”på Internet”137, något de kan 
göra bland annat på biblioteken. Om det tidigare varit svårt att fånga in och 
mäta den service som biblioteken och bibliotekarierna givit användarna så kan 
detta arbete komma att bli lite tydligare. I en samtid när fler människor än tidi-
gare sökt sig till universitet för att studera har kraven på forskningsbiblioteken 
ökat138 och detta i sin tur borde innebära att ju tidigare studenterna lärde sig 
grunderna i informationssökandet och lärde känna kataloger och system, desto 
bättre.  

De krav som exempelvis det tidigare nämnda problembaserade lärandet 
ställer på biblioteken gäller bland annat beståndet, tillgång till datorer, katalo-
ger och liknande, men även krav på pedagogiska kunskaper krävs. En utveck-
ling mot olika former av lärande ställer krav på biblioteken, här Uppsala uni-
versitetsbibliotek, som skiljer sig från de krav som skapats av andra tidigare 
pedagogiker. Även studier på högre nivåer och forskning skapar andra sorters 
krav. Thomas Tottie hyser förhoppningar om att biblioteken och bibliotekari-
erna i större utsträckning ska vara en del av de grundutbildningar som ges vid 
Uppsala universitet och att biblioteket ska kunna användas som en resurs inom 
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de olika pedagogikerna.139 Men precis som påpekas i utredningen Integration 
och decentralisering - Organisation och verksamhetsformer för Uppsala uni-
versitetsbibliotek finns stora skillnader mellan de pedagogiska inriktningarna 
om vi jämför olika ämnen.140 De olika institutionernas samarbete med bibliote-
ket och deras skilda utbildningsplaner gör det svårt att finna en enda väg vad 
gäller utvecklingen mot att bli en pedagogisk resurs i studenternas lärande.  

Denna utmaning är en av flera som biblioteken ställts och kommer att stäl-
las inför och som rör samma ämne, rollen forskningsbiblioteket spelar i läran-
det. Biblioteket måste kunna vara tillgängligt dygnet runt, vilket blivit möjligt 
med hjälp av webbaserade biblioteksdatasystem. Även möjligheten att kunna ta 
kontakt med bibliotekarier via en så kallad chatt är en del av utvecklingen. För 
att kunna skapa det virtuella biblioteket och tillgodose kraven från en allt större 
grupp individer behövs samarbete, något som exempelvis skapandet av 
LIBRIS och decentraliseringen av biblioteken skulle kunna vara ett exempel 
på. Ytterligare en utmaning ligger i en förbättrad referensverksamhet. Förslag 
angående möjligheten för bibliotekarier att bredda och fördjupa sina kunskaper 
inom ett visst ämne har lagts fram.141 Att kunna hjälpa studenter med deras in-
formationssökning och kvalitetsbedömningar, en utbildningsverksamhet som 
bedrivs på Carolina, är också en fråga som har betydelse inte bara för söktill-
fället utan även ur ett längre perspektiv. Det är några av grunderna, tillsam-
mans med tillhandahållandet av information, till ett livslångt lärande. St. Clair 
ställer sig dock frågan om ett enklare, effektivare och bekvämare sätt att få tag 
på information med hjälp av automatiserade kataloger och liknande alltid med 
säkerhet kommer att leda till större utnyttjande av den befintliga informatio-
nen.142 Att tillgången till litteratur och databaser blivit bättre med den nya tek-
nologins intåg är säkert sant, men hur användandet och valet av information ser 
ut är svårare att säga. Dock går det ju att hävda att bibliotekets roll är att se till 
att förmedla information och möjligheter till informationssökning, och vad 
användarna gör med den är deras ensak. 

