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Inledning 

Bibliotekarien och läraren närmar sig idag mer och mer varandra t.ex. i samar-
betet kring olika elevgrupper. Det kan rent av i vissa arbetsformer vara svårt att 
dra gränser mellan var den ena eller den andra professionen har sin början eller 
sitt slut. Kanske är en slags korsbefruktning mellan de båda yrkena något att 
föredra för att nå bästa möjliga samarbete kring elever/användare? Att sätta 
individen i centrum när det gäller utbildning av olika slag är en pedagogik som 
tycks ha kommit för att stanna. I stället för att utsätta elever för undervisning i 
skolan (då de erbjuds något förutbestämt som de förväntas ta till sig och sedan 
ska redovisa inom viss tid och ram) talar vi istället om att hjälpa eleverna att 
hitta sin egen kunskapsnivå och ge dem möjligheter och redskap att utveckla 
och höja den nivån. Så här uttrycks det i Läroplanen från 1994 i en individuell 
konstruktivistisk1 kunskapssyn där kapitel 1 tar upp Skolans värdegrund och 
uppdrag och kapitel 2 behandlar Mål och riktlinjer;  

 
Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet.2

 
Läraren skall 
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande.3

                                                 
1 Individuell konstruktivistisk syn på lärande (en riktning inom den kognitiva teorin med Piaget som 
främste förespråkare) innebär kortfattat att individen utifrån eget aktivt handlande ska kunna skapa sin 
kunskap. 
2 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), SKOLFS 1994:1 Grundföreskrift, kap 1.1: 
”Grundläggande värden”, Utbildningsdepartementet, Stockholm, utkom från trycket i mars 1994. 
3 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), SKOLFS 1994:1 Grundföreskrift,  kap 2.1, 
”Riktlinjer”, Utbildningsdepartementet, Stockholm, utkom från trycket i mars 1994. 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=1101
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Att som tidigare endast söka rätt på och förmedla böcker till elever/användare 
på bibliotek räcker inte för att kunna tillfredställa deras behov av information, 
information som blir allt mer mångfasetterad för att motsvara de krav som 
skola och utbildning numera ställer på eleverna. Både lärare och bibliotekarier 
ser sina tidigare yrkesroller förändras i takt med teknik och ny metodik. Tidi-
gare bibliotekarieutbildningar stämmer förmodligen inte längre överens med 
den förändrade yrkesroll man befinner sig i och utvecklingen har gått ganska 
fort. Dels handlar det om att ta till sig ny teknik, men lika mycket om att hjälpa 
eller handleda elever så att de kan bli mer självständiga i sin informationssök-
ning. Man talar om informationskompetens4, ett begrepp som kan beskriva fär-
digheten hos en användare eller elev i att få tillgång till nyckeln i sin egen in-
formationssökningsprocess. Om man utvidgar det begreppet kan man tala om 
kunskapsprocessen hos var och en och då syfta på hur varje individ ständigt 
fogar samman ny information till annan tidigare information och efter intel-
lektuellt övervägande infogar och verifierar den nya informationen i sitt 
logiska tankesystem. Donald Case uttrycker sig så här angående begreppet 
”sense-making”5 i sin bok Looking for Information : 

Sense-making has incorporated Dewey, Kelly and Brunner´s notion of life as an 
encounter with problems and discontinuities in knowledge, and also the view that 
information is something we can create through our interactions with the obstacles in our 
progress through life. It is an active, process-oriented view of learning and being. The 
end-product of the process – sense – is equated with knowledge but also with options, 
intuitions, and (effective) responses.6

Effekten av denna process blir att de nya tankarna upphöjs till kunskap, ett be-
grepp som kan anses vara relevant i den situation och i de omständigheter vi 
befinner oss.  

Bibliotekarierna, som befinner sig mitt i denna process av andras lärande 
och det egna lärandet, får en mycket central roll i kunskapssamhället. De har 
förutom kunskaper om litteratursamlingar m.m. tillgång till modern tillgänglig 

                                                 
4  Information Literacy (eng.). Enligt Louise Limberg fick begreppet genomslag i och med en rapport från 
American Library Association 1989. Där fastställs att maximalt informationskompetenta är människor 
som har lärt sig att lära sig och som vet hur information är organiserad bl. a.  
 
5 Sense-making = meningsskapande (min tolkning). Donald Case menar att begreppet, kan tolkas både 
som paradigm, en teori eller en metod.  
 
6 Citatet hämtat ur Looking for Information: a Survey of Research on Information Seeking, Needs and 
Behaviour av Donald O. Case, utgiven av Academic Press/Elsevier Science, San Diego, Calif., 2002, s. 
146. 
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digital teknik i informationssökning, men hinner de med utvecklingen? Hur de 
klarar denna roll av informationsförmedlare, informationsgranskare och peda-
gogisk handledare som bibliotekarier på ett folkbibliotek eller ett högskolebib-
liotek och hur de föredrar och förmår skaffa den kompetens de behöver är en 
intressant och mycket viktig fråga. Lika intressant är att se vilken typ av fort-
bildning som faktiskt erbjuds dem idag. 

Syfte och frågeställningar 
Fyller utbildning och fortbildning, d.v.s. kompetensutvecklingen i stort, de inre 
och yttre behoven av utveckling som bibliotekarierna på ett folkbibliotek och 
ett högskolebibliotek har idag? Känner de sig kompetenta i sin yrkesroll som 
utvecklats mot att handleda användare i att skaffa sig den informationskompe-
tens de behöver för sina speciella syften inom kontexten och den sociokultu-
rella miljön där de befinner sig? Hur stämmer det undersökta fortbildningsut-
budet överens med Bibliotekslagens formuleringar om mål för verksamheten? 

 
Det ena syftet med denna uppsats är att lyfta fram och visa på föränd-

ringarna i bibliotekarieprofessionen under de senaste decennierna. 
Förändringar som har att göra med den digitaliserade informationsvärlden, som 
också indirekt leder till en mer pedagogisk betoning av själva referensarbetet i 
förhållande till användarna. Referensarbetet har fått en mer handledande 
karaktär i och med nya undervisningssätt i olika utbildningsformer och kan 
försiggå i individuella möten med användare, men också som handledande 
förmedling av sökstrategier för olika användare i grupp. Människor idag, 
förväntas utbilda sig fortlöpande genom livet beroende på teknisk utveckling, 
arbetsmarknads struktur m.m. och man talar om det ”livslånga lärandet”, 
snarare än det ungdomsrelaterade lärande som tidigare fokuserades kring 
studentexamen och högskola.  En allmän höjning av utbildning och kompetens 
hos hela befolkningen för att kunna möta den snabba utvecklingen ses av 
regeringen som en ledstjärna vilket bl.a. lett fram till kunskapslyftsreformen där 
biblioteken fått en central och markerad plats. Inom både bibliotek och skola 
uttalar man att bibliotekarieyrket och läraryrket mer och mer närmar sig 
varandra, mycket beroende på att man inom skolan numera ofta använder sig 
av s.k. problembaserat lärande (PBL)7 eller problembaserad inlärning (PBI), 

                                                 

 

7 Problembaserat lärande är en pedagogisk metod med demokratiska förtecken, där de studerande genom 
gruppdiskussioner, sökande av information efter behov på olika sätt och i olika källor ska vänja sig att ta 
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som det tidigare kallades. (Begreppet in-lärning befäster, enligt Roger Säljö8, 
betydelsen av överförd kunskap mellan sändare – mottagare, vilket är en bild 
av kunskap och lärande som starkt hör hemma i det tidigare dominerande 
kognitiva perspektivet i Sverige.) PBL som undervisningsmetod förekommer 
på grundskola, gymnasieskola, såväl som på högskola och i kommunal 
vuxenundervisning och den innebär helt kortfattat att eleverna arbetar med s.k. 
typfall och forskning som ofta kan bedrivas med bibliotek som bas eller fysisk 
plats för informationssökning och/eller grupparbeten. Detta arbetssätt har 
medfört en tyngre belastning på folk- och skolbibliotek, utvidgat 
bibliotekariernas referensarbete och följaktligen också ställt högre krav på dem 
att vara mer insatta i ämnesdatabaser, ämnesportaler på nätet m.m. för att 
kunna hjälpa eleverna att hitta rätt sökredskap för sin forskning i olika ämnen. 
Samarbetet och utbytet mellan lärare och bibliotekarier ökar och medför nya 
strukturer i organisationen för undervisning. Det andra och viktigaste syftet 
med uppsatsen är att ta reda på om fortbildning/utbildning för bibliotekarier, 
vilken bedrivs pågående eller som bedrivits de senaste åren, fyller den önskade 
funktionen. D.v.s. utvecklar och utbildar bibliotekarierna så att de känner 
säkerhet och kan vidareutveckla sin profession i framtiden i överensstämmelse 
med de yttre kraven. Något jag här också vill ta reda på är hur man inom 
biblioteksorganisationen utnyttjar och tar till vara de inre kunskapsresurserna, 
det jag benämner som intern kunskap inom organisationen?  Hur går 
lärandet/kunskapsutbytet mellan olika personalkategorier och individer till 
inom organisationen och hur högt värderas den av bibliotekarierna själva som 
kunskapsinstrument? Att lärande i en specifik kontext och i ett sociokulturellt 
sammanhang är ett viktigt redskap för att nå relevant kunskap kopplat direkt 
till yrkespraktiken är tankar som jag kommer att belysa i teorikapitlet, där jag 
lyfter fram bl.a. Carol Kuhlthaus, Louise Limbergs och Roger Säljös forskning. 

Det känns också viktigt att belysa dessa problemställningar inom biblio-
teksorganisationen mot bakgrund av mina egna erfarenheter som praktiserande 
lärare inom grundskola och vuxenutbildning. I denna uppsats finns bara litet 
utrymme för att belysa och ytterligare betona samarbetet mellan skola och bib-
liotek, men jag vill ändå markera det oerhört viktiga i vägvalet för att dagens 

 
eget ansvar för sitt lärande med respekt för andras åsikter, kunskaper och värderingar på ett både kritiskt 
och självkritiskt sätt. Det handlar även om att lyfta fram den egna kraften och förmågan. Harry Egidius 
bok Problembaserat lärande – en introduktion för lärare och lärande (1999) är här en bra 
informationskälla. 
8 Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs Universitet och företräder ett 
sociokulturellt/kulturpsykologiskt perspektiv på lärande och utveckling. 
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och morgondagens studerande/användare ska kunna få bra stöd att orientera sig 
i det utvecklade informationssamhället i sin strävan mot kunskap. Vi behöver 
alla lära oss att hantera och att sovra i den ständigt ökande informationsmängd 
som i dag är tillgänglig både elektroniskt och i tryckt form. Att kritiskt kunna 
granska källor blir en ytterst nödvändig kunskap i framtiden och här har biblio-
tekarierna en helt ny pedagogisk funktion att både utbilda elever och stödja 
lärare, anser jag. Att det finns många problem förknippade med ökat informa-
tionsutbud behöver inte innebära ökad frustration eller sämre kunskapsinhäm-
tande, men det krävs att bibliotekarier och andra s.k. informationsspecialister 
lär sig att handskas insiktsfullt med de nya tekniska utmaningarna för att på 
bästa sätt pedagogiskt kunna bistå användarna de interagerar med.  

För att ändå lite mer konkret belysa befruktningen mellan de båda 
yrkesrollerna vill jag redovisa ett intressant exempel med inriktning mot detta 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier så som det beskrivs i en artikel i 
Biblioteksbladet/02 från 2005. Artikeln som sammanfattar redovisningen av en 
nationell förstudie om digitala lärresurser på ett idéseminarium heter ”Att 
synliggöra digitala lärresurser – en uppgift för biblioteken” och är skriven av 
bibliotekskonsulten Jacob Harnesk som ställer sig frågan om detta är något för 
biblioteken. Här tar han upp att de flesta universitet och högskolor på olika sätt 
försöker stödja ett flexibelt och nätbaserat lärande, både när det gäller 
distansstudier och studier i kurser på plats. I rapporten Tillgång till digitala 
resurser inom högskolan, vilken ingår i förstudien, konstaterar Katarina Jandér 
från Utvecklingscentrum för lärande och undervisning, UCLU, att problemen 
idag med att inom undervisning effektivt kunna hitta relevant digitalt material i 
kurserna inte längre är tekniska utan snarare sociokulturella. Det kan handla 
om att t ex lärarna inte vill släppa ifrån sig sitt material eller att upphovsrätt 
eller olikheter i kvalitetsgranskning gör det hela problematiskt. Det finns också 
fortfarande en oförmåga hos lärare att hitta bland materialet. Det finns numera 
lärresurser i form av databaser, där HEAL (health Education Assets Library) 
inom medicin och hälsovård kan nämnas på internationell nivå och det svenska 
Kursnavet, som drivs av CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) och 
riktar sig till gymnasielärare med ett brett ämnesutbud, är ett mycket gott 
exempel. Att synliggöra sina digitala lärresurser och att kunna idka utbyte 
genom fri tillgång, anser Katarina Jandér vara väsentligast för utvecklingen. 
Lärare i projektet på en utbildning vid Lunds Universitet var mycket positiva 
till samarbetet med utveckling av digitala lärrerurser och menade att 
bibliotekariernas kunskaper om indexering och beskrivning av materialet till 
formulerad metadata för att kunna publicera materialet var ovärderlig. De 
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uttryckte att genom samarbetet kunde de släppa administrationsansvaret till 
förmån för sitt pedagogiska arbete, vilket ledde till bättre fokusering. I artikeln 
sägs att man i Norge, Danmark och England planerar att bygga nationella 
databaser med digitala lärresurser, men det vänder sig Katarina Jandér emot 
som en central lösning. Det kanske hellre kan finnas skäl att bygga upp lokala 
databaser försedda med metadata som möjliggör samsökning på nationell nivå, 
säger hon. Detta förhållningssätt tycker jag personligen rimmar bäst med det 
sociokulturella tänkandet, att utgå från den speciella kultur som råder inom en 
verksamhet för att nå bästa förståelse i ett lärandeperspektiv. Jacob Harnesk 
avslutar artikeln med att besvara sin inledande fråga med ”Biblioteken är i 
högsta grad med och bygger en infrastruktur för ett IT-baserat lärande”.9

Begreppsdefinitioner 

Jag kommer att bygga min uppsats kring tolkningar av kunskapsbegreppet. Hur 
här i första hand bibliotekarierna tar till sig och verifierar ny relevant kunskap 
för sin profession. Hur de sedan lyckas med att pedagogiskt handleda använ-
darna i själva referenssituationen känns väldigt centralt för hela yrkesrollen 
idag. En klar distinktion mellan begreppen information och kunskap kan vara 
svår att göra, men min tolkning i denna uppsats går ut på att kunskap på något 
sätt är förädlad information eller insamlad data som kan tillämpas på ett frukt-
bart sätt en särskild situation och i den sociokulturella miljö den hör hemma. 
För att konkret belysa bibliotekariens tillämpning av kunskap i en referens-
situation med en användare, t.ex. en sjuksköterskestuderande, kan det fungera 
enligt denna förenklade beskrivning; 

Om den sjuksköterskestuderande behöver ta reda på sambandet mellan 
kolesterolintag och hjärtinfarkt och vill hitta lämplig litteratur och forskning 
kan då bibliotekarien i en referenssituation visa användaren sökmöjligheterna 
i bibliotekskataloger med ämnesord för att finna böcker eller olika möjligheter 
att söka i databaser inom medicin, kanske PubMed och bland Ki:s publicerade 
avhandlingar. Bibliotekarien kan kanske också visa användaren hur denna kan 
ta reda på texternas källor för kritisk granskning och hur hon kan skriva ut 
texterna hemifrån på sin persondator via uppkopplad Proxyserver till Ki:s 
hemsida. Denna information har bibliotekarien i sin tur fått på en fortbild-
ningskurs i medicinsk informationssökning eller från en kollega som skaffat sig 

                                                 
9 Harnesk, Jacob, ”Att synliggöra digitala lärresurser – en uppgift för biblioteken”, Biblioteksbladet, 
2005:02 
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denna kunskap. Jag uppfattar alltså kunskap som en tillämpbar tolkning av 
tillägnad information i en särskild situation och i en specifik sociokulturell 
miljö . 