Undervisning - Resultat 
Utvecklingen av bibliotekens roll i undervisning och utbildning är kanske mer 
en förändring mot någonting nytt än en förändring av någonting gammalt. Den 
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informationsförmedling som biblioteken erbjuder enbart genom att finnas till 
och tillhandahålla samlingar är möjligen faktorer som alltid spelat en slags roll 
i undervisningen, men den diskussion som blossat upp under senare år rör sna-
rare ett från bibliotekens sida mer aktivt deltagande i utbildningen. Biblioteka-
rierna ska exempelvis inte längre enbart förmedla information utan också se till 
så att studenternas och forskarnas informationsförsörjning är god. Den stora 
förändringen här blir således att biblioteken och bibliotekarierna ska erbjuda 
sina användare en ny slags service där de får ta på sig en ny roll som en slags 
lärare. Det stora tillflödet av information, ökad efterfrågan på kunskap, till-
strömning av studenter till universiteten och en ny, modernare pedagogik har i 
samverkan tvingat forskningsbibliotekens informationsförmedling att genomgå 
förändringar.  

Som exempel har det problembaserade lärandet som en ny slags pedagogik 
ställt större krav på exempelvis självständig informationssökning, på de stu-
denter som, genom sin utbildning, arbetar efter detta sätt till inlärning. Att mer 
självständigt söka information, i motsats till mer lärar- och kursboksledd ut-
bildning, kräver kunnande om bland annat själva sökprocessen, men även kun-
skaper om hur urvalet av information ska göras. I och med detta blir tillgången 
till kvalitativ information en viktig faktor att ta hänsyn till för forskningsbiblio-
teken. Inom en pedagogisk kontext såsom det problembaserade lärandet kan vi 
kanske till och med skönja ett slags övertagande av en lärarroll för biblioteka-
rien. Genom att som bibliotek i första hand vara de som samlar in, väljer ut och 
förmedlar den hos dem tillgängliga informationen och i nästa steg, genom bib-
liotekarierna, vara de som lär ut de grundläggande kunskaperna angående in-
formationssökning blir den roll som kallas en resurs i lärandet tydlig. Studen-
ternas självständiga informationsinsamling bygger på kunskaper om informa-
tionssökning i exempelvis databaser och biblioteksdatasystem. Dessa kunska-
per kan bibliotekarierna förmedla till dem. Själva sökningen i sig kräver också 
en slags avgränsning om eftersökningen ska kunna ge några resultat.  

Biblioteken tillgängliggör och tillhandahåller information genom bland an-
nat egna samlingar och databaser. Detta skulle kunna beskrivas som en utvidg-
ning av det område som annars utgörs av kursböcker och liknande litteratur. 
Bibliotekarierna visar studenter och forskare till rätta genom att lära ut grunder 
i informationssökning via exempelvis de egna biblioteksdatasystemen. En så-
dan läranderoll kan kanske i jämförelse med en mer klassisk lärarroll sägas 
vara av en mer guidande karaktär. Den är mer hänvisande, men ändå till ett 
eller flera avgränsade eller specifika områden. 
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Studenterna själva måste fortfarande utifrån denna guidning och hänvis-
ning göra sitt införskaffande av information och kunskapsskapande självstän-
digt. Detta som ett exempel för att tydliggöra den nya position inom utbild-
ningen som forskningsbiblioteken intagit. Utvecklingen inom informations-
förmedlingen karakteriseras här av hur bland annat själva sökprocessen blivit 
en mer integrerad del av en utbildning där kunskapen om hur vi söker informa-
tion för att skapa ny kunskap blivit allt viktigare. Således är inte bara kun-
skapsskapandet, det som i slutändan producerats, av vikt, utan även den del av 
utbildningen som lär studenterna processen bakom just denna produktion. I 
denna process ingår alltså själva informationssökningen. Om information förr i 
tiden, åtminstone på ett mer framträdande sätt, på något sätt utgjorde grunden 
för utbildningen så kan vi kanske se hur läran om att finna och hantera just 
information blivit allt viktigare i dagens utbildning. Inte minst för att vi stän-
digt ska kunna förnya våra kunskaper. 

I forskningsbibliotekens utveckling mot att bli en resurs i lärandet har rela-
tionen till studenterna blivit allt tydligare och starkare. Vikten av att inneha 
kunskap om informationssökning blir här också allt mer uppenbar. Det lärande 
biblioteken och bibliotekarierna levererar för dem närmare användare även i 
tider av automatiserad utlåning och liknande. Vad som lärs ut är i första hand 
just grundläggande kunskaper angående sökning, söksystem, återvinning. Det 
är detta som i förlängningen ska ge användarna en god informationsförsörj-
ning. Kunskapen som dessa användare producerar utifrån den införskaffade 
informationen är frukten av den relation de skapat gemensamt med forsknings-
biblioteken. Denna roll i utbildningen är en del av utvecklingen mot att göra 
studenterna mer självständiga. De ska med hjälp av till exempel databaser och 
andra webbaserade hjälpmedel i större utsträckning göra sig fria från en mer 
lärar- och kursboksstyrd miljö. För att klara av detta måste de således förstå 
sökprocessen, men även kunna hantera informationen. 

Informationsspecialisterna, bibliotekarierna, ska hjälpa studenterna med 
detta och på så vis bli en slags förlängning av universitetens och högskolornas 
lärande, men utan att styra studenterna som exempelvis en kursbok med ”fär-
diga” kunskaper kan tänkas göra. Men även de avgränsningar som måste upp-
stå när olika fält och ämnesområden ska undersökas borde kunna avspegla sig i 
processen informationssökning. Även det faktum att litteratur, databaser och så 
vidare på ett eller annat sätt bör vara kvalitetssäkrade gör att sökningens upp-
tagningsområde inte är oändligt. Risken för att reproducera tidigare kunskaper 
är även inom en pedagogik som förespråkar självständigt lärande mer eller 
mindre påtaglig då även själva sökprocessen måste läras ut. Relationen mellan 
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biblioteken/bibliotekarierna och studenter och forskare karakteriseras av det 
maktförhållande som är lärandesituationen, men även den kunskap som detta 
lärande, här huvudsakligen angående informationssökning, skapar är typiskt 
för det förhållande som uppstår mellan dessa två grupper. Det självständiga 
sökandet efter litteratur, artiklar och så vidare behöver alltså nödvändigtvis inte 
vara helt befriat från påverkan av den diskurs som utgör det utbildningssystem 
de rör sig inom. 
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Slutanalys 

Mitt huvudsakliga intresse med denna uppsats har varit att studera utveckling-
en av informations- och kunskapsförmedlingen på forskningsbibliotek. Jag har 
utifrån ett maktperspektiv försökt analysera de förändringar jag noterat i ex-
emplet Carolina Rediviva. Syftet har varit att över tid se hur bibliotekets kun-
skapsförmedling förändrats samt att studera forskningsbibliotekens roll i sam-
hället i stort. Detta med utgångspunkt i antagandet att maktförhållanden är 
sprungna ur relationer och att en rådande diskurs är det som styr inställningen 
till, och synen på, kunskap, och vad det är. 

De områden jag valde att studera var val gjorda med kunskapen om att ut-
vecklingen under senare år varit och är stor inom dessa fält. Utifrån utredning-
ar angående ansvarsbiblioteken och den påföljande decentraliseringen, det fak-
tum att varje bibliotek övergått till biblioteksdatasystem där användarna kan 
söka sin information via dator och Internet och diskussioner om forskningsbib-
liotekens roll i utbildningen kunde jag utgå från en slags allmän utveckling av 
kunskapsförmedlingen på forskningsbibliotek i Sverige och även övriga delar 
av Norden. I och med detta ville jag undersöka hur utvecklingen inom dessa tre 
områden sett ut vid Uppsala universitetsbibliotek och då främst utifrån Caroli-
na Rediviva. Som en följd av detta söker jag sedan se hur forskningsbibliote-
kets roll, i allmänhet, ser ut i samhället. 