Begreppet användare får i min uppsats ersätta andra begrepp som student, 
studerande, elev och besökare. Informationskompetens, som kommer från den 
engelska termen Information Literacy, är ett begrepp som fick fäste inom in-
formationsvetenskap och undervisningspedagogik på 90-talet och jag vill i min 
uppsats ge termen följande definition; Den utvecklade kompetens som en per-
son skaffar sig i förmågan att söka, gallra och kritiskt granska information av 
olika slag, inom olika media och genom olika tekniska redskap i vårt mångfa-
setterade informationssamhälle där den aktuella kontexten och det sociokultu-
rella sammanhanget utgör ramen. Begreppet informationskompetens i min 
uppsats kopplas främst till bibliotekariens yrkesroll och förmåga att handleda 
användaren i att utveckla sin informationskompetens. 

Begreppet kompetens vill jag ge betydelsen av att ta till sig kunskap och att 
sedan kunna omsätta den i praktisk eller teoretisk funktion i det sammanhang 
som är aktuellt inom ett visst område, alltså i detta fall bibliotekariens förmåga, 
eller yrkeskompetens att möjliggöra användarens utveckling av sin informa-
tionskompetens. Dessa kompetensnivåer och flödet av informationen som ver-
kar inom biblioteksmiljön skulle man kunna belysa genom följande enkla mo-
dell och det är den första nivån jag vill försöka belysa i min uppsats bl. a. ge-
nom tolkningar av mina empiriska undersökningar; 
Bibliotekarien  sociokulturell miljö  kontext  information/kunskap  
kompetens som omsätts i praktisk och teoretisk funktion   

 Användaren  sociokulturell miljö  kontext  information/kunskap  
kompetens som omsätts i praktisk och teoretisk funktion   

Givetvis står varken bibliotekarien eller användaren ”tomma” i sin kompetens 
från början i flödesschemat eftersom kunskap och kompetens alltid handlar om 
en process där erfarenhet och kunskap bygger på den tidigare. Kompetensut-
veckling är således en process som också omfattar begreppet kunskap och som 
rör sig inom ett visst, men ändå väldigt omfattande område, en kontext. Den 
fenomenografiska ansatsen (som jag utvecklar under teoriavsnittet), i Louise 
Limbergs tolkning, framhåller också denna syn på begreppet kunskap och hon 
slår fast att fenomenografin inte ansluter sig till en generell syn på inlärning. 

En människas uppfattning av ett fenomen är människans kunskap om detta fenomen. 
”Objektiv kunskap” om ett fenomen omfattar de olika sätt på vilka ett fenomen kan upp-
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fattas. Det betyder att kunskapen alltid är provisorisk till sin natur. Det betyder också att 
kunskap uppfattas som något kvalitativt. Skillnaden mellan olika människors kunskap 
handlar inte om mer eller mindre, att kunna fler fakta, d.v.s. skillnaderna är inte kvantita-
tiva. Att bli kunnigare i ett ämne innebär istället en kvantitativ förändring till en djupare 
och mera fullständig förståelse av ett fenomen.10

Roger Säljö som ansluter sig till det sociokulturella perspektivet, där han lyfter 
fram kunskap som något som skapas i kollektiva miljöer talar aldrig om inlär-
ning, utan ”lärande” i den fasta övertygelsen att det aldrig rör sig om 
kanalöverföring av kunskap från en individ till en annan, enligt gängse 
kognitivt mönster. Han menar att både kollektiv och individ är medskapande i 
lärandeprocesser och att själva kunskapen hos individen uppstår i denna 
samverkan, inte bara i individens högst privata hjärna. 

För mig är detta en tilltalande tanke, att bibliotekarier tillsammans i sin ar-
betsmiljö skapar sin kompetens och omarbetar informationen till den kunskap 
de behöver i det aktuella sammanhanget och i mötet med användaren. Inte att 
bibliotekarierna var för sig tar till sig och bearbetar information till relevant 
kunskap som olika helt fristående isolerade öar i biblioteksmiljön. Jag tror på 
denna ihoplänkning av kunskap till gemensamma mönster, värden och förhåll-
ningssätt och att det är vad som krävs för att utveckla en verksamhet framåt. 
Denna interaktion mellan personal – information (olika källor) – erfarenheter 
– avväganden – som leder till användande av relevant kunskap i en speciell 
situation och i sitt speciella sammanhang är svår att sätta fingret på och kan 
även betecknas som en sorts ”tyst kunskap”. Forskare som bl.a. prorektor på 
Södertörns Högskola, Ingela Josefsson, har författat böcker i ämnet. 
Kunskapens former: det reflekterande yrkeskunnandet från 1991 och Läkarens 
yrkeskunnande från 1998 har skrivits av henne. I en intervju från Utbildnings 
Radions program TV – universitetet11 (sänt i mars 2003) berättar hon att hon 
kom i kontakt med begreppet tyst kunskap och började intressera sig för vad 
det stod för när hon tidigare forskade om AI (Artificiell Intelligens). Det 
framstod ganska klart att det fanns skillnader mellan vad människa och maskin 
kunde klara av när det gällde den erfarenhetsmässiga och praktiskt relaterade 
förmågan i kunskapshänseende och det området i människans kapacitet ville 
hon liksom flera andra forskare undersöka ytterligare. Jag kan tyvärr av 

                                                 
10 Citatet hämtat ur Att söka information för att lära - en studie av samspel mellan informationssökning 
och lärande av Louise Limberg, utgiven av Publiceringsföreningen Valfrid, Borås, 1998, s. 67. 
11 Delar av UR-programmet med Ingela Josefsson kan höras och ses via; 
http://www.ur.se/lunchakademin/78 (2005-04-03) 
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utrymmesskäl inte gå in djupare i detta begrepp, även om det känns mycket 
intressant för mitt uppsatsämne, utan lämnar det åt sidan för framtida 
forskning.  

Uppsatsens disposition 
I kapitel 1 kommer jag att ge en historik över bibliotekarierollen genom tiderna 
och belysa de senaste decenniernas tydliga förändringar både i tekniskt och 
pedagogiskt hänseende. Den pedagogiska rollen kommer jag att lägga extra 
betoning på eftersom den verkar vara både kontroversiell och också under stark 
utveckling. I detta kapitel kommer jag att ytterligare lyfta fram och förhålla 
mig till nyckelbegreppen inom kunskapsteorin och i dessa resonemang 
kommer jag också att förtydliga och förklara särskilt viktiga begrepp.  

I kapitel 2 kommer jag att redogöra för det specifika i mina 
frågeställningar och problematisera innehållet genom att redogöra för 
kompetensutveckling som område. Ger de nya fortbildningarna, både externa 
och interna, vad bibliotekarien behöver för att kunna möta dagens användare i 
sin profession? Är kompetensutvecklingen tillräckligt anpassad för dagens 
utmaningar? Jag gör en egen sammanställning av fortbildningsinriktningar i 
tabellform över Regionbibliotek Stockholms utbildningsutbud mellan åren 
2000–2004 och tar upp arbetsmöten och nätverksträffar som begrepp inom 
kompetensutveckling för bibliotekarier. Hur bibliotekariens verklighet 
förhåller sig till bibliotekslagen och till andra styrdokument inom 
biblioteksverksamheten försöker jag också belysa. Jag har valt att göra en 
enkätundersökning bland bibliotekarier på två olika bibliotek som jag redovisar 
och tolkar i kapitel 3. De svarande får i enkäten markera positiv eller negativ 
samstämmighet över en graderad skala när det gäller synen på olika 
fortbildningstyper, egen tillfredställelse med utbildning/fortbildning m.m. 
Informanterna ges också möjlighet att skriftligt komma med egna 
kompetensutvecklingsförslag för framtiden. För att även tydligare belysa 
bibliotekariernas uppfattning om begrepp och fortbildningskategorier i 
undersökningen görs två djupintervjuer med en representant från varje 
bibliotek. Dessa intervjuer redovisas i sin helhet i kapitel 3. De två biblioteken 
i undersökningen består av ett folkbibliotek med filialer och ett högskolebiblio-
tek. Folkbiblioteket, som är huvudbibliotek, ligger centralt i Norrtälje. Hög-
skolebiblioteket hör till Lärarhögskolan i Stockholm och ligger i Campus Kon-
radsberg vid Torildsplan. I kapitel 3 kommer jag således att redovisa mina em-
piriska undersökningar, lägga fram resultaten från all insamlad data, d.v.s. från 
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enkätundersökningen, intervjuerna och från de öppna svaren. I kapitel 4 kom-
mer jag att tolka de resultat jag erhållit i en analys, sätta sammanställningen om 
fortbildningsutbud från kap. 2 i förhållande till de behov folkbibliotekarierna 
uttrycker i enkäten samt göra en sammanfattning med ett slutord och redovisa 
en lista på källor och litteratur. Kapitel 5 får bli appendix med bilagor där 
frågeställningarna till enkäten finns med och intressanta svar ur enkäten 
redovisas i tabell- och diagramform. 

Teori och metod 

Inledande teori 
Jag börjar med att förankra min uppsats i kunskapsteori eller epistemologi – 
läran om kunskapens beskaffenhet (efter grek. episteme, kunskap och logos, 
lära). Utgångspunkten för detta kunskapsteoretiska resonemang är frågeformu-
leringarna; Hur kan vi veta och vad kan vi veta? 

För ungefär två och ett halvt tusen år sedan i Grekland ansåg filosofer att 
betydelsen av kunskap innebar något mycket värdefullt i sig, men också efter 
sin användbarhet och man inledde diskussioner kring kunskapens natur. Sok-
rates som levde i Aten lärde ut filosofi och filosofisk metod under benäm-
ningen dialektik, vilket var en metod som bestod i att en person försökte reda 
ut begreppen för en företeelses natur och att en annan person lyssnade och 
ifrågasatte ansatserna till klargörande. Samtalets dialektiska struktur mellan de 
agerande personerna skulle leda fram till förståelse för företeelsen genom att 
man splittrade upp begrepp i mindre beståndsdelar som var för sig kunde 
upplevas mer lättförståeliga. Sokrates skrev aldrig några filosofiska arbeten, 
men hans elev Platon var den som bevarade och nedtecknade den filosofiska 
metoden som Sokrates använde. Platon grundade skolan, Akademien i Aten 
och skrev flera filosofiska verk i dialogform där Sokrates får rollen som den 
som ska försöka motargumentera det filosofiska påståendet12. Detta med 
argumentation/motargumentation för ett påstående eller ett begrepps innehåll 
på vetenskaplig basis är vad som idag fortfarande styr det teoretiskt 
vetenskapliga skrivandet. Även om Platon var den som nedtecknade dessa 
filosofiska samtal var han en motståndare av det skrivna språket, kan man som 
en paradox tillägga. Han ansåg att memorerandet som tidigare var grunden till 

                                                 
12 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, utgiven av Studentlitteratur, 
Lund, andra utök. och kompletterande uppl. 2004, s. 25, 29, 30.  
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allt lärande genom den muntliga traditionen stod i särklass när det gällde vår 
förmåga att ta till oss kunskaper och att den förmågan skulle gå förlorad i och 
med ”fuskandet” av innantilläsning som ungdomarna ägnade sig åt mer och 
mer på bekostnad av utantillkunskaperna, vilket ledde till minskad träning för 
minnet. Självklart var han en lärd man av sin speciella tid och kultur som 
liksom människor idag kan skygga för utveckling och förändring. Roger Säljö 
jämför i Lärande i praktiken, 2000, på sidan 159 Platons oro över det 
utvecklade medierande redskapet som skriftspråket utgjorde, med rädslan för 
att t.ex. miniräknaren skulle utgöra ett hot mot matematikkunskaperna, vilket  
uttryckts i våra dagar.  
Ur epistemologin knyter jag vidare an till lärande och kunskap som begrepp. 
Både inom pedagogisk och biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 
har det kognitiva synsättet (inom psykologi talar man motsvarande om det ra-
tionella tänkesättet) varit rådande under den senare delen av 1900-talet. Kogni-
tivisternas perspektiv är monovetenskapligt och har sitt ursprung i kognitiv 
psykologi och AI-forskning13, enligt vad Louise Limberg skriver på sidan 27 i 
Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssök-
ning och lärande från 1998.  Det kognitiva synsättet applicerat på användarstu-
dier inom Biblioteks- och Informationsvetenskap som fokuserar på individens 
informationssökningsbeteende och perspektiv (delar av lärandeprocessen) blev 
tongivande från mitten av 1980-talet, (där forskare som Belkin, Dervin och 
Wilson kan nämnas.) Tidigare hade fokus i forskningen legat på studier av 
grupper av användare (sociologisk inriktning) och användandet av informa-
tionssystemen där de kvantitativa studierna dominerade.  

Forskningsöversikt 
Som svenska företrädare för Biblioteks- och Informationsvetenskaplig forsk-
ningsinriktning med studier på 1970-talet av olika användargruppers informa-
tionsvanor kan Olle Persson och Lars Höglund vid Umeå Universitet, 
INFORSK14, nämnas.  

Så från 1980-talet talar man om ett paradigmskifte inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskap mot en med individcentrerad forskning där teorierna 
                                                 
13 AI= Artificial Intelligence. Begreppet härstammar från forskning kring “artificiell intelligens” som är 
ett delområde inom datavetenskapen, vilket behandlar hur datorer kan utföra arbetsuppgifter som 
traditionellt sett borde kräva mänsklig intelligens för sitt genomförande. 
14 INFORSK = Informationsforskningsgruppen vid Umeå Universitet inom ämnet sociologi, grundad 
1975 av Olle Persson, professor, Biblioteks- och Informationsvetenskap.  Information om verksamheten 
finns på webbadress http://www.umu.se/inforsk/ 
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härstammar från kognitivism, kommunikationsteori, sociologi och 
fenomenologi. Kognitiv forskning fick starkt fäste i användarstudier framför 
allt. Det kognitiva perspektivet förutsätter att information finns lagrad i våra 
mänskliga tankesystem genom en slags förprogrammering och att de tolkas av 
oss genom kanalöverföring. Det handlar således om mentala strukturer.15

Vissa forskare har varit kritiska till denna forskningsinriktning och betonat 
att den saknat empiriskt grundade forskningsresultat. Louise Limberg menar att 
detta gäller bl.a. David Ellis, 1992 och Birger Hjørland, som uttryckt att kogni-
tiv teori bara kan användas som förklaring av enklare mentala processer, alltså 
inte för att förklara de komplicerade processer som t.ex. 
informationssökning omfattar (Hjørland 1991).16 David Ellis har i ett sociolo-
giskt perspektiv kartlagt hur forskare inom olika discipliner utnyttjar informa-
tionssystem, vilket ledde fram till en konstruktion av en modell bestående av 
åtta steg som han lade fram som teori 1993, skriver L. Limberg om på sidan 
37-38 i sin avhandling från 1998. 

Brenda Dervin bidrar till vetenskapen med sin ”sense-making” teori17 uti-
från kommunikationsvetenskaplig ansats, vilken innebär att det kognitiva per-
spektivet flyttas åt sidan för den mer nyanserade synen på att vi förflyttar oss 
mellan yttre och inre information för att förstå världen och sedan tolka den ge-
nom våra handlingar, skriver Donald Case i Looking for information, 2002, s. 
43. Brenda Dervin uttrycker sig också om begreppet kontext och betydelsen av 
att se kunskap relaterad till denna. Jag tolkar att hon menar att vi s.a.s. 
”simmar” i kontexten, att vi interagerar med den och bygger kunskapen både 
utifrån och in och inifrån och ut.18

Informationforskaren Robert S. Taylor talar om ”question negotiation” i 
sin forskning från 1962 och diskuterar ursprungskällorna för våra 
informationbehov. Han lyfter fram fyra olika slags informationbehov eller 
informationssteg i sin typologi, vilka går från de omedvetna/outtalade behoven 
till de medvetna/uttalade och kompromissade behoven.19 Robert Taylors 
vetenskapliga artikel, ”Question-Negotiation and Information Seeking in 

                                                 
15 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära, s. 30 ff. 
16 Limberg, 1998, s. 33. 
17 Förklaras i not 5 på sidan 4 i inledningskapitlet av denna uppsats.  
18  Dervin Brenda, “Given a Context by any Other name : Methodological Tools for Taming the Unruly 
Beast”, Information Seeking in Context – Proceedings of an International Conference on Research in 
Information Needs, Seeking, and Use in different Contexts 14– 16 August, 1996, edited by Vakkari, 
Pertti, Soavolainen, Reijo & Dervin, Brenda, utgiven av Taylor Graham, London, 1997, s. 32. 
 