Förmedlandets utveckling 
De förändringar som informationsförmedlingen på forskningsbiblioteken har 
genomgått över tid kan förstås på flera olika sätt beroende på vilken infallsvin-
kel vi väljer för studien. Fokuserar vi på bibliotekens relationer till användare, 
finansiärer och liknande aktörer kan vi förstå förändringarna som någonting 
som vuxit fram genom, och på grund av, de maktförhållanden som dessa rela-
tioner skapar. Vi kan visserligen spåra utvecklingen av exempelvis Disa tillba-
ka till framväxten av ny teknologi och bibliotekens roll i utbildningen kan kan-
ske sägas vara en följd av den moderna pedagogiken, men dessa aspekter blir 
mindre intressanta ur det perspektiv jag valt för uppsatsen. I alla förhållanden 
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och relationer utövas makt. Följden av dessa maktförhållanden blir uppkoms-
ten av kunskap. Utifrån detta antagande skulle vi till och med kunna fråga oss 
om inte kunskapen som ligger till grund för den nya informationsteknologin 
också är en följd av de olika relationer som korsar varandra och ligger till 
grund för kunskapssamhället. I de förhållanden forskningsbiblioteket har till 
bland annat användare och universitet utgör den aktivitet som är relationen 
också själva maktförhållandet. Makten syns således i dessa relationer och då 
även i utformandet av nya förutsättningar för informationsförmedling. 

Decentraliseringen av biblioteksorganisationen som är Uppsala universi-
tetsbibliotek bygger till stor del på möjligheten att komma närmre studenter 
och forskare samt att göra bibliotekets innehåll och samlingar allt mer special-
inriktade mot ett specifikt ämne. Tanken är bland annat att forskare och studen-
ter i anslutning till den institution de tillhör enkelt ska kunna få tillgång till den 
information de behöver för att klara sina studier och göra nya kunskaper. Den-
na utveckling är tydligt knuten till samspelet mellan bibliotek och universitet 
samt bibliotek och användare. Forskningsbibliotekets syfte är att sörja för in-
formationsförsörjning, informationsåtervinning och så vidare för studenterna 
vid universitetet. Genom att i allt högre grad specialisera informations- och 
kunskapsförmedlingen inom organisationen kan biblioteket förhoppningsvis 
enklare tillmötesgå de krav som användare ställer.  

Efterfrågan på kunskap och kvalificerad arbetskraft har med kunskapssam-
hällets framväxt blivit allt större. Detta i sin tur har skärpt kraven på universitet 
och högskolor som förmedlare av denna kunskap och arbetskraft till samhället 
och dess arbetsmarknad. Därmed blir forskningsbibliotekets roll som försörjare 
av information till universitetets forskare och studenter också av vikt ur sam-
hällssynpunkt. Biblioteket lyder under universitetet som i sin tur ingår i ett 
slags beroendeförhållande till samhället i övrigt, för att kunna bevara och för-
svara sin position. Tillströmningen av studenter är beroende av en god kun-
skapsförmedling som står i paritet med kunskapssamhällets krav. För att skapa 
denna efterfrågade kunskap krävs så i sin tur ett väl fungerande bibliotek där 
den senaste informationen på ett eller annat sätt finns lagrad, tillgänglig och i 
direkt närhet till användarna. De förhållanden och relationer som är ett uttryck 
för maktutövningen är här många och rör sig samtidigt i flera riktningar. Det så 
kallade nätet av relationer är här således extra tydligt.  

Utvecklingen från tryckta och i vissa fall svårtillgängliga tryckta kataloger 
och kortsystem till en digitaliserad katalog tillgänglig hemifrån är kanske ur 
förmedlingssynpunkt den mest påtagliga. Informationen görs med teknologins 
hjälp tillgänglig via datorer och Internet och sökmöjligheterna blir fler. I jäm-

 54



förelse med den katalog Pehr Fabian Aurivillius skapade under tidigt 1800-tal 
är den nuvarande, Disa, inte bara betydligt mer lättillgänglig utan också väsent-
ligt mycket enklare att söka i så till vida att vi vet hur vi ska gå till väga med 
själva sökprocessen. Vi behöver inte besitta samma litteraturkunskap som an-
vändare av Aurivillius katalog behövde för vår informationsåtervinnings skull, 
men vi behöver veta hur själva sökningen ska gå till och vad av det återfunna 
materialet som är av vikt för oss. Ur den aspekten blir skillnaderna mellan des-
sa kataloger mest förändringar av teknisk karaktär. Men givetvis är möjlighe-
ten att kunna finna litteratur, artiklar och så vidare dygnet runt en stor och re-
volutionerande förändring. Ändå är möjligheterna till utestängning närvarande 
i och med de kunskaper sökprocessen kräver och de problem som uppstår i och 
med urvalet av informationsåtervinningen.  

Bibliotekens relation till användarna är i detta fall kanske det mest uppen-
bara maktförhållandet mellan olika aktörer. Skapandet av webbaserade katalo-
ger är i stor utsträckning riktad mot användarna och ett förenklande av deras 
informationssökning. Det ligger i användarnas intresse att söka information på 
enklast möjliga vis. Detta utgör grunderna för deras förhållande till forsknings-
biblioteken då det är de som ska förmedla, inte bara informationen utan också 
verktygen för själva sökningen. Men för att skapa kunskap utifrån den informa-
tion som återfinns via katalogerna måste användarna även ha en förståelse för 
hur själva sökprocessen går till. Utan denna kunskap blir biblioteksdatasyste-
men, som nämnts, maktfaktorer i den bemärkelsen att de fungerar som ett slags 
utestängningssystem gentemot dem som inte behärskar själva informationssök-
ningen. Foucaults uppfattning om utbildnings- och bibliotekssystemen och 
deras möjligheter att reproducera uppfattningen om vad sann kunskap är skulle 
då kunna exemplifieras med hjälp av dessa system. Hanterar du inte själva sök-
processen stängs du ute medan du när du behärskar den samma reproducerar 
den kunskap som diskursen strävar efter att förmedla. 

Utvecklingen av kataloger kan således förstås som en följd av bland annat 
den relation som existerar mellan bibliotek och användare där forskningsbib-
lioteket är studenter och forskares informationsförmedlare. Förändringarna kan 
också ses i skenet av diskursens vilja till kunskap där informationsförmedling-
en till viss del syftar till att skapa en slags sann kunskap som uttrycks av just 
denna diskurs. 

Forskningsbibliotekens nya roll som en resurs i lärandet är en förändring 
av situationen så till vida att bibliotekarierna numera i större utsträckning ex-
empelvis ansvarar för studenternas kunnande om informationssökningsproces-
sen. Med införandet av ny pedagogik har bibliotekens ansvar vad gäller studen-
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ter och forskares informationsförsörjning ökat. När användarna i högre grad än 
tidigare ska kunna söka och finna information självständigt blir kunskaperna 
om sökprocessen allt viktigare att lära ut. Informationsförmedlingen har såle-
des fått mer karaktär av utbildning och lärande där litteratur och liknande nu-
mera inte bara ska tillhandahållas. Håller vi oss till tanken att relationer mellan 
de olika grupperna genererar maktförhållanden och kunskap kan vi se hur bib-
liotekets förhållande till både universitet och användare spelar en viktig roll i 
just denna utveckling. Vad som verkligen accentueras i och med skapandet av 
denna roll som en del i utbildningen är således själva sökprocessen. Relationen 
mellan bibliotek och användare bygger därför till viss del på de behov som 
studenter och forskare har av kunskap angående informationssökningen. 

De krav som ställs på studenterna från skolans håll gäller allt oftare deras 
förmåga att självständigt söka sin information. Den kunskap de tillskansat sig 
genom att genomgå sin utbildning handlar till stor del om att självständigt kun-
na införskaffa information och utifrån den skapa ny kunskap. Kort sagt är för-
mågan att behärska sökprocessen ett av de viktigaste momenten i modern pe-
dagogik och utbildning. Relationen mellan biblioteken och dess användare är 
således beroende eller ett i ledet av de förhållanden som existerar mellan stu-
denter och universitet samt mellan universitet och kunskapssamhälle. Utveck-
lingen mot att bli en resurs i lärandet kan alltså förstås som en förändring bero-
ende av kunskapssamhällets krav på arbetskraft som kan hantera informations-
sökningsprocessen för att i förlängningen alltid kunna skapa ny kunskap. 