19 Case, Donald O., 2002, s. 68. 
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Libraries” från 1968 anses vara den mest citerade artikeln i litteratur om 
informationssökning. I den artikeln fokuserar han på hur och varför folk ställer 
sina referensfrågor i bibliotekens informationsdisk. 20                                                                                 

Tom Wilson har tagit fram flera olika modeller för människors informa-
tionsbeteende i informationssökning, vilka han utvecklat från 198121 fram till 
den mest komplicerade modellen 1999. Modellerna bygger på att informa-
tionsanvändaren utgår från sina behov, ställer krav på informationskällor och 
informationssystem som resulterar i tillfredsställelse eller otillfredsställelse. 
Kopplingar görs också till informationsöverföring och informationutbyte med 
andra människor. Den senaste modellen går bl.a. in på att förklara varför vissa 
behov tvingar fram informationssökning mer än andra behov, varför vissa 
informationskällor används mer än andra och varför människor klarar respek-
tive inte klarar att lyckas nå ett mål baserat på uppfattningen om sin egen dug-
lighet.22

Slutligen i denna forskningsöversikt vill jag bara nämna att Mats Sjölin i 
sin magisteruppsats på BHS, Bibliotekariens kunskap, En diskursanalys från 
200223, diskuterar frågan om vilken kunskap som är gemensam för alla biblio-
tekarier, och vilken kunskap som utgör bibliotekarieyrkets kärna. Han fram-
håller här i sin slutsats att bilden av kunskapen konstrueras i en social kontext 
och att det därför rimligen inte kan finnas något korrekt svar på den frågan, 
vilket förefaller tämligen självklart utifrån det sociokulturella perspektivet på 
kunskap som jag ansluter mig till. 

I denna översikt har jag försökt redogöra kort för de tankar som strömmat 
genom det Biblioteks- och Informationsvetenskapliga ämnet från allra tidigaste 
början. Nu kommer jag att gå in på tre olika personer, vilkas forskning jag an-
ser har betytt oerhört mycket för ämnets position idag i Sverige och för teorier 
om lärande överhuvudtaget. Jag presenterar dessa forskare och deras forskning 
och lyfter efter den sista presentationen fram tankar ur alla tre forskares syn-

                                                 
20 Taylor, Robert S., “Question-Negotiation and Information Seeking in Libraries”, College and Research 
Libraries 29:3, 1968, s. 179–180. 
21 Case, Donald O.,  2002, s.116 – 118 
22 Wilson, Tom D., “On User Studies and Information Needs”, Journal of Librarianship, 37:1, 1981,  
s. 3-15, (först publicerad i Journey of Documentation 37:1, 1981 ). 
Tillgänglig via  http://informationr.net/tdw/publ/papers/1981infoneeds.html (2005-05-09 ) 
 
23 Sjölin, Mats, Bibliotekariens kunskap - en diskursanalys, Magisteruppsats i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås/Biblioteks- och 
Informationsvetenskap, 2002:35. Webbadress: http://www.hb.se/bhs/upps-02.htm,(2005-04-
18) 
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vinkel och kopplar dessa tankar till mina egna undersökningar om bibliote-
kariers kompetensutveckling i förhållande till begreppet kunskap. 

Carol Collier Kuhlthau 
Denna forskare och professor född 1937 och verksam i USA, har främst bidra-
git till vetenskaplig biblioteks- och informationsforskning genom att tydligt 
lyfta fram användarens perspektiv i informationssökningsprocessen och forsk-
ningen har fått stor genomslagskraft både internationellt och i Sverige. Hon 
uppmärksammar användarens emotionella förhållningssätt till informations-
sökning utifrån en självständig uppgift i ett särskilt undervisningssammanhang. 
I forskningsöversikten Informationssökning och lärande24 påpekar författarna 
att Kuhlthau själv hävdar att hennes rön givit upphov till ett nytt paradigm 
inom nämnda vetenskap, där det tidigare rådande bibliografiska paradigmet 
med fokus på informationssystemens perspektiv, kan ersättas med fokus på 
användarens perspektiv i vad hon benämner ”osäkerhetsparadigmet”. 
Forskningsöversikten belyser att hennes tidiga forskning baseras på 
undersökningar av gymnasie- och collegestudenter i arbete med självständiga 
fördjupningsuppgifter och att hon där fann att eleverna/användarna uttryckte 
både vilsenhet och rädsla i speciella faser av informationssökningen. Hon 
knyter i sin forskning an till inlärningspsykologen George Kelly som visat att 
oro och ängslan är kopplad till all inlärning. Kuhlthau framhåller en holistisk 
syn på användaren och uttrycker sig bl.a. så här; ”A holistic view of the 
information user encompassing affective experience as well as cognitive 
aspects is needed”25. 1983 presenterades resultaten av hennes tidiga studier och 
hon introducerade där en modell för informationssökning, vilken prövats i 
vidare forskning. Modellen tar fasta på sex olika faser i 
informationssökningsprocessen och innefattar känslor, tankar och 
handlingsmönster. Processen omfattar 1) Uppgiftsintroduktion, 2) Bestämning 
av ämne, 3) Första utforskning av delämne, 4) Formulering av fokus, 5) 
Grundlig informationssökning, 6) Avslutning av informationssökning och för-
beredande av redovisning.  

                                                 
24 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo, Informationssökning och lärande - en 
forskningsöversikt, utgiven av Skolverket, Stockholm, 2002, s. 27 ff. 
25 Citatet hämtat ur Seeking Meaning – a Process Approach to Library and Information Services av Carol 
 C. Kuhlthau  utgiven av Libraries Unlimited, Westport, Connecticut , andra uppl. 2004, s. 7. 

 16



Den tredje fasen, där det gäller att utforska delämne, beskrivs som den mest 
problematiska och osäkerhetsskapande hos användaren. Fas fyra, formulering 
av fokus, beskrivs som den viktigaste utmaningen för att överhuvudtaget 
komma vidare. I Informationssökning och lärande tar författarna även upp att 
Kuhlthau i senare studier framhåller att all informationssökning inte följer den 
linjära process hon tecknat i sin modell, utan att den också kan vara mer 
cyklisk till sin karaktär26. Däremot håller hon fast vid att hennes 
forskningsresultat visar att informationssökning är en konstruktionsprocess 
som utgör en del av hela inlärningsprocessen. Kuhlthau skapar också en modell 
för ”Zone of Intervention” (ingripandezon) som det område där 
informationsanvändaren kan behöva råd och hjälp med vad hon/han inte kan 
klara själv eller bara kan klara med stor svårighet. Uppfattningen om detta 
område, denna ingripandezon, ger informationsspecialisten/bibliotekarien en 
möjlighet att fatta beslut beträffande interak-tionen med användaren så att den 
kommer till stånd och blir fruktbar.    Hon bygger denna modell på en tidigare 
modell skapad av den sovjetiske psykologen Vygotsky från 1978, som han 
kallade ”Zone of proximal development”, vilken i korthet innebar avståndet 
mellan vad en individ kan prestera ensam utan stöd jämfört med vad samme 
individ kan prestera under ledning eller tillsammans med kapabla kamrater.27  
Hon menar att hennes utvecklade koncept kan möjliggöra för t.ex. 
bibliotekarien att analysera användarens arbetsuppgift så att hon/han kan 
bestämma vilket slags ingripande som kan vara till hjälp för det speciella 
informationsbehovet.28  Vidare uttrycker hon sig så här när det gäller att koppla 
ihop ingripandezon-modellen med hela informationssökningsprocessen och 
den underliggande osäkerhetsprincip hon formulerat; 

Using the framework of the model of the information search process and the underlying 
theory of uncertainty the professional can differentiate between routine tasks that may be 
addressed with source intervention and more complex tasks that engage the user in dif-
ferent stages of information seeking and may require process intervention.29

I sin modell utvecklar hon också fem zoner (Z1–Z 5) för ingripande med olika 
nivåer av medlande och undervisning (som bibliotekarien utför genom refe-
renssamtalen), vilka leder till olika slags ingripanden. Kuhlthau menar att det 

                                                 
26 Limberg, Hultgren, Jarneving, 2002, s. 26, f. 
27 Säljö, Roger, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000, s. 120. 
28 Kuhlthau, 2004, s. 128, f. 
29 Citatet hämtat ur Seeking meaning - a Process Approach to Library and Information Services av 
Carol C.  Kuhlthau, utgiven av Libraries Unlimited, Westport, Connecticut, andra uppl. 2004 , s. 128. 
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handlar om ett förhållningssätt hos bibliotekarien beträffande informationsför-
medling i interaktion med användaren från den enklare nivån som hon kallar 
organisatör mot föreläsare, instruktör, handledare och rådgivare på den mest 
avancerade nivå.30 I senare forskning, som också finns beskriven i andra uppla-
gan av Seeking Information från 2004, studerar hon även hur informationssök-
ning fungerar på olika arbetsplatser där de yrkesutövande har stort behov av att 
söka, samla och tolka information kritiskt i förhållande till organisation och 
professionell praxis. Här talar hon om stadierna Initiation, Selection, Explora-
tion, Formulation, Collection och Presentation.  

Bibliotekarien, enligt min uppfattning är ju också en yrkeskategori som i 
sin profession söker information i hög grad och med sökstrategier som rör sig 
mellan själva initierandet i en referensfråga mot urval och utforskande av käl-
lor och en slags snabbformulering av hur insamlande av information skulle 
kunna gå till och så leder det till en presentation av förslaget gentemot använ-
daren. Självklart är detta ingen kort engångsprocess, utan en process av 
interaktion mellan bibliotekarie och användare, vilken kan återkomma vid 
många tillfällen under samma arbetsuppgift som användaren står inför.  

 Louise Limberg menar i sin bok Att söka information för att lära: En stu-
die av samspel mellan informationssökning och lärande från 1998 på sidan 62, 
att Kuhlthaus beskrivning av olika informationssökningsbeteenden understry-
ker att hon ser informationssökning som en process vilken kräver olika 
kognitiva färdigheter hos den lärande, att informationssökningsmodellen är 
generell och att det är viktigt att få användarna att förstå denna 
meningsskapande process. Detta vittnar både enligt Limbergs31 och min 
uppfattning om Kuhlthaus kognitiva perspektiv på lärande.  
 

Louise Limberg 
I Sverige har den produktiva författaren och universitetslektorn vid Biblioteks-
högskolan i Borås, Louise Limberg född 1942, bidragit till att lyfta fram ett 
perspektiv på lärande som utgår från att vi lär oss utifrån det innehåll eller den 
speciella kontext som kunskapssökande är satt i samband med, men också uti-
från vilket eget förhållningssätt vi har till själva lärandet. Louise Limberg un-
dervisar om pedagogiska synsätt på biblioteksanvändning och informations-
förmedling, leder forskningsprojekt om informationssökning, didaktik och 
                                                 
30 Kuhlthau, 2004, s. 131, ff. 
31 Limberg, 1998, passim. 
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lärande och hon har tio år som yrkesverksam gymnasiebibliotekarie bakom sig. 
Hon beskriver bl.a. i sin studie Att söka information för att lära - en studie av 
samspel mellan informationssökande och lärande från 1998, där hon undersö-
ker en elevgrupp som fått i uppgift att fördjupa sig i problematiken om fördelar 
och nackdelar med svenskt medlemskap i EU inom ämnet samhällskunskap, 
hur gymnasieeleverna i den studerade aktuella uppgiften tycks erfara begreppet 
informationssökning på olika sätt, vilket hon kategoriserar i tre olika mönster. 
Dessa variationer i angreppsmönster som hon kategoriserar fram stämmer väl 
överens med variationerna i själva inlärningsresultaten som hon också tolkar. 
Utifrån den empiriska undersökningen redovisar hon även att eleverna företrä-
der tre olika uppfattningar om ämnesinnehållet, vilket också i sin tur påverkar 
inlärningsresultatet. Hon vänder sig således emot att informationssökning 
skulle vara en generell process, vilket ansetts i tidigare forskning (bl.a. den 
kognitiva) och hon ansluter sig till den fenomenografiska forskningsansatsen, 
vilken starkt fokuserar på hur användaren förhåller sig till innehållet i informa-
tionen, själva fenomenet. Hon belyser i sin avhandling även befruktningen 
mellan de båda yrkeskategorierna; bibliotekarien och läraren, i samarbetet med 
och kring eleverna.32 Louise Limberg förtydligar förhållningssättet inom 
fenomenografisk forskning i sin tidigare nämnda bok med följande uttalande; 

Ett grundantagande i fenomenografisk forskning är att det är möjligt att beskriva männi-
skors uppfattningar av ett sätt att erfara ett fenomen genom ett begränsat antal 
kategorier.33

Limberg framhåller också att subjektet och objektet inte ses som skilda åt i 
fenomenografin. Med subjekt menas här den som uppfattar något och med ob-
jekt menas det som uppfattas. Hon menar att människans uppfattningar alltid 
inbegriper en Vad-dimension och en Hur-dimension. Fenomenografin förut-
sätter också att kunskap är provisorisk till sin natur och den uppfattas som nå-
got kvalitativt. Här vill jag göra en koppling till hur bibliotekarier kan fungera i 
sin kompetensutveckling och i sitt lärande. Jag tror det är mycket viktigt att ny 
kunskap kopplas till den praktik där den ska användas, att den är kontextuell. 
Det gäller förstås även andra professioner, men jag koncentrerar mig ju i denna 
uppsats på bibliotekarierna. Eftersom deras yrkespraktik hela tiden handlar om 
en föränderlighet i att hantera information så att den blir tillgänglig och att ge-

                                                 
32 Limberg, 1998, s. 108 -113. 
33 Citatet hämtat ur Att söka information för att lära – en studie i samspel mellan informationssökning 
och lärande av Louise Limberg, utgiven av Publiceringsföreningen Valfrid, Borås, 1998, s 67. 
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nom referenssamtal vägleda användaren i sin sökning efter den blir de själva 
ett slags gränssnitt mot informationen. De rör sig på den linje som skiljer 
användaren från informationen, men träder också över linjen in i användarens 
miljö genom referenssamtalet och in i informationsmiljön genom sökandet och 
tillgängliggörandet av den. Kanske är det just därför som bibliotekariens eget 
lärande blir så kopplat till den konkreta verksamheten och den tydliga bilden 
av bibliotekariens lärande framstår som en process som uppstår i en ständig 
samverkan mellan objektet och subjektet som Limberg talar om, att kunskapen 
utvecklas i området mellan dessa båda samverkansparter. 

Fenomenografi som härstammar ur den filosofiska riktningen fenomeno-
logi är en forskningsmetod som vill undersöka människors olika uppfattningar 
av världen. Fenomenologi – läran om det som visar sig för medvetandet - fick 
sin moderna inriktning genom filosofen Edmund Husserl som formulerade sina 
filosofiska tankar i ämnet i början av 1900-talet. En av forskningsmetodens 
främste företrädare är pedagogikprofessor Ference Marton, som undervisar i på 
enheten för lärande och undervisning i Göteborg, vilken givit upphov till 
omfattande litteratur i ämnet och han ger begreppet fenomenografi följande 
innehåll i dessa två citat; 

[…] phenomenography is about constitution. People´s experiences of the world are rela-
tions between people and the world, reflecting one as much as the other..