Denna arbetskraft ska utbildas av universiteten varför de i sin tur söker in-
volvera informationsspecialister som bibliotekarier för att lära ut just kunska-
perna om sökprocessen. Detta förhållande till utbildningssystemet kan också 
ses som ytterligare en inblandning i ett slags utestängningssystem. Diskursens 
vilja till kunskap och sanning förlitar sig i stor utsträckning på institutionellt 
stöd. Precis som bibliotekssystemen, menar Foucault, reproducerar utbild-
ningssystemen och pedagogiken dessa sanningar och kunskaper. Att knyta än 
starkare band mellan biblioteks- och utbildningssystemen kanske gör denna 
reproduktion och detta utestängningssystem är tydligare.  

 

Informationssökning, kunskapsuppfattning och samhällsroll 
Utöver de relationer forskningsbiblioteket har med exempelvis användare och 
universitet kan vi peka på ytterligare en faktor som kan tänkas ligga till grund 
för utvecklingen av informationsförmedlingen. Med kunskapssamhällets intåg 
har bland annat synen på kunskap, hur den bör användas och dess livstid för-
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ändrats. Om utbildning förr i tiden behandlade kunskap som något nästan sta-
tiskt råder kanske närmast omvända förhållanden numera. Kunskapssamhället 
förutsätter fri tillgång till information så att ny kunskap hela tiden ska kunna 
skapas. En stor del av kunskapsskapandet går ut på att veta om att vi snart mås-
te byta ut den. Detta innebär att kunskapen i sig nästan blir sekundär i en ut-
bildningssituation. Verklig fokus ligger istället på själva sökprocessen, förmå-
gan att behärska informationssökningen. För att ständigt kunna producera ny 
kunskap blir den verkliga maktfaktorn kunskaperna om hur vi finner ny infor-
mation. 

Att hantera sökprocessen på ett korrekt sätt blir således också ytterligare en 
aspekt av diskursens vilja till kunskap och sanning att ta hänsyn till. Kunskaps-
samhället bygger på de relationer som skapas mellan de olika aktörer som är 
inblandade i informations- och kunskapsförmedlingen. Studenter och forskare 
behöver information för att överhuvudtaget kunna skapa kunskap. Detta kun-
skapsskapande bygger då på relationer med universitetet och biblioteket. In-
formationssökandet är handlingen som är relationen till forskningsbiblioteket. 
Biblioteket förser användarna med information som de själva införskaffat, ka-
talogiserat och förmedlat. Detta för att, på uppdrag av universitet och högsko-
lor, sörja för en god informationsåtervinning bland forskare och studenter. In-
formationen som förmedlas ska vara av vikt för användarna och bibliotekets 
arbete ska spegla universitetens och utbildningarnas utveckling. Den kunskaps-
syn som ständigt förändras och utvecklas ska påverka forskningsbibliotekens 
verksamhet. 

Utbildningssystemet, som biblioteksorganisationen är en del av, påverkas 
av kunskapssynen i kunskapssamhället i den bemärkelsen att den sorts kunskap 
arbetsmarknaden efterfrågar bör universitet och högskolor producera om de vill 
behålla sin ställning i samhället. Detta påverkar forskningsbiblioteket på flera 
olika sätt. För det första bör den förändrade kunskapssynen kunna spåras i in-
formationsförmedlingen på så vis att det är denna information som ska utmyn-
na i kunskap, den efterfrågade. Även behovet av att ständigt kunna skapa ny 
kunskap lämnar ett avtryck i organisationen då själva sökprocessen är grund-
läggande för detta nyskapande. Relationen mellan forskningsbiblioteken och 
dess användare utgörs då primärt av just denna informationssökning. Att ut-
veckla specialbibliotek, tillgängliggöra kataloger via Internet och ta del av ut-
bildningen är förändringar som alla, åtminstone till en viss gräns, kan sägas 
handla om förbättring och utveckling av informationssökningsprocessen. 

I de nät av relationer som utgör kunskapssamhället ingår forskningsbiblio-
tekets förhållanden till användare, universitet/högskolor samt samhället i stort. 
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Relationen till samhället går i stor utsträckning ut på att spela rollen av infor-
mationsförmedlare. Denna förmedling riktar sig i första hand till studenter och 
forskare vid universitet och högskolor. Biblioteken ska förmedla information 
till studenter och forskare vilka i sin tur ska förvandla denna information till 
kunskap. Med detta kunskapsutvecklande ska användarna sedan kunna garan-
tera samhällsutveckling och en god ekonomisk tillväxt. Detta innebär att för-
hållandet till universitetsorganisationen är grundläggande för relationen till 
kunskapssamhället, precis som samspelet mellan forskningsbibliotek och an-
vändare är grundläggande. Dessa relationer karakteriseras således av att de är 
flera, riktade till olika grupper och människor vid olika tillfällen. Det är i viss 
mån också dessa relationer som styr informations- och kunskapsförmedlingens 
utveckling. 

Maktrelationerna, som är några av grundstenarna i uppbyggandet av kun-
skapssamhället, förändrar inte bara bibliotekens roll i samhället. Forsknings-
biblioteket har i ett samhälle där kunskap är en av de viktigaste ingredienserna 
fått en framskjuten roll som bland annat informationsförmedlare, men de 
nämnda relationerna som utgör kunskapssamhället har också fungerat som 
ännu en faktor i utvecklandet av, och inställningen till, informations- och kun-
skapsförmedling. 

Den rådande kunskapssynen skulle med hjälp av Foucaults teorier kunna 
härledas till diskursen. Kunskap om ett ämne, ett objekt eller en händelse är 
följden av makten som diskursen utövar. I den bemärkelsen kan vi också säga 
att den rådande kunskapssynen påverkar bibliotekens informations- och kun-
skapsförmedling. Att skapa sanningar och sann kunskap är vad diskursen gör 
och maktutövningar såsom utestängningar och förbud ser vi i stort sett ingen-
ting av på biblioteken. Istället reproduceras kunskapen genom exempelvis ut-
bildningssystemen. Denna blir då helt enkelt det som är kunskap. 

Kunskapsuppfattningen och dess förändring över tid kan studeras betydligt 
närmre än vad jag gjort här, men vi kan förenklat konstatera att det finns en 
skillnad i synen på hur kunskap används, hur den produceras och hur länge den 
är giltig. Jag har i min uppsats inte tagit upp frågorna om huruvida det stora 
informationsflödet och/eller liknande förändringar varit utlösande faktorer för 
utvecklingen av kunskapsuppfattningen. Dock kan vi konstatera att det exem-
pelvis finns betydande skillnader mellan utbildningssituationerna förr och nu. 
Den kunskap som skapas idag är mer instabil till sin natur i den bemärkelsen 
att den ständigt måste kunna revideras. Ser vi kunskap som en vara som ska 
säljas eller som ett uttryck för de kvaliteter vi besitter måste vi också vara be-
redda att kassera, uppdatera och förnya de samma. I jämförelse med historisk 
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utbildning vid universitet och högskolor är synen på vad kunskap är och vad 
som är kunskap inte lika fast. Dagens kunskapsinnehåll är betydligt mer om-
bytligt och detta, bland annat, gör att kraven på oss att finna ny information för 
att kunna skapa ny kunskap blir allt viktigare. Information är grundläggande, 
den omformbara kunskapen är slutmålet, men informationssökningen är av 
största vikt för att finna just den rätta informationen för kunskapsskapandet. 