 
In phenomenography individuals are seen as the bearers of different ways of experien-

cing various phenomena, and even as the bearers of fragments of differing ways of 
experiencing various phenomena. The description is a description of variation, a descrip-
tion on the collective level. In this sense individual voices are not heard. […] Phenomeno-
graphy is simply an attempt to capture critical differences in how we experience the world 
and how we learn to experience the world. 34

 

Roger Säljö 
Som professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och tidigare 
som professor vid tema Kommunikation, Linköpings universitet, har Roger 
Säljö givit ut flera böcker om lärande och utveckling både i Sverige och inter-
nationellt. Han är född 1948 och det lärandeperspektiv han företräder är socio-
kulturellt och kulturpsykologiskt, vilket bl. a. innebär att han menar att vår 

                                                 
34 De två citaten av Ference Marton är hämtade ur Reflections on Phenomenograph - toward a 
Methodology?, redigerad av Gloria Dall´Alba & Björn Hasselgren, utgiven av Acta Universitatis 
Gothoburgensis, ingående i serien Göteborg Studies in Educational Scienses; 109, Göteborg 1996, s. 168 
och 187. 
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kunskap hela tiden är föränderlig i den miljö som omger oss och att även sätten 
vi lär oss på förändras. Han menar att kunskapen är både individuell och kol-
lektiv, att vi lär oss i en sorts gemenskap som hela tiden påverkar vårt tänkande 
i den kontext där den ingår. 35

Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också ge-
nom kommunikation som de förs vidare. Detta är grundtanken i ett sociokulturellt per-
spektiv.36

 

Han talar vidare om artefakter som de sofistikerade redskap vi tar hjälp av och 
bygger in våra kunskaper i, vilket förenklar och förändrar det dagliga tänkande 
vi behöver använda oss av i den pågående utvecklingen. En artefakt kan t.ex. 
vara allt ifrån en kulram att räkna med, till en miniräknare eller en persondator 
med olika programvaror. Dessa artefakter innebär ju, även på den enklaste ni-
vån, en förändring och en hjälp i vårt dagliga tänkande att lösa t.ex. matema-
tiska problem. Han menar således att kunskap lagras både i vårt huvud och i 
vår kropp, men också utanför oss själva i form av dessa artefakter, eller tanke-
redskap. Han uttrycker i sin bok Lärande i praktiken att ”Den historiska ut-
vecklingen finns närvarande i det nuvarande”37 t.ex. genom användandet av 
dessa artefakter som ju lagrat tidigare erfarenheter eller kunskaper och utveck-
lats. Han drar slutsatsen att för att studera lärande i ett sociokulturellt perspek-
tiv krävs att fokusera 1) utveckling och användande av intellektuella redskap, 
2) utveckling och användande av fysiska redskap och 3) kommunikation och 
samarbete i kollektiva verksamheter, vilka alla tre är samverkande företeelser.  

Säljö bygger mycket av sin forskning på den ryske psykologen Lev 
S. Vygotskys utvecklingsteorier formulerade redan på 1920- och 1930-talen, 
både i (försiktig) opposition mot i den dåvarande Sovjetiska materialistiska och 
marxistiska världsbilden samt mot de två rådande och i stora delar av världen 
officiellt accepterade perspektiven på lärande och utveckling, nämligen den 
behaviouristiska och den kognitivistiska synen. Vygotskys idétradition kallas 
ibland den kulturhistoriska eller den sociohistoriska skolan.38 Vygotsky 

                                                 
35 Säljö, Roger, Lärande i praktiken, 2000,  passim 
36 Citatet hämtat ur Lärande i praktiken av Roger Säljö, utgiven av Bokförlaget Prisma, Stockholm, 2000, 
s. 22. 
37 Citatet hämtat ur Lärande i praktiken av Roger Säljö, utgiven av Bokförlaget Prisma, Stockholm, 2000, 
s. 22. 
38 Säljö, 2000, passim. 
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menade att människor ständigt utvecklas och förändras och har möjlighet att 
överta och inlemma kunskaper från sina medmänniskor i ett ständigt pågående 
samspel, skriver Säljö.39 I sin bok påtalar Säljö vidare att det individuella 
tänkandet i ett sociokulturellt perspektiv är av stort intresse för den centrala 
forskningen, men att tänkandet är situerat och inte kan skiljas från 
sociohistoriska sammanhang och redskap. De sociala praktikerna innefattar 
kunskaper, insikter och färdigheter och att beskriva en enskild individs 
kunskap eller kompetens inom en särskild sociala praktik är inte fruktbart 
eftersom den enligt ett sociokulturellt sysätt aldrig kan avläsas neutralt. Han 
menar också följaktligen att t.ex. enskilda experiment, test, prov och intervjuer 
som används i vetenskapliga sammanhang eller i skolan måste ses som något 
som följer de kommunikativa regler som gäller just i det sammanhanget. Dessa 
särskilda situationer kan egentligen anses väldigt egendomliga utifrån ett 
kommunikativt resonemang, eftersom det vanligaste sättet att lösa ett problem 
egentligen är att fråga någon mer kunnig, säger han. Något Säljö fokuserar 
starkt på i sin bok är också betydelsen av språket och i synnerhet det skrivna 
språket som medierande redskap. Han menar att själva hanteringen av 
skriftspråket i skolan är vad det mesta av den kognitiva socialisationen handlar 
om där och han uttrycker vidare vilken enorm kapacitet det skrivna språket har 
fått i samhället; 

Skriften har förändrat det sätt på vilket vi löser problem, bevarar information och får del 
av den. Den har också blivit knuten till maktutövning och fyller en avgörande funktion i 
viktiga samhälleliga verksamhetssystem som rättsväsende, skola, produktion, affärsliv 
och hälso- sjukvård. Det skriftliga provet har en särskild status i skolan. 

 
Om man ska förstå logiken och arbetssättet i skola och utbildning, måste man försöka 

få grepp om hur skriften fungerar som kanal för kommunikation, hur den medierar 
verkligheten och hur den används.40

Denna sociokulturella, kommunikativa riktning anses av vissa innebära ytterli-

gare ett nytt paradigmskifte för lärandeteorin. Lite osäker är jag dock om den 

ännu fått genomslagskraft inom hela det vetenskapliga kunskapsteoriområdet.  

Ur Kuhlthaus, Limbergs och Säljös teoretiserande kring begreppen 
lärande/inlärning och kunskap vill jag lösgöra vissa resonemang och synsätt 
och koppla dem till bibliotekariens pedagogiskt förmedlande funktion i sam-
                                                 
39 Säljö, 2000. s. 119. 
40 Citaten hämtade ur Lärande i praktiken av Roger Säljö, utgiven av Bokförlaget Prisma, Stockholm, 
2000, s. 157 och 158. 
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verkan med det tekniska kunnandet i interaktion med användaren i dennes strä-
van efter att nå kunskap genom att bl. a. söka information i bibliotek. Dessa 
pedagogiska funktioner hör ihop med och bidrar till bibliotekariens egen kom-
petensutveckling eftersom det handlar om en växelverkan mellan bibliote-
kariens kunskapsinhämtande och förmåga till att förmedla genom 
interagerande med användaren i t ex referenssamtal.  

Kuhlthaus osäkerhetsprincip och ingripandezon anser jag här i samman-
hanget tydliggör problematiken för en informationsspecialist eller bibliotekarie 
i interaktionen med en informationssökande användare när det gäller att lokali-
sera behov och nivå i användarens lärandeprocess. Med vad behöver använda-
ren stöd och i vilken fas av informationssökningsprocessen befinner sig använ-
daren? Mycket av denna kunskap har hos bibliotekarien inlemmats i den dag-
liga verksamheten och i det förhållningssätt gentemot användaren som biblio-
tekarien använder och kanske förvandlats till ”tyst kunskap”, men det är av stor 
relevans att syna denna kunskap i sömmarna för att få ett bättre förhållande till 
användaren så att denne känner bättre stöd och på rätt nivå i sin lärandeprocess.  

Limbergs betoning på kontextberoende informationssökning och på använ-
darens inställning till informationssökningen och själva ämnet anser jag också 
vara av största vikt för en bibliotekarie att värdera i interaktionen med 
användaren. Bort med lösryckt informationsökningsundervisning där 
användarens motivation ofta blir svag och de lätt glömmer vad de lärt om 
innehållet inte kan sättas in i ett meningsfullt sammanhang. Kan man som 
bibliotekarie kanske leda användaren mot en mer avancerad lärandeprocess 
utifrån informationssökningen eller är det uteslutande en uppgift för lärare och 
skola? Mitt svar på den frågan blir att i ett fördjupat samarbetet mellan 
bibliotekarie och lärare i interaktion med eleven/användaren kan både läraren 
och bibliotekarien stötta eleven i denna lärandeprocess.  

Säljö talar om hur vi skapar och använder kunskap gemensamt i det kol-
lektiv där vi ingår genom de medierande redskap vi använder och efter de kul-
turella betingelser som råder i det sociokulturella samanhanget. Han lyfter 
fram kommunikationen mellan människor och redskap som den mest 
ovärderliga källan till kunskap. Här vill jag koppla till bibliotekariepraktiken 
och den kompetensutveckling som ständigt pågår på arbetsplatsen. I detta 
sammanhang vävs erfarenheter, nya kunskaper, utvärderingar av olika 
funktioner och kommunikationen mellan personalen om dessa ting samman till 
en unik yrkespraktik på varje arbetsplats.  Genom att lyfta fram och syna den 
kan den säkert också få högre status och kanske bli ännu mera utvecklande för 
både bibliotekarien och användaren. Ett förenklat svar på frågorna; hur och vad 
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vi kan veta, inledningsvis i detta kapitel skulle utifrån min tolkning av det jag 
tagit del av genom forskning och min egen förvärvade kunskapssyn kunna lyda 
ungefär så här; Vi vet det vi genom historisk och sociokulturell erfarenhet tagit 
del av och vi vet det vi kan varsebli i tillvaron. Hur vi vet handlar om inre och 
yttre kommunikation i en ständig föränderlighet. 

Metod 

Jag har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod även om kvantitativ dif-
ferentiering också kommer att göras i grupperingen av antal svar i överens-
stämmelse på olika punkter i enkätundersökningen samt i kartläggningen av 
olika fortbildningskategorier. Den i huvudsak kvalitativa metoden anser jag 
passar bäst för mitt forskningssyfte, eftersom det handlar om att i kvalitativt 
hänseende belysa bibliotekariers syn på sin egen kompetensutveckling inom 
yrket och sedan sätter jag den informationen också i relation till föreskrivna 
styrdokument som Bibliotekslagen och Svensk Biblioteksförenings Stadgar. 
Jag undersöker utbildningsutbudet under år 2000-2004 i Regionbibliotek 
Stockholms regi (kap.2) och kommer att sätta det i relation till 
bibliotekariernas önskemål om fortbildningsinriktning, men också till önskade 
utbildningssätt/metoder. Sammanställningen av utbildningsutbudet 
sammanfattar jag under ett antal utbildningsrubriker som kan kopplas till 
motsvarande begrepp i enkätundersökningen. För att belysa bibliotekariernas 
begreppsuppfattning rörande t.ex. fortbildningstyperna som tecknas i 
enkätundersökningen har jag valt att också göra djupintervjuer med två 
informanter, en från Lärarhögskolebiblioteket och en från folkbiblioteket, som 
deltagit i enkätundersökningen och  dessa intervjusvar och frågor redovisar jag 
i undersökningskapitlet i sin helhet. Djupintervjuerna gjordes efter 
enkätundersökningen för att också kunna koppla frågeställningar till de 
varierande svar som framkom i enkäten. 

Presentation av eget material 

För att försöka ta reda på bibliotekariernas synpunkter i frågor rörande kompe-
tensutveckling och kompetens har en enkätundersökning genomförts på biblio-
tek i Norrtälje kommun samt på Lärarhögskolans bibliotek i Stockholm. Enkä-
ten består av frågor angående bibliotekariers syn på hur den tidigare och pågå-
ende kompetensutvecklingen kan anses motsvara deras nuvarande och kom-
mande behov i yrkesutövningen. Även uppfattningar om framtida önskemål 
ges utrymme för. Frågorna behandlar synen på den ”förändrade 
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bibliotekarierollen” i riktning mot ett mer pedagogiskt handledande 
förhållningssätt i referenssituationen tillsammans med användarna, men också 
de tekniska och organisatoriska utmaningarna. Svaren anges på en graderad 
skala från lägsta samstämmighet till högsta samstämmighet rörande den 
aktuella frågeställningen. Svar kring informantens begrepp om vad som anses 
fungera eller borde förbättras i kompetensutvecklingen för bibliotekarier kan 
ges och redovisas i öppet svar. Enkätfrågorna finns att läsa under rubriken 
Bilagor, Intervjufrågor i kapitel 5 s. 7841 Det utvalda stadsbiblioteket och dess 
filialer ligger i Norrtälje kommun och alla bibliotekarier på de olika 
institutionerna har där gemensamt att de ger service åt många studeranden och 
lärare, men även andra kategorier i stor eller liten utsträckning. En av filialerna 
är Gymnasiebiblioteket, som är fristående med ekonomi under 
utbildningsförvaltningen, men som ändå samarbetar med det kommunala 
huvudbiblioteket i utbildningsfrågor. Detta bibliotek är inrymt i Rodenskolans 
lokaler centralt i Norrtälje. Där finns 1 500 elever på olika program och ca 100 
lärare. Jag har även valt att använda samma enkätundersökning bland 
bibliotekarierna på Lärarhögskolans bibliotek, beläget i Campus Konradsberg i 
Stockholm. Detta bibliotek ger service åt ca 7 000 användare, innefattande 
studenter med olika inriktning och lärarpersonal. Min utgångspunkt är att just 
detta bibliotek som så tydligt inriktas mot studerande (lärarstuderande i 
synnerhet) torde ha en väl utvecklad strategi för sin fortbildning av personalen 
som kan vara intressant att jämföra med ett folkbiblioteks situation. Norrtälje 
Stadsbibliotek är huvudbibliotek för åtta andra utspridda filialer samt en 
Bokbuss i en mycket långsträckt kommun med ca 54 000 invånare. Norrtälje 
Stadsbibliotek har utvecklat en mindre avdelning för att serva studerande vid 
CLL (tidigare Komvux), studerande vid olika högskoleprogram, studerande på 
Utbildningscentrum samt andra vuxenstuderande.  

För att kunna särskilja informanter i undersökningen med utbildning från 
olika år sker en identifiering där. Detta för att eventuellt kunna belysa skillna-
der i uppfattning avhängig av äldre eller yngre yrkesutbildning. En annan iden-
tifikation av informanterna är kön, vilket också kan vara intressant i jämförelse 
beträffande uppfattning och kanske strategi gällande kompetensutveckling. 
Ålder kan kanske också vara ett särskiljande drag, så därför finns också en 
uppdelning med åldersgränsdragningar. 

                                                 
41 En excel-fil med alla de redovisade svaren från informanterna i enkäten  finns i tabellform i en separat 
bilaga till uppastsen. 
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Eftersom begrepp aldrig kan vara något statiskt, d.v.s. uppfattas lika av alla 
blev det viktigt att få informanternas syn på främst de fortbildningstyper jag 
tecknat i enkätundersökningen. Därför kompletterar jag min 
enkätundersökning genom djupintervjuer med två representanter från de olika 
biblioteksinstitutionerna kring dessa begrepp och för att låta dem lyfta fram 
sina tankar kring andra frågeställningar jag funnit av intresse i materialet. 
Dessa två informanter valde jag inte utifrån de svar de angivit i enkäterna, utan 
för att jag uppfattar dem som insatta och kunniga inom sin profession och lätta 
att samtala med. Djupintervjuerna tog ca: en timma vardera att genomföra och 
jag antecknade informanternas svar under samtalets gång. De två 
informanterna hade fått frågeställningarna 3-4 dagar innan intervjutillfället för 
att kunna fundera och morgonen efter intervjun mailade jag frågor och svar till 
dem så att de fick läsa igenom och kommentera om något blivit felaktigt, 
missuppfattat, tillagt eller bortglömt i texten. Efter samtal tog jag bort lite 
information som bibliotekarien från högskolan ansåg onödig och la till lite 
information som både folkbibliotekarien och jag ansåg ha fallit bort. Därefter 
godkändes textsammanställningen. I intervjusammanställningarna kommer jag 
inte att identifiera dem varken utifrån kön eller ålder, därför att det skulle 
kunna omintetgöra deras anonymitet. 

Materialet om utbildningsutbudet från Regionbibliotek Stockholm under 
åren 2000-2004 har erhållits från och diskuterats med bibliotekarien och webb-
producenten Kia Gumbel och jag har själv konstruerat samlande rubriker på 
olika typer av utbildningar för att kunna jämföra det med fortbildningstyperna i 
enkätmaterialet. Med min mångåriga erfarenhet från utbildningsvärlden inom 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt viss praktik från folk- 
och gymnasiebibliotek tar jag mig den rätten till rubricering. I detta material 
förväntar jag mig att kunna tolka trender av olika fortbildningstyper över de 
aktuella fyra åren samt att kunna se på utvecklingen av funktionerna 
arbetsmöten och nätverksträffar som jag finner mycket intressant för min 
undersökning som kompetensutvecklande kategori. 

Ämnesavgränsningar 
I enkätundersökningen bland bibliotekarierna har jag en variabel som identifie-
rar årtalet för informantens avslutade bibliotekarieutbildning. Årtalet är exakt, 
men här går jag inte alls in på vilken slags utbildning de har bakom sig eller 
var den bedrevs geografiskt. Jag anser det mer relevant att se till antal 
yrkesverksamma år och till vilket årtal examen togs. Att gå in på olika 
utbildningsbakgrund och koppla svar till dessa skulle ta alldeles för mycket 
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utrymme i min undersökning. Givetvis är deras uppfattning idag i någon mån 
speglad av tidigare utbildningserfarenheter, men jag vill ju fokusera deras 
pågående yrkesutövning och teori och praktik är ändå i stora delar skilda ting. 
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Kapitel 1 

Historik kring bibliotek och bibibliotekarierollen 

Bibliotekarierollen har väl, allt sedan den allra tidigaste (tills nu upptäckta) 
praktiken för över fyratusenfemhundra år sedan i Främre Orienten, förstås ge-
nomgått en förändring i utvecklingens tjänst, även om en initierad biblioteks-
man som Harry Järv faktiskt hävdar motsatsen. Han tycks mena, intressant 
nog, att rollen bestått i sina allra väsentligaste delar under årtusenden och att 
den förmodligen ”evinnerligen” så kommer att bestå. Så här uttrycker han sig;  

Arbetsredskapen har växlat och effektiviserats, från kilformigt spetsade pinnar över rör-
pensel, sävpenna, gåsfjäderpenna, stålpenna och reservoarpenna till kulspetspenna, meka-
nisk apparatur från tryckpress över skrivmaskin till elektronisk textbehandlare och dator. 
Informationsbärarna har också föråldrats, leran har ersatts av papyrus, pergament, papper 
och på sistone av elektronik. Men bibliotekariens uppgift är fortfarande att lagra och till-
handahålla kunskap.42

När det gäller lagring, som ju omfattar katalogisering, klassificering och syste-
matisering i stort håller jag gärna med. Självfallet har olika system för kun-
skaps- och informationsorganisation utvecklats och avlöst varandra genom tid 
och samhälle, men ändå handlat om att på bästa sätt hantera mängd och inne-
håll utifrån fysisk beskaffenhet med hjälp av bl.a. ämnesklassifikation. Allt 
ifrån år 2 600 f.Kr. i biblioteket i Ebla beläget i norra Syrien, där stentavlorna 
systematiserades genom olika form beroende på ämnesinnehåll och med hjälp 
av en lättöverskådlig inledande enkel innehållsförteckning, fram till våra 
dagars digitala utrymmen i kataloger och databaser. När det däremot handlar 
om själva tillgängliggörandet eller tillhandahållandet av kunskap tycker nog 
många med mig att förutsättningarna för bibliotekarieyrket genomgått och 
genomgår en förändring som känns ganska genomgripande för hela 

                                                 
42 Citatet hämtat ur Bibliotekarieyrket. Tradition och förändring, ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik”, 
redigerad av Harry Järv, utgiven av Carlssons Bokförlag, 1991, s. 32. 
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professionen. Det handlar givetvis om den förändrade synen på kunskap som 
genomsyrar våra moderna samhällen och som skola och utbildning nu tar fasta 
på. Kanske är Harry Järv inte riktigt ett ”barn av den tiden”. Att biblioteken 
som företeelse, följer i skolans spår och därför påverkas av den nya 
pedagogiska synen, synes vara den logiska följden av kommunikationen 
mellan institutionerna. De närmar sig också mer varandra som en följd av det 
utbredda undersökande arbetssättet, där biblioteket ofta fungerar som bas eller 
centrum för arbetssättet.   Att kunskap är något vi människor, elever såväl som 
lärare, kan ta till oss genom ett fastställt urval förmedlat till de 
kunskapsintagande på likvärdigt sätt oberoende av situation och förkunskap är 
inte relevant idag. Forskning visar att interaktion i många olika faser och med 
hänsyn till sammanhang (eng. context) och förkunskaper är det som 
väsentligen leder till begreppet kunskap hos en individ. Forskaren Brenda 
Dervin uttrycker i Information seeking in context från 1997 på sid. 15 följande; 

 

Whether this movement toward context is called a shift in the episteme (as in Foucault 
1996) or a faultline (as in Hayles 1990) or the reach for a new mode of wonder (as in 
McGuire 1986), what all the instances have in common is a move away from research that 
does not account for the here and now (i.e. time and space) to research that does.43

Biblioteket i Ebla och dess efterföljare genom den grekiska framstående civili-
sationen från 1 600 till 1 200 f. Kr, erbjöd i stort sett endast skrifter av admi-
nistrativ karaktär som t ex lagtexter, räkenskaper o. dyl. Först under det nionde 
århundradet f.Kr. drogs gardinen isär för den skapande litteraturen i och med 
den tidsålder som genom grekerna blev moder åt intellektuella   tilldragelser 
som drama, historia och filosofi. De bibliotek som skapades utifrån dessa kul-
turella kreationer blev föregångare till dem vi har idag. Så här skriver Lionel 
Casson i sin bok Libraries in the ancient world; 

Such a library had to await the coming of the Greeks. For they were a people endowed 
with what was needed to bring it into existence – a high level of literacy and an abiding 
interest in intellectual endeavour..44

                                                 
43 Citatet hämtat ur “Given a Context by any Other Name: Methodological Tools for Taming the Unruly 
Beast”, Information Seeking in Context osv. redigerad av Pertti Vakkari, Reijo Savolainen & Brenda 
Dervin, 1997, s. 15. 
44 Citatet hämtat ur Libraries in the ancient world av Lionel Casson, utgiven av Yale Nota Bene, New 
Haven, Connecticut,[ ny uppl.] 2002, s. 17. 
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Under antiken och senare också under medeltiden var kunskap genom böcker 
något som inte var förunnat en bred allmänhet, eftersom tillgången på skrifter 
och böcker var begränsad, liksom förmågan eller färdigheten att kunna läsa. 
Läsning var ju också starkt förknippad med religionen och dess spridning. 
Munkar i Europas kristna kloster stod till stor del för avskrifter, vård och beva-
rande av bokbeståndet i sina bibliotek som så småningom också började inne-
hålla texter av naturvetenskaplig karaktär samt mer kontroversiella skönlitte-
rära texter och lyrik. Författaren Umberto Eco beskriver och levandegör den 
känsliga principen om tillgänglighet av böcker och skrifter under medeltiden i 
sin mycket framstående roman I rosens namn från 1983 med spelplats i ett 
norditalienskt benediktinmunkkloster under 1 300-talet. Umberto Eco har 
också yttrat följande; ”För en modern människa är biblioteket den enda möjliga 
visionen av Gud som allvetande”.  

Biblioteket i Alexandria som byggdes och organiserades efter år 300 f. Kr. 
tros ha strävat efter att samla all överkomlig litteratur på många andra språk än 
grekiska med översättningar och kommentarer utförda av bibliotekarierna och 
det fungerade som ett renodlat forskningsbibliotek. Liksom i det över tvåtusen 
år äldre Eblabiblioteket hölls konferenser och offentliga uppläsningar. 
Kallimachos var en framstående diktare och en av de tidiga bibliograferna med 
litteraturhistoriskt intresse i Alexandriabibliotekets historia som skapade 
katalogen Pinakes, en encyklopedi innehållande 120 böcker av författare under 
antiken. 

Ämbetsmannen Cassiodorus blev den förgrundsgestalt som berikade, beva-
rade och över huvudtaget banade vägen för utvecklad biblioteksverksamhet i 
Europa. Han levde på 500-talet i det östgotiska riket och grundade ett kloster 
vid namn Vivarium i Bruttium med ett väluppbyggt bibliotek bestående av av-
skrifter med både kristna och profana verk som han särskilt argumenterade för 
vikten av. De vetenskapliga verken spreds vidare av iriska och angelsaxiska 
munkar, i synnerhet benediktinerna, till kontinenten. Lionel Casson menar 
också i sin studie av bibliotek i den antika världen att när kristendomen och 
munkklosterrörelsen spreds åstadkom det en riktning som fundamentalt föränd-
rade bibliotekshistorien.45

När biblioteken i Europa i slutet av medeltiden så småningom utvecklades 
från att vara främst upprätthållare av religiösa texter och traditioner mot att bli 
kunskapscentra inom alla nya vetenskaper, visserligen med tillgång enbart för 

                                                 
45 Casson, Lionel, 2002, s. 22 ff. 
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de invigda lärda med sina lärjungar, var utvecklingen mot folkbibliotek ändå 
ganska nära förestående historiskt sett, i takt med att befolkningen blev mer 
och mer läskunnig kopplat till bl.a. folkskolereformen i Sverige 1842. Här 
skulle den lästräning och läsinlärning som tidigare mest ombesörjts av socken-
präster nu övertas av den nya kategorin folkskolelärare. Att läsa för ”sitt nöjes 
skull” blev också en syssla värd att vårda i det tidiga industrisamhället. Bild-
ningsrörelsen blev ett begrepp som fick stadigt fäste i vårt land från tidigt 
1900-tal och biblioteken och bibliotekarierna fick funktionen av att bli 
folkbildare. Det innebar också ett slags ”von oben-perspektiv” där 
bibliotekarien stod för kunskap och var den som visste vad den stora massan, 
befolkningen, borde och behövde läsa för sin bildning. Här märks tydligt 
”kanalöverföringsmetaforen”. Synen på kunskap handlade om att få folk att 
kognitivt ta till sig något från t.ex. en lärare, en bok eller  en bibliotekarie   i 
rent reproducerande syfte. Den goda litteraturen skulle dana människor till 
goda medborgare. I samband med denna syn kan man väl också hävda att 
”handens kunskap” eller ”kroppens lärande förmåga” fått en mer och mer 
undanträngd position i vårt samhälle. Kunskapsbegreppet tenderar att centreras 
till huvudet och hjärnan, vilket vi brottas med som ett slags modernt 
samhällssyndrom också idag, även om vi ändå på andra sätt blir mer och mer 
medvetna om att vi har en kropp som samverkar med vår hjärna. Tudelningen 
av huvud och kropp, där kroppen förskjuts till inaktivitet, har dessvärre 
medfört problem för oss människor i form av försämrad hälsa och inom den 
etablerade sjuk- eller hälsovården behandlar man fortfarande kropp och själ 
som separata ting utan holistiskt medvetande. Detta var en utvikning in i ett 
annat vetenskapligt område, men det känns viktigt att poängtera att kunskap 
inte bara handlar om att läsa i böcker, söka information i olika digitala system 
eller att formulera vetenskapligt hållbara texter. 

Den nya biblioteksförordningen 1930 medförde ökade stadsunderstöds-
möjligheter och grundandet av stadsbiblioteket i Stockholm. Uppfattningen om 
att leda och påverka allmänhetens läsande mot ”god litteratur” fördes vidare in 
en bra bit i informationssamhället. 1926 hölls den första regelrätta biblioteks-
kursen för personal anställd vid stadsbibliotek och andra större folkbibliotek. 
Folkbibliotek kan väl anses ha funnits ända sedan mitten av 1800-talet, men de 
hade aldrig haft utbildad personal eller ens heltidsanställd sådan. Det var oftast 
tidigare folkskolelärarens uppgift att sköta biblioteken ute i bygderna som s.k. 
”bisyssla.”  I en jämförelse med det äldre lärda bibliotekarieyrket som syftar på 
arbete på vetenskapliga institutioner (universitet) där bibliotekarien besatt 
mycket goda kunskaper inom olika vetenskapliga ämnen och fungerade som 
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professorernas medhjälpare i forskning skriver bibliotekskvinnan Greta Linder 
i skriften Bibliotekarieyrket från 1947 så här; 

Att det moderna folkbibliotekarieyrket ej hör till de mera allmänt kända, är ej att förundra 
sig över. Även om det har många beröringspunkter med det gamla lärda 
bibliotekarieyrket, är det i väsentliga avseenden ett nytt yrke.46

I den nämnda skriften av Greta Linder resonerar hon på ett intressant vis om 
vari bibliotekarieyrkesrollen bör bestå och hon kommer här också in på att det 
bistånd bibliotekarien kan ge låntagaren utöver det rent rutinmässigt tekniska 
och organisatoriska är av största vikt, vilket hon kallar ”huvudnerven” i all 
biblioteksverksamhet. Det sammanfattas genom begreppet ”rätt bok i rätt hand 
i rätt ögonblick”, vilket också idag känns igen. Greta Linder är noga med att 
påpeka utbildning och lämplighet när de gäller utvecklingen av biblio-
tekarieyrket, att det rör sig om ett intellektuellt arbete i högsta grad, men att det 
också handlar om handlag och pedagogik i en lämplig förening. Det är 
spännande att upptäcka hur hon tidigt lyfter fram att boklig rådgivning av rik-
tigt värde måste bedrivas individuellt och vid behov vidgas till ren studieväg-
ledning. Hon påpekar att vissa rutinarbeten på bibliotek mycket väl kan och 
faktiskt bör skötas av kontorspersonal. Det är intressant att i jämförelse se hur 
man på t ex Lärarhögskolans bibliotek i Stockholm idag också skiljer på de två 
olika yrkesrollerna bibliotekarie och biblioteksassistent. Greta Linder talar 
också om specialisering av olika typer av bibliotekarietjänster, vilket 
debatteras starkt också i våra dagar. Diskursen om generalister eller 
specialister har förts under ett par decennier och även mynnat ut i att man på 
Bibliotekshögskolan i Borås gjort det möjligt för studenter att välja fyra olika 
inriktningar för sina studier. Dessa fyra kollegier belyser samhällsperspektivet, 
kunskapsperspektivet, användarperspektivet och organisationsperspektivet 
inom professionen.  

Som kuriosa vill jag även här nämna Greta Linders tankar om kvalifikatio-
ner kopplat till personkaraktär som hon anser mindre lämpliga för biblioteka-
rieaspiranter; 

Det finns en risk att yrket i oroväckande utsträckning rekryteras av sådana intellektuella, 
som på grund av sin blyghet eller andra personliga svårigheter ha en panisk förskräckelse 
för att bli lärare.47

                                                 
46 Citatet hämtat ur Bibliotekarieyrket; En orientering för aspiranter och biblioteksstyrelser av Greta 
Linder, Sveriges Allmänna Biblioteksförenings Småskrifter, nr 24, 1947, s. 1. 
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Jag tror knappast att människor som idag söker sig till bibliotekarieyrket eller 
andra närliggande yrken inom informationsförmedling skulle vara omedvetna 
om att det rör sig om en profession där man har daglig och stundlig kontakt 
med människor och grupper. Det är ändå intressant att ta del av de problem 
inom rekryteringen som Greta Linder då 1947 ville belysa. Något säger det 
alltid om yrkets tidiga ”själ”.  