Maktrelationen kan till viss del sägas utgå från handlingen som är själva 
informationssökningen. Att hantera sökprocessen innebär att vi kan skapa kun-
skap. Denna kunskap är både följden av, men även förutsättningen för makt. 
Möjligheterna som ges att införskaffa kunskap gör maktförhållanden än starka-
re och tydligare. I en maktrelation ligger fokus på handlingarna snarare än på 
individerna i sig. Att erbjuda sökmöjligheter samt att utföra sökningar är hand-
lingar som i viss utsträckning utgör en maktrelation. Bibliotekens relation till 
kunskapssamhället utgörs bland annat av de handlingar som syftar till att för-
medla information. Detta innebär att skapandet av bättre och förenklade möj-
ligheter för användarna att söka information är det handlande, den aktivitet, 
som utgör maktrelationen mellan forskningsbibliotek och det så kallade kun-
skapssamhället. Åt andra hållet kan vi se att själva sökningen blir den handling 
som utgör förhållandet mellan bibliotek och studenter. Utvecklingen av infor-
mationsförmedlandet är således handlingar som utgör de relationer som är 
grundläggande för både kunskapssamhället och utbildnings- och bibliotekssy-
stemet. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har haft till syfte att utifrån ett maktperspektiv försöka besvara 
frågeställningarna: 

- Hur har kunskaps- och informationsförmedlingen på Carolina Rediviva 
förändrats över tid? 

- Hur ser forskningsbibliotekets roll i samhället ut? 
Med hjälp av de delar av Michel Foucaults teorier angående begreppen maktre-
lationer, maktutövning, kunskap och diskurser söker jag sedan gå vidare med 
resultatet från undersökningen. Decentraliseringen av biblioteket, nya katalo-
ger och bibliotekets roll i utbildningen är de aspekter av informationsförmed-
ling jag i min undersökning valt att fokusera på. Frågeställningen angående 
forskningsbibliotekets roll i samhället integreras i undersökningen genom att 
relatera effekterna av informations- och kunskapsförmedlingen till samhällsut-
vecklingen i stort.  

Informationsförmedlingens förändring över tid har vid Uppsala universi-
tetsbibliotek tagit sig uttryck i en tydlig decentralisering av biblioteksorganisa-
tionen där så kallade bruksbibliotek uppförts. Utvecklingen av katalogerna 
karakteriseras i första hand av den större tillgängligheten som blivit ett faktum 
genom exempelvis Internets införande. Även kraven på förändrade förkunska-
per hos användarna vad gäller själva sökningen och informationsåtervinningen 
i biblioteksdatasystemet jämfört med äldre tryckta kataloger är en stor och tyd-
lig del av utvecklingen. Bibliotekets deltagande roll inom utbildningen har 
över tid skiftat fokus från tillhandahållande av samlingarna till en lärarroll vad 
gäller utbildning i informationssökning. Denna utveckling har också till viss 
del skapat en förändrad inställning till servicen gentemot universitet, studenter 
och forskare. Forskningsbibliotekens samhälleliga roll präglas av informations-
förmedling till forskare och studenter vid högskolor och universitet. Dessa är i 
sin tur de som i ett kunskapssamhälle ska se till att hjälpa samhällsutvecklingen 
framåt, genom den kunskap de tillskansat sig genom sin utbildning, inte minst 
ur en ekonomisk synvinkel. 
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Utifrån ett maktperspektiv kan forskningsbibliotekens utveckling bland 
annat förstås som en följd av de maktrelationer som till viss del utgör grunder-
na för kunskapssamhället. Bibliotekets förhållande till användare, universitet, 
finansiärer och samhället i stort gör att informationsförmedlingen, i kombina-
tion med exempelvis ny teknologi, genomgått förändringar som sätter själva 
informationssökningen i fokus. Där maktrelationer existerar växer också kun-
skap fram. Denna måste i ett kunskapssamhälle ständigt omformas. För att ut-
veckla nya kunskaper krävs gedigna kunskaper om sökprocessen. Forsknings-
bibliotekens roll i dessa maktrelationer blir då att som informationsförmedlare 
inte bara att se till så att användarna får tillgång till just information genom 
exempelvis sökinstrumentens utveckling utan också att utbilda användarna 
inom informationssökning och informationsåtervinning. I denna relation lyfts 
informationssökningen fram som en maktfaktor. Forskningsbiblioteket bör 
således också sörja för att dess användare på ett bra sätt kan hantera den sök-
process som är grunden till att kunna skapa ny kunskap. 
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