Bibliotekarien på barrikaderna och som opinionsbildare 
Objektivitetstänkandet när det gäller yrkesutövandet för bibliotekarier skärptes 
successivt efter det att folkbildningstanken hamnade i bakvattnet. Det menar 
stadsbibliotekarien Bengt Holmström i artikeln ”Bibliotekarien som opinions-
bildare” ur Bibliotekarierollen i förändring från 1986. Det blev andra värden 
som började styra i samhället, där individualism och egen drivkraft fick mer 
fäste. Han säger vidare att under sockenbibliotekens tid ute i byarna handlade 
det helt klart om att förändra och utveckla människorna mot högre värden ge-
nom ”rätt bildning”. Läsning och bibliotekskultur skulle vara en motvikt mot 
bl. a. superi och skörlevnad i största allmänhet. Jag kopplar denna förändring 
till den mer liberala synen på människans utveckling och att hennes fria vilja 
tillmättes större värde i samhället i och med den högre levnadsstandarden och 
de demokratiska förtecknen inbegripna och därför blev det oerhört viktigt för 
svenska folkbibliotek att verkligen erbjuda användarna ett allsidigt utbud av 
god litteratur och meningsfull information för alla relevanta behov. Allt detta 
inom rimliga och möjliga ekonomiska gränser förstås och utan egentligt syfte 
att i första hand gynna det politiska systemet, menar Bengt Holmström. Han 
påpekar vidare att den vänsterradikala rörelsen från 19968 samlade yngre 
bibliotekarier som ville stärka bibliotekens socialistiska inriktning på den poli-
tiska arenan och att som en följd av detta bildades Bibliotek i samhälle (BiS). 
De radikala ville slänga objektivitetssträvandena och menade att biblioteksfrå-
gor inte gick att skilja från andra samhällsfrågor. De uttryckte sig dock ganska 
försiktigt, säger Holmström, genom att befästa att biblioteken ska; 

• utöka sin samhällskritiska och opinionsbildande funktion 
• inte styras av kommersiell och kapitalistisk påverkan 
• förmedla information som rör samhället och människors situation  

 

 
47 Citatet hämtat ur Bibliotekarieyrket - En orientering för aspiranter och biblioteksstyrelser av Greta 
Linder, Sveriges Allmänna Biblioteksförenings Småskrifter, nr 24, 1947, sid. 8. 
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Holmström skriver vidare att när det gäller de fackliga organisationernas 
(SAB) opinionsbildande funktion har det mest handlat om att belysa de 
biblioteksanställdas professionella status. Han uttrycker vidare att även om 
folkbiblioteken och deras utveckling anses vara, och faktiskt är, en kommunal 
angelägenhet, vilar oftast ett tungt ansvar på de enskilda bibliotekarierna och 
bibliotekscheferna när det gäller att skapa opinion för verksamheten.  

[…] jag vågar påstå att utvecklingen i första hand är resultat av enskilda bibliotekariers 
ihärdiga försök att påverka de lokala makthavarna. 

 
Den relativt höga kvalitet som trots ett hårt besparingsklimat präglar svenskt 

folkbiblioteksväsen kan tyda på det.48

 

Idag har vi år 2005 och mycket har förändrats på de knappt tjugo år sedan detta 
skrevs. Det tekniska utbudet och användandet av datateknik har ökat och ut-
vecklat biblioteksverksamheten mot att omfatta digitala elektroniska miljöer 
till högre kostnader, men jag tror att det personliga ansvaret fortfarande vilar 
tungt på enskilda bibliotekarier och bibliotekschefer när det gäller att vinna 
mark för verksamheten på den kommunala arenan. Genom den riksomfattande 
reformen Kunskapslyftet och tanken med satsningen på det ”Livslånga 
lärandet” har visserligen mer förståelse för bibliotekets centrala plats i 
samhället skapats, men satsningen på bibliotek sker inte per automatik i 
kommunerna. Det krävs fortfarande starka innovativa bibliotekschefer med god 
kontakt med de styrande i kommunfullmäktige. Som tur är utvecklas fler och 
fler bibliotekschefer av den kalibern enligt min uppfattning.  

Svensk Biblioteksförening bildades år 2000 genom en sammanslagning av 
de tidigare Sveriges Allmänna Biblioteksförening, SAB (bildat 1915) och 
Svenska Bibliotekariesamfundet, SBS (bildat 1921). SAB, vilka redan 1921 
arbetat fram det svenska unika klassifikationssystemet (SAB-systemet), riktade 
sig främst mot folkbibliotek medan SBS riktade sig mot forskningsbiblioteken. 
Senare på 1920-talet bildades genom SAB också föregångaren till Biblioteks-
tjänst, nämligen Bibliotekens Försäljningscentral. I dagsläget äger Svensk Bib-
lioteksförening ca elva procent i nuvarande aktiebolaget BTJ InfoData AB. 

Svensk Biblioteksförening arbetar med ideella förtecken och vill verka för 
ett nationellt välutvecklat bibliotekssystem enligt en målsättning som bl.a. 
                                                 
48 Citaten hämtade ur Bibliotekarierollen i förändring, ”Bibliotekarien får utbildning” av Bengt 
Holmström, redigerad av Greta Renborg, Stockholms Stadsbiblioteks Skriftserie 1986:1, utgiven av 
gotab, Stockholm, 1986, s 14. 
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belyses i det handlingsprogram för bibliotek och bibliotekarier som man har 
idag. Föreningen samlar idag drygt 2 900 medlemmar och har också 530 
institutioner som medlemmar inom biblioteksväsendet i Sverige.49

Handlingsprogram för Svensk Biblioteksförening 
Svensk Biblioteksförening ska verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt 
bibliotekssystem av hög standard. 

Det förverkligas genom: 
• föreningens programverksamhet som höjer kompetensen hos 

bibliotekspersonalen. 
• att regionföreningarnas och specialgruppernas arbete och nätverk 

ger ökade kunskaper hos bibliotekspersonalen. 
• att särskilda projektmedel avsätts för förnyelse av bibliotekens 

verksamhet. 
• att specialgruppen för kvalitetsarbete och statistik stödjer bibliote-

ken i deras kvalitetsarbete. 
• att föreningens opinionsbildningsarbete inriktas på en hög standard 

på alla bibliotekstyper, bl.a. genom att förverkliga UNESCO: s 
folkbiblioteksmanifest 

Främst vill jag peka på de första två punkterna, vilka lyfter fram programverk-

samhet och arbete genom nätverk som sägs höja kunskaper och kompetens hos 

bibliotekarierna. 

När man skådar den mycket långa och skiftande roll som bibliotekarier och 
bibliotek haft genom årtusenden känns det i alla fall för mig tämligen omöjligt 
att hålla med om Harry Järv påstående att ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik”. 
Visst, vi har våra katalogiseringssystem, vår indexering, vår klassifikation som 
ingår i andra digitala system osv. Vi tillhandahåller litteratur och en hel del 
annat material som musik, talböcker, e-böcker, kursböcker, digital användarun-
dervisning och vi agiterar för vår sak m.m., men vad som verkligen förändrats 
enligt min mening är sättet att undervisa i skolan, vilket direkt påverkar biblio-
tekarier och bibliotek. Vår syn på kunskap har förändrats helt enkelt. Den är 
inte lika mystifierad längre, utan lärande kan försiggå på många olika nivåer 
samtidigt och i olika rum, både fysiska och digitala. Individens egen drivkraft, 

                                                 
49 Informationen är hämtad ur Svensk Biblioteksförenings informationsfolder från 2004 kallad Svensk 
Biblioteksförening - En presentation. 
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förutsättningar och utgångsläge har fått större betydelse i undervisning samti-
digt som sammanhangsbundet lärande och sociokulturella betingelser i lärandet 
poängteras. Dessutom utbildar sig folk teoretiskt idag mycket mer än tidigare 
och i alla åldrar, vilket är en viktig skillnad. Utantillkunskapernas tid är väl, om 
inte helt förbi, så i alla fall näst där intill. Vi värnar fortfarande om multiplika-
tionstabellen, matematiska, kemiska och fysikaliska formler, i viss mån 
geografiska minnesramsor, språkliga grammatiska ramsor och ramsor för att 
minnas vilka tonarter i musiken som har vissa förtecken osv., men mycket av 
undervisningen på både högre och lägre stadier idag handlar om att söka svar 
på formulerade problem av mångfasetterad karaktär. Vi talar om kunskap i sitt 
sammanhang, helhetssyn och inte kunskap för kunskapens egen skull, vilket 
ställer helt andra krav på en bibliotekarie idag när det gäller att i 
referenssamtalet med användaren verkligen förstå vad han/hon söker, vart 
han/hon är på väg i sitt informationssökande. Vi kan ta vid och använda den 
kunskap som finns lagrad i s.k. medierande redskap t.ex genom en 
räknemaskin. Det går inte att förmedla en speciell bok till användaren där all 
information denne söker inom ett problemformulerat område kan (åter-) finnas. 
Var finns boken om t.ex. musikens makt i reklamsammanhang? är inte en 
relevant fråga, även om vissa kanske skulle önska sig en sådan bok och kanske 
t.o.m. skriver en subjektiv sådan. Idag handlar det om att söka information ur 
olika medier och källor, att jämföra, dra slutsatser, ställa hypoteser, att göra 
intervjuer, kritiskt granska, att skapa sig en egen uppfattning om ämnet i 
förhållande till vedertagna uppfattningar, diskutera och argumentera m.m. 

Personligen tror jag att Platons uppfattning, om att det skulle vara tecken 
på en sorts ”lathet” som missgynnar träningen för minnet att läsa allt innantill, 
kan ha viss relevans. Utantill-lärandet genom muntlig tradition hade förstås 
störst relevans när vi hade ett obefintligt eller högst outvecklat skriftspråk och 
genom att använda oss av lagrad information/kunskap slipper vi ju hela tiden 
”uppfinna hjulet på nytt”, men att viss utantillkunskap ändå har sitt värde och 
förenklar vårt lärande vill jag inte neka till.  
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Kapitel 2  

Kompetensutveckling  

Vad innebär kompetensutveckling för en bibliotekarie? 
I denna uppsats handlar det om att belysa kompetensutvecklingen för yrkeska-
tegorin bibliotekarie. Bibliotekariens kompetens bör då motsvara både interna 
och externa krav på kunskap. Fokus i uppsatsen hamnar på hur bibliotekarien 
själv beskriver sin förmåga att räcka till i arbetssituationen. Det går att ställa 
bibliotekariens kompetensuppfattning i förhållande till rådande regelstyrning 
utfärdad av Sveriges regering i Bibliotekslagen och till hur Svensk Biblioteks-
förenings stadgar i handlingsprogrammet anser att man bör hanterar verkstäl-
landet av lagen. Frågan blir då om de nya fortbildningarna, både externa och 
interna, tillgodoser vad bibliotekarien behöver för att kunna möta dagens an-
vändare i sin profession? Är kompetensutvecklingen tillräckligt anpassad för 
dagens utmaningar? Dessa frågor försöker jag besvara i görlig mån under ana-
lysen i kapitel 4. 
Det skulle vidare vara av intresse att koppla kompetensutvecklingsbegreppet 
till mål – och styrdokument för biblioteken i de aktuella kommunerna, men 
detta kräver mycket utrymme och kan därför inte avhandlas i denna uppsats.  

Kompetensutveckling som begrepp vill jag dela upp i flera kategorier. Det 
handlar dels om grundutbildning – bibliotekarieexamen som bas - men i allt 
större utsträckning om kontinuerlig fortbildning, i takt med att bl.a. den tek-
niska och pedagogiska utvecklingen inom yrket fortskrider. En typ av fortbild-
ning är extern fortbildning i form av utbildning som anordnas av utbildare 
utanför den egna biblioteksinstitutionen och som kan förekomma i form av 
kortare seminarier med föredragshållare inom olika adekvata ämnen eller i 
form av kortare eller längre kurser och konferenser anordnade av t.ex. univer-
siteten, länsbiblioteken eller annan utbildare (t.ex. privata företag). Denna fort-
bildning kan givetvis också förläggas till den egna institutionen då föredrags-
hållare/lärare utifrån kommer till den aktuella biblioteksinstitutionen. Dessa 
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utbildningar är oftast förknippade med kostnader av olika storlek och kan 
också vara svåra att få delta i beroende på begränsat antal platser, svårigheter 
att få information om dem eller beroende på geografiska avstånd som då 
medför stora kostnader. Den andra kategorin är intern fortbildning som bedrivs 
inom ramen för den egna biblioteksinstitutionen. Denna form kan bedrivas i 
större eller mindre grupp eller som förmedling från person till person. Det finns 
också andra forum som t.ex. videokonferenser där två eller flera bibliotek på 
olika geografiska platser kopplar upp sig mot varandra och förmedlar 
information sinsemellan eller delar på en föredragshållare som befinner sig på 
en institution. Dessa former innebär inga eller ganska låga kostnader för varje 
enskilt bibliotek. Man kan endast tala om kostnader ur en tidsaspekt dvs. den 
kostnad i tid som förbrukas av personalen i fortbildningen då de måste ersättas 
av t ex en vikarie. Kostnader för fortbildning finns kalkylerade i bibliotekens 
årsbudget, men summan per bibliotekarie och år varierar mellan olika 
kommuner och mellan olika biblioteksinstitutioner. 

Kompetensutveckling är givetvis också något en person tillägnar sig rent 
erfarenhetsmässigt i det yrkesarbete han/hon utför i sin dagliga gärning. ”Lear-
ning by doing” är ett använt uttryck för detta begrepp. ”Man lär sig om hur 
man lär sig genom att praktiskt lära sig”, skulle man också kunna säga. Stu-
diebesök på andra institutioner, diskussioner och möten i olika samarbets- 
planerings- och utbytesgrupper ingår också i den heltäckande kompetensut-
vecklingen förstås. Denna mer erfarenhetsmässiga förmåga, numera också be-
nämnd som tyst kunskap är så införlivad i vår kunskapsprocess att vi knappast 
lägger märke till den, även om vi sysslar med den dagligen. Det mycket speci-
fika för just bibliotekarier i deras yrkessituation är att de handleder användare i 
informationssökning, men att de också själva är användare och informationssö-
kare i mycket hög grad. 

Vad slår Bibliotekslagen fast beträffande bibliotekariens kompetens 
och fortbildning? 
(De stycken ur paragraferna jag anser kunna relatera till min frågeställning har 
markerats med understrykningar.) 
 
Delar ur bibliotekslag SFS nr: 1996:159650 (nästa sida) 

                                                 
50 http://www.riksdagen.se/debatt/ , 2005-03-09 
 
sökväg: Författningar i fulltext / Bibliotekslag 
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5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas 
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera 
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att 
tillgodose deras behov av material för utbildningen. 
 
6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla 
högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter 
till utbildning och forskning vid högskolan svara för 
biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets 
biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 
 
7 a § /Träder i kraft I:2005-01-01/ 
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna 
biblioteksväsendet skall samverka. 
Kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter 
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov 
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
 

Om man tolkar dessa texter framstår tydligt att en utvecklad pedagogisk kom-
petens förväntas av biblioteken d.v.s. av bibliotekarierna som ju arbetar för att 
förverkliga bibliotekens intentioner. Det handlar om att de ska kunna tillgodose 
många olika användare det material som behövs för både studier, språkutveck-
ling och övrig stimulans. De ska också vara väl insatta i olika medier och in-
formationsteknik för att kunna erbjuda dessa väl anpassade till rätt användar-
grupp. De ska också kunna samverka och delta i planeringen av verksamheten. 
När det gäller högskolebibliotekarier förväntas att de ska vara väl insatta i äm-
neslitteratur och informationsförmedling så att verksamheten kan ge god 
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biblioteksservice inom utbildning och forskning, men också bistå det allmänna 
biblioteksväsendet. 

Vilka kompetens- och fortbildningsbehov slås fast i Svensk Biblio-
teksförenings stadgar för verkställande av bibliotekslagen? 
(De stycken ur stadgarna jag anser kunna relatera till min frågeställning har 
markerats med understrykningar.) 
Stadgar för Svensk Biblioteksförening51;  

1.Ändamål 
Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: 
• Verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem  

av hög standard.  
• Verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och främja  

dess utveckling.  
• Tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och  

värna yttrandefriheten.  
• Främja samarbete mellan alla typer av bibliotek och mellan 

biblioteken och andra institutioner i samhället.  
• Främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning. 
• Främja läsning och bildning. 
• Skapa opinion för och sprida kunskap om svenskt biblioteksvä-

sende. 
• Stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom biblioteks- och  

informationsområdet. 
• Verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och  

utveckling inom området biblioteks- och informationsvetenskap.  
• Anordna fortbildning inom biblioteks- och informationsområdet. 
• Stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks- och  

informationsområdet. 
 

Om man kopplar till de olika fortbildningskategorier jag samlat under rubri-
kerna i Regionbibliotek Stockholms programutbud framgår att Svensk Biblio-
teksförening sätter både den organisatoriska och den kulturpolitiska hållningen 
högt genom att t.ex. betona bibliotekssystem, debatt, demokratisering och olika 
                                                 
51 Stadgar för Svensk Biblioteksförening under rubriken Ändamål, http://www.biblioteksforeningen.org/
sökväg: Om föreningen/stadgar/ändamål (2005-05-03) 
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samarbetsformer, vilket i och för sig verkar naturligt för en intresseförening. 
De handlar om att skapa en grundläggande plattform för att kunna utveckla 
biblioteksverksamheten. De understryker internationell samverkan som ju 
enligt enkätsvaren är ett av bibliotekariernas egna önskemål på vidare 
fortbildning. De fokuserar även starkt på både den vetenskapliga och den 
samhälleliga informationsförsörjningen, liksom på läsning och bildning, vilket 
jag i sammanhanget har lite svårt att tolka. Bildning, hur då? Bildning för vem? 
Vem bildar? Vem ska bildas? Här skönjer jag lite av den gamla synen på 
kunskap och med den tidigare nämnda kognitiva kanalöverföringsmetaforen i 
form av sändare - mottagare. Man talar om utveckling och fortbildning, men 
snuddar inte ens vid bibliotekariens pedagogiska funktion gentemot användare 
av olika kategorier, eller behovet av utvecklade användarvänliga digitaliserade 
informationsredskap vilket jag uppfattar som lite märkligt, med tanke på 
bibliotekariernas tydliga markering i enkätsvaren om önskan om mer 
fortbildning inom pedagogisk/metodisk och teknisk/databaserad fortbildning. 

Fortbildningsutbud  

På webben 
I Stockholmsregionen där enkätundersökningarna utförts har Länsbiblioteket 
ett visst ansvar för fortbildningen av bibliotekarierna inom regionen. De ordnar 
seminarier, studiedagar och arbetsmöten samt annan utbildning. Från och med 
årsskiftet 2005 samlas Länsbibliotekets uppgifter och uppdrag under rubriken 
Regionbiblioteket Stockholm och i den benämningen ingår nu både Länsbiblio-
teket och Lånecentralen under samma tak. Den webbplats som tidigare kallades 
Bibliotek och Pedagogik har från och med september 2004 ersatts av en ny 
kallad WebbIT, där webbansvarig chefredaktör heter Kia Gumbel. Hon är utbil-
dad bibliotekarie och webbproducent och var den som också startade den tidi-
gare webbplatsen år 2002 med pedagogiska- och IT-inriktade förtecken. På den 
webbplatsen fanns kursutbud med kalendarium och t.ex. tjänsten Veckans refe-
rensfråga 52 - en övningsfrågebank med nya och arkiverade referensfrågor som 
nu flyttats över till WebbIT 53. Sedan 2002 har också flera aktörer kommit in på 

                                                 
52 http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=10927,  
sökväg: Mediefrågor/Veckans referensfråga (2005-05-03) 
 
 
53 http://www.lb.stockholm.se/webbit/, (2005-03-08) 
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den biblioteksspecifika marknaden på webben och det ser inte Kia Gumbel 
som någon nackdel alls, snarare tvärtom 54. Hon menar att detta område måste 
kompletteras hela tiden för att bibliotekarierna ska kunna bli väl tillgodosedda i 
sin kompetensutveckling. Hon tycker inte att man behöver ”hålla för hårt på 
sina revir” när det ju handlar om utveckling. WebbIT riktar sig nu mot hemsi-
desutveckling, som är den stora och relativt nya utmaningen för folkbibliote-
ken. Via nätverksträffar i olika områden inom regionen möts och utbildas hem-
sidesansvariga från olika bibliotek regelbundet. Kia Gumbel sitter också med i 
Styrgruppen för Bibliotekspedagogik i Svensk Biblioteksförening, vilka nu 
utvecklat en direkt pedagogikinriktad webbplats för diskussion kallad Fel-
tänkt?55. För skolbibliotekarier finns sedan 2003 en samlingssida kallad Skol-
bibliotek.se56 som ägs av Sveriges Regionala Skolbiblioteksföreningar och för 
studiebibliotekarier finns från 2002 en diskussionsplats om folkbibliotek och 
vuxnas lärande kallad   Vuxbib57  under menyn Vuxnas Lärande med Kulturrå-
det som huvudman. Dessa båda sistnämnda webbplatser innehåller givetvis 
olika fortbildnings- och utbildningstips för respektive kategorier inom biblio-
teksvärlden. På Kulturrådets sida under rubriken Vuxnas lärande finns också 
länken http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/om.html (2005-05-03) till 
projektet Kolla Källan som arbetar med att förmedla källkritisk granskning, 
moral och etik i upphovsrättsfrågor m.m. 
En annan intressant informationsplats på webben kallad Bibliotek och lärande58 
finns hos CFL, Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande, vilka tillsammans 
med Kulturrådet, Kungliga Biblioteket och Myndigheten för Sveriges Nätuni-
versitet har fått i uppdrag att samarbeta kring frågor som rör vuxnas lärande 
och bibliotek.  

Kursutbud 
En 5- poängskurs som heter Skolbibliotek som stöd för lärandet riktad till lä-
rarbibliotekarier pågår även just nu (04/05) över två terminer. Den innehåller 
bl.a. arbetsrätt, informationssökning, källkritik, organisation utifrån ett pedago-

                                                 
54 Från telefonsamtal med Kia Gumbel på Regionbibliotek Stockholm, tisdagen den 8 mars 2005, 
kl.11.00. 
55  http://biblioteksforeningen.blogs.com/bibliotekspedagogik/ (2005-05-03)
56 http://www.skolbibliotek.se/ (2005-05-03) 
 
57 http://www.kulturradet.se/index.php?realm=231
 med sökväg: Andra uppdrag/Vuxnas lärande/Diskussionslista (2005-05-03) 
58 http://www.cfl.se/ med sökväg: Bibliotek och lärande (2005-05-03)  
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giskt perspektiv samt auskultation på folkbibliotek. Kursen MUSA-metodut-
veckling i skönlitterärt arbete - ges under vt/ht -05 samt också kursen Medie-
planering i teori och praktik vid tre tillfällen under våren. WebbIT annonserar 
att i april -05 hålls en kurs genom Svensk förening för informationsspecialister 
kallad Börja blogga - att blogga är att bygga nätverk.  Man rekommenderar 
även gratis Frukostseminarier59 med anknytning till webbutveckling var tredje 
vecka under våren genom företaget Lumana i deras lokaler centralt i Stock-
holm. Skolbibliotek.se annonserar heldagsföreläsningar i Stockholm  – Stän-
digt detta nät – kompetensutvecklande kurser i fördjupad webbläsning  som 
ges vt -05 vid fem tillfällen arrangerade av Ikoner-akademien, BTJ. CFL (Na-
tionellt Centrum för Flexibelt Lärande) annonserar en Högskolekurs på 5 
poäng i mötesbaserat flexibelt lärande, pedagogisk teori och webbteknik.  

Vidare redovisar jag här utbudet från utbildningsverksamheten mellan 
2000–2004 inom Regionbibliotek Stockholm, tidigare Länsbiblioteket i Stock-
holm. Jag vill poängtera att jag endast redovisar utbudet så som det uppgivits i 
utbildningsprogrammen och alltså inte de genomförda utbildningarna då dessa 
uppgifter varit alltför komplicerade att få tag på, dock kan säkert de redovis-
ningar jag gör vara en fingervisning för verksamheten även om vissa utbild-
ningar kanske uteblivit. Här kommer jag att placera in respektive utbild-
ning/fortbildning under en sammanfattande rubrik och försöka belysa trenden i 
utbudet genom åren. Vissa utbildningar kan förmodligen sammanfattas under 
fler än en rubrik, men jag försöker ändå renodla uppdelningen så väl som möj-
ligt. Innehållet i studiedagar går också in under utbildning/fortbildning. Ar-
betsmöten, nätverksträffar och studiebesök tas inte med i denna sammanfatt-
ning (tabell 1), men nätverksmöten och i någon mån arbetsmöten för olika 
ansvarsgrupper är definitivt vad som ökat mest i omfattning under de aktuella 
åren, eller i alla fall bokförts i större utsträckning. Min uppfattning genom 
intervjuer och enkätsvar är att arbetsmöten/nätverksträffar – som också kan 
kategoriseras som internförmedling av kunskap mellan personal – följaktligen 
blivit kategorier som fått högre status som fortbildningsform. Arbetsmöten och 
nätverksträffar redovisar jag i tabell 2 och tabell 3 under Bilagor, Tabeller och 
diagram på s.82–83. Studiebesök redovisas här i texten efter tabell 1.  

                                                 
59 http://www.lumano.se/foretaget/seminarier.php (2005-05-03) 
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Tabell 1: Denna tabell belyser i hur stor omfattning (antal tillfällen) olika typer av utbild-
ningar givits under åren 2000–2004 i Regionbibliotek (Länsbibliotek) Stockholms regi.  Total-
summan för utbildningar givna under ett år går att avläsa i tabellens nedersta rad och total-
summan för viss utbildningskategori under alla fem år går att avläsa i tabellens kolumn längst 
till höger.  

Sammanfattande utbildningsrubrik 2000 2001 2002 2003 2004 S:a  

Pedagogisk/metodisk inriktning allmänt 6 6 8 7 8 =35 

Pedagogisk inriktning mot skola/studerande 4 3 3 4 3 =17 

Inriktning mot andra språkliga grupper än 

sv. 

4 3 4 3 6 =20 

Inriktning m. användare med funktionshan-

dikapp 

4 3 1 1 4 =13 

Databaserad/Internetbaserad informations-

sökning  

3 2 2 8 6 =21 

Webbaserad marknadsföring av biblioteks-

tjänster 

 2 3 2  =7 

Organisatorisk/strukturell inriktning 6 4 3 7 7 =27 

Kulturpolitisk inriktning 3 2 1 2 6 =14 

Skönlitterär inriktning/vuxna 8 5 3 7 6 =29 

Skönlitterär inriktning/barn o ungdom 5 9 7 6 9 =36 

Inriktning mot facklitteratur /tidskrifter   2 1 2 =5 

Inriktning mot musik o film  1 2 1  =4 

IT-handledning  3 7 5 2 =17 

Summa erbjudna utbildningar totalt under 

året 

43 43 46 54 59  

 
Källa: Uppskattningen baseras på Länsbibliotekets utbildningsprogram från de aktuella årtalen och har 
rubricerats och sammanställts av uppsatsförfattaren, Kerstin Berg. Tryckta utbildningsprogram för år 
2000–2004 har erhållits av Kia Gumbel, Regionbibliotek Stockholm och kopior av dessa finns i uppsats-
skrivarens ägo. 

Utbildningar som riktar sig direkt till biblioteksassistenter eller bibliotekarie-
chefer tas inte med i redovisningen eftersom undersökningen vänder sig till 
bibliotekarier med formell utbildning och till dem som arbetar uteslutande mot 
biblioteksanvändare. De sammanfattande rubrikerna samt antal kurstillfällen 
inom dem som givits under visst år finns redovisade i tabell 1 ovan.  
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Flera av de sammanfattande utbildningsrubrikerna omfattar ganska stora 
och varierande ämnesområden och kräver ytterligare klargöranden för att rätt 
kunna tolkas. I tabellen markeras halvdags-, heldags och sammanhållen fler-
dagsutbildning som ett tillfälle, liksom även längre sammanhängande kurs. I 
rubriken Pedagogisk/metodisk inriktning allmänt innefattar utbildning om 
kundservice, användarperspektiv, övergripande bibliotekskonferenser samt 
större allmänna läsprojekt. Inom rubriken Inriktning mot andra språkliga 
grupper än svenska ryms föreläsningar om finsk, tysk, f.d. jugoslavisk, fransk 
norsk, rysk, polsk, arabisk, portugisisk, kinesisk och afrikansk litteratur. Inrikt-
ning mot användare med funktionshandikapp innehåller bl. a. utbud av littera-
tur, media och hjälpmedel till dyslektiker, personer med syn- hörsel- förstånds- 
och rörelsehandikapp, samt personer med demens. Rubriken Database-
rad/Internetbaserad informationssökning innehåller Internetresurser i refe-
rensarbetet, databasinformation, information om ämnesportaler m.m. Webbase-
rad marknadsföring av bibliotekstjänster innehåller utbildningar som webbre-
digering, att bygga hemsidor o.dyl. Rubriken Organisatorisk/strukturell inrikt-
ning inrymmer främst utbildning om fjärrlån, biblioteksdatasystem och katalo-
ger, indexering, men också bl.a. förvaltningsfrågor. Kulturpolitisk inriktning 
omfattar utbildning om bibliotekets roll i samhället, biblioteken som utställare, 
sociokulturella grupper i samhället m.m. I rubriken Skönlitterär inriktning/barn 
o ungdom ryms förutom bokutbud och författarinformation anpassad för denna 
målgrupp också utbildning om pedagogiskt läsbefrämjande metodik samt barns 
utveckling.  

I en grov tolkning av tabellen kan man ganska snabbt se att utbildningsut-
budet har ökat från år 2000 till år 2004. Mest utbildning under de fem åren har 
erbjudits i Skönlitterär inriktning mot barn och ungdom (36 tillfällen), som ju 
också omfattar läsbefrämjande pedagogik. Därefter kommer Pedago-
gisk/metodisk inriktning allmänt (35 tillfällen), som omfattar kundservice, an-
vändarperspektiv och mer omfattande läsprojektsatsningar. Dessa två nämnda 
kategorier av utbildning visar dessutom en uppåtgående trend.  Som nummer 
tre i utbildningsutbudet kommer Skönlitterär inriktning för vuxna (29 tillfäl-
len). Denna utbildningskategori visar däremot en nedåtgående trend. Utbild-
ning med Organisatorisk/strukturell inriktning kommer på fjärde plats (27 till-
fällen) och visar också en något uppgående trend, särskilt de två senaste åren 
2003–2004. På plats fem kommer kategorin Databaserad/Internetbaserad in-
formationssökning (21 tillfällen) med en starkt ökande trend fram till år 2003 
för att minska något år 2004. På sjätte plats kommer Inriktning mot andra 
språkliga grupper än svenska (20 tillfällen), som visar en svagt ökande trend. 
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Kategorin Inriktning mot användare med funktionshandikapp (13 tillfällen) 
ligger på samma utbudsnivå år 2004 som år 2000, men visar en tydlig sänkning 
till mycket låg nivå år 2002–2003.  

Arbetsmöten, nätverksträffar och studiebesök 
I utbildningsprogrammen från Regionbibliotek Stockholm från år 2000–2004 
finns även arbetsmöten och nätverksträffar för olika ansvarsområden inlagda 
samt studiebesök/studieresor. För att åskådliggöra vilken typ av arbetsmöten 
respektive nätverksträffar som förekommit och i hur stor omfattning de före-
kommit under de aktuella fem åren har jag skapat ett par tabeller för ändamålet 
som givetvis bygger på uppgifterna ur programmaterialet. (Dessa tabeller; ta-
bell 1 och tabell 2, finns under Bilagor, Tabeller och diagram, kap. 5 s.82–83.) 
Det ska påpekas att uppgifterna i tabellerna bygger på utbudet i programmen, 
alltså inte på uppgifter om faktiskt genomförda program, vilket som tidigare 
nämnts, varit i det närmaste omöjligt att få information om. Även om det i 
verkligheten alltså kan finnas programpunkter som blivit fler eller minskat, 
tillkommit eller försvunnit, anser jag ändå att dessa uppgifter har en relevans 
och kan fungera som en bild över utbildningsutbudet i Regionbibliotek Stock-
holms regi under åren 2000–2004. De särskilda grupper jag kunnat urskilja 
som ingår i olika arbetsmöten är följande; barnbibliotekarier, bokbusspersonal, 
fjärrlåneansvariga, e-boksansvariga, fängelsebibliotekarier, gymnasiebibliote-
karier, ansvariga för mångspråkig bibl. verksamhet, IT-ansvariga, personal 
vid integrerade bibliotek, PR-ansvariga, sjukhusbibliotekarier, 
socialbibliotekarier, specialbiblioteksansvariga, studiebibliotekarier, 
ansvariga för utländska tidskrifter, tidskriftsansvariga (medieansvariga).  

Jag går inte in och analysera innehållet i de olika mötestyperna, utan låter ru-
brikerna tala för sig själva Kategorin arbetsmöten visade en nedgång i planerat 
antal under åren 2001–2003 för att gå upp i topp igen år 2004 och totalt under 
åren visas en svag ökning. Vissa grupper har en jämn frekvens möten under 
åren, medan andra tycks ha en mer ojämn mötesfrekvens. Nätverksmöten tycks 
av programmen ha ökat rejält under åren både i omfattning, d.v.s. antal plane-
rade mötestillfällen/år, men även utökats i fråga om bildande av nya 
ansvarsområden, särskilt under de två sista åren 2003–2004. Det tycks även 
som om nätverksmöten i vissa fall tagit över de mindre arbetsmötenas 
funktion. Man har utvidgat mötenas funktion skulle man kanske kunna påstå 
genom att gå från den lokala till den mer centrala nivån och det gäller i första 
hand PR- och Webbansvarsmöten. Många arbetsmöten har legat på en konstant 
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nivå under de fem åren, främst möten för invandraransvariga, 
socialbibliotekarier, barnbibliotekarier, IT-ansvariga, bokbussbibliotekarier, 
gymnasiebibliotekarier och ansvariga för utländska tidningar och tidskrifter. 
Från att ha legat på en hög nivå har arbetsmöten för fjärrlåneansvariga sjunkit 
från år 2002. Nätverksmöten för bokbusspersonal har legat konstant med ett 
möte per år. Informationsdag för nyanställda är en företeelse som förekommer 
i programmet två gånger under åren, en gång 2003, en gång 2004. 
Studiebesök/studieresor förekommer i programmet; år 2000 – tre gånger, år 
2001 – en gång, år 2002 – fyra gånger, år 2003 – fyra gånger och år 2004 – två 
gånger 

En distinktion jag gjort är att placera möten som omfattar personal från ett 
större geografiskt område än den avgränsade arbetsplatsen i tabellen för nät-
verksträffar. Jag har också avläst materialet utifrån innehållet och tolkat rubri-
kerna efter noga avvägning. (OBS! Tabell 1 och tabell 2 finns att läsa under 
Bilagor, Tabeller och diagram, kap. 5 s.82–83.) I kapitel 4 kopplar jag samman 
utbudet av utbildning med bibliotekariernas uttalade behov från enkäten.  

 47



Kapitel 3 

 

Undersökning  

Bakgrund 
Bakgrunden till att jag valde att göra min enkätundersökning på Norrtälje 
kommuns bibliotek beror till stor del på mina egna erfarenheter av den proble-
matik som uppstod här i mitten av 1990-talet, då jag arbetade som lärare på 
Komvux. Problematiken handlade mycket om att bibliotekarierna kände sig 
överbelastade, otillräckliga och ibland ganska hjälplösa inför det massiva elev-
tryck de utsattes för med anledning av det nya undersökande arbetssättet i sko-
lan på olika nivåer och den stora elevtillströmningen i gymnasie- och vuxenut-
bildning, vilket bl.a. beskrivits av bibliotekschefen Kerstin Ericsson i skriften 
Biblioteket i utbildningssamhället, 2000.  Problembaserat Lärande och 
liknande arbetssätt slog igenom i undervisningen samtidigt som flera friskolor 
med det arbetssättet samt högskoleutbildningar startades i kommunen. Dessa 
friskolor, högskolekurser inklusive Komvux, hade inga egna uppbyggda 
bibliotek och utnyttjade därför i full skala de kommunala biblioteken. 
Bibliotekarierna fick utstå kritik från både elev- och lärarhåll, vilket ledde till 
att försöka ta itu bättre med de nya utmaningarna. 1996 bildades ett 
samverkansorgan kallat Biblioteksrådet med chefsansvariga för förvaltningarna 
Barn- och skola, Kultur- och fritid och Utbildning samt bibliotekschefen, 
gymnasiebibliotekets chef, chefer för Utbildningscentrum, Lärcentrum och 
Komvux.60.  Biblioteksrådet fick i uppdrag att utarbeta en kommunal 
övergripande Biblioteksplan som skulle fungera som ett av de tungt vägande 
styrdokumenten i kommunen. Man bildade så småningom på bibliotekets 

                                                 
60 Ericsson, Kerstin, Biblioteket i utbildningssamhället, Svensk Biblioteksförening m.fl., 2000, s. 6. 
Finns i uppsatsskrivarens ägo. 
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initiativ också en samverkansgrupp mellan Komvux, gymnasiebiblioteket och 
stadsbiblioteket, kallad Kombib.  

Där träffades lärarrepresentanter och bibliotekarier samt inledningsvis 
deras chefer för att förbättra samarbetet utifrån elevernas och utbildningens 
behov, men också med bibliotekspersonalens rimliga möjligheter för ögonen. 
Lärarna kunde t.ex. berätta vilket ämnesmaterial som eleverna skulle komma 
att efterfråga i olika temaperioder och projekt så att biblioteken kunde 
förbereda sig. Det handlade också om att arbeta för att eleverna skulle få en 
bättre uppfattning om vad de egentligen sökte när de kom till biblioteket, 
tillägna sig en bättre informationskompetens, så att arbetet från 
bibliotekariernas sida kunde fokuseras på ett bättre sätt. 

Problematiken under denna tidsperiod tror jag dessutom kan vara allmän-
giltig för många folkbibliotek runt om i Sverige. Det hände så mycket inom 
utvecklingen av både undervisning och datateknik samtidigt. Jag finner det 
intressant att försöka ta reda på hur bibliotekarierna idag ser på sin profession 
och på hur deras kompetensutveckling i stort stämmer överens med verklighe-
ten i dag. Upplever sig bibliotekarien kompetent? Jag har valt att fokusera lite 
extra på hur de ser på internförmedling av information/kunskap mellan perso-
nalen på arbetsplatserna. Är de något de vill utveckla eller fungerar denna typ 
av kompetensutveckling redan i dag på ett önskvärt sätt? I hur stor utsträckning 
anser de att denna internförmedling kan täcka upp kompetensutvecklingsbeho-
ven? Den fenomenografiska inriktningen inom kunskapsteori som fokuserar 
kunskapsinhämtande kopplat till kontext känns väldigt relevant i just detta 
sammanhang.   

Det är rimligt att anta att elevers, lärares och bibliotekariers informations-
kompetens har utvecklats under tioårsperioden från mitten av 90-talet fram till 
idag 2005, men eventuellt kan man i min undersökning urskilja mönster knutna 
till bibliotekariernas ålder, kön och yrkeserfarenhet. I enkäten görs en uppdel-
ning av fortbildning och kompetens i de fyra delområdena data/teknik, pedago-
gik/metodik, organisation/struktur och kulturpolitik, vilket kan kopplas till de 
andra variablerna ålder, kön och yrkeserfarenhet. 

Som en referensgrupp har jag valt bibliotekarier på Lärarhögskolans 
bibliotek i Stockholm. Detta för att se om det framkommer skillnader i 
uppfattning hos bibliotekarierna på de olika typerna av bibliotek. Mitt 
antagande i detta sammanhang är att bibliotekarier som arbetar på ett bibliotek 
inrymt i en lärarhögskola rimligen borde vara mycket väl tillgodosedda 
gällande fortbildning och kompetensutveckling för att klara de dagliga 
utmaningarna i en lärande miljö.  
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Undersökningen i enkätform genomfördes under vecka 3–4 år 2005 och 
svar inkom i Norrtälje från samtliga anställda med bibliotekarieutbildning, 
d.v.s. sjutton stycken. Informanterna arbetar alla på ett eller flera bibliotek i 
Norrtälje kommun och har någon form av bibliotekarieutbildning bakom sig. 
Enkätsvar inkom från sju informanter på Lärarhögskolans bibliotek och det 
motsvarar ungefär hälften av det antal som skulle ha kunnat delta. Jag valde att 
endast ha med personal med godkänd bibliotekarieutbildning i enkäten för att 
kunna koppla frågor tillbaka till deras utbildning. Jag kommer att redovisa 
svaren från Norrtäljebibliotekarierna först, därefter svaren från 
Lärarhögskolans bibliotekarier för att sedan försöka se kopplingar och jämföra 
svaren dem emellan. Alla informanters svar finns redovisade i excelltabeller 
som extern fil till uppsatsen och intervjufrågorna samt ett förtydligande av 
svaren genom tabeller/diagram finns redovisade i kap. 5 under Bilagor, 
Intervjufrågor/Tabeller och diagram. 

Enkätsvar, bibliotek i Norrtälje 
I enkätundersökningen bland sjutton bibliotekarier i Norrtälje är informanterna 
A–L kvinnor (12 st) och informanterna M–Q män (5 st). Fyra informanter 
(B,C,D,P) är över 60 år med utbildningar avslutade för ca 30 år sedan. Fem 
informanter (A,F,J,K,O) är mellan 51–60 år med utbildningar avslutade för 
drygt 25 år sedan, utom informant K som tog examen så sent som 1989. Fyra 
informanter är mellan 41–50 år (E,G,L,M), vilka avslutade studierna för mellan 
20–25 år sedan. Tre informanter är mellan 31–40 år, där en (I) tog examen för 
elva år sedan, den andre (N) för snart fem år sedan och den tredje (Q) för snart 
sex år sedan. En informant (H) är mellan 21–30 år och tog examen för snart 
fyra år sedan. Totalt sett har alltså denna personal en relativt hög medelålder 
där endast tre av sjutton stycken är under fyrtio år och där elva stycken arbetat 
inom yrket i mer än tjugo år, varav sex stycken i över trettio år. 

Det är givetvis inte rimligt att utifrån en enkätundersökning i denna be-
gränsade omfattning ge sig på tolkningar i större skala eller att lyfta fram gene-
raliseringar på ett övergripande plan. Vad jag kommer att göra är att redovisa 
rimliga tolkningar, de fakta enkätsvaren ändå rymmer utifrån den grupp av spe-
cifika informanter som deltagit. Intressant och viktigt att notera är att nästan 
hela gruppen, bestående av 17 bibliotekarier, innefattande 12 kvinnor och 5 
män, svarar Ja på frågan om deras utbildning och möjligheter till kompetensut-
veckling och fortbildning motsvarar de krav de möter inom yrket samt deras 
egna ambitioner inom yrket. Informant H som är en kvinna mellan 21–30 år 
med en knappt fyra år gammal bibliotekarieexamen svarar dock Ja, till viss del, 
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medan en man (inf.Q) mellan 31–40 år med avslutad utbildning sedan sex år 
svarar Nej. Dessa båda nämnda informanter tillhör de fyra informanter som 
arbetat inom yrket mindre än tio år. (Dessa svar finns också redovisade i tabell 
4 under Bilagor, Tabeller och diagram, kap. 5  s. 84.) 

De flesta informanterna i undersökningen svarar också att de i god till 
mycket stor omfattning kan skaffa sig den fortbildning de anser sig behöva för 
sin yrkesutveckling. Informant A, som är en kvinna mellan 51–60 år med exa-
men från 1979, gör här dock invändningen i liten till god omfattning, medan 
informant m Q svarar i liten omfattning vilket kan kopplas logiskt till svaret på 
förra frågan. Många informanter, som ger svaret att de i god till stor omfattning 
kan skaffa sig den fortbildning de anser sig behöva för sin yrkesutveckling, 
svarar att de ändå hindras att nå de egentliga målen för att det är; svårt av tids-
skäl (10 informanter, varav 3 män, endast en under 40 år, en man), dåligt utbud 
(2 informanter, båda kvinnor mellan 51–60 år med examen från 1979) och 
svårt att orka (2 informanter, båda kvinnor mellan 41–50 år med examen från 
1980/1981). Den informant, en kvinna mellan 51–60 år, som svarar att hon i 
liten till god omfattning kan skaffa sig den fortbildning hon anser sig behöva 
uppger att det är svårt av tidsskäl och dåligt utbud på rätt ställe. Informant m 
Q uppger att anledningen till att han endast kan skaffa den fortbild-
ning/utbildning han behöver i liten omfattning är dålig ekonomisk uppbackning 
av arbetsledningen. Fem informanter (4 kvinnor och 1 man) i varierande 
åldrar, dock ingen i åldersgruppen 41–50 år, som svarat i god omfattning på 
nämnda fråga om möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning, gör 
inga andra invändningar. (Dessa svar finns också redovisade i tabell 5 under 
Bilagor, Tabeller och diagram, kap. 5, s. 84.) 

Alla informanter, utom en kvinna över 61 år som svarar ganska bra, (värde 
under bra) uppger att de klarar de nuvarande tekniska utmaningarna i yrket; 
bra, tillräckligt bra eller mycket bra. Ingen informant svarar här mindre bra. 
När de gäller de nuvarande pedagogiska utmaningarna inom yrket svarar nio 
informanter; tillräckligt bra eller mycket bra. Tre informanter svarar att de kla-
rar dessa utmaningar bra. Fem informanter svarar att de bara klarar de pedago-
giska utmaningarna ganska bra (värde under bra). Endast en informant (kvinna 
över 61 år) svarar att hon klarar både tekniska och pedagogiska utmaningar 
ganska bra, d.v.s. under medelnivån bra, medan också en annan kvinna över 61 
år svarar att hon klarar båda dessa utmaningar mycket bra. (Dessa svar finns 
också redovisade i tabell 6 under Bilagor, kap. 5, s. 85.) 

På frågan om de önskar mer fortbildning med pedagogisk/metodisk inrikt-
ning svarar elva informanter (8 kvinnor och 3 män) Ja. Av dessa är sju över 50 
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år, en är kvinna mellan 21–30 år och en är man mellan 31–40 år. Informant k I 
svarar här Vet inte. På frågan om de önskar mer utbildning med tek-
nisk/databaserad inriktning svarar tolv informanter (9 kvinnor och 3 män) Ja. 
Av dem som svarar Nej (5 st) är bara en (m N) under 40 år. När det gäller frå-
gan om de önskar mer utbildning med organisatorisk/strukturell inriktning sva-
rar fem informanter (4 kvinnor och 1 man, samtliga över 40 år) Ja. Här svarar 
två kvinnor, J och G, Vet inte medan så många som tio svarar Nej. Den slutliga 
frågan om önskemål på fortbildningsinriktning gäller kulturpolitik och här sva-
rar endast fem informanter (4 kvinnor, 1 man) Ja. En kvinna svarar också 
Ja/Nja och en annan Vet inte. Fyra av fem män svarar Nej. Två kvinnor, en 
som är över 61 år och en som är mellan 51–60 år, önskar mer fortbildning inom 
alla de fyra nämnda områdena – pedagogik/teknik/organisation/kulturpolitik. 
Två män, en som är mellan 31–40 år och en som är mellan 41–50 år, svarar att 
de inte vill ha mer fortbildning inom något av de fyra områdena. Nio 
informanter (6 kvinnor och 3 män) önskar mer utbildning med 
pedagogisk/metodisk- och teknisk/databaserad inriktning. Fem personer, varav 
endast en man, önskade mer fortbildning med kulturpolitisk inriktning. Mer 
fortbildning med organisatorisk/strukturell inriktning önskas också bara av 
fem personer, varav en man. Två personer (kvinnor) svarar att de inte vet om 
de önskar fortbildning med organisatorisk/strukturell inriktning. (Dessa svar 
finns också redovisade i tabell 7 under Bilagor, kap. 5, s. 85.) 

När det gäller i vilken omfattning de på sin arbetsplats använder sig av in-
ternkompetens för att utbilda varandra svarar fyra informanter att det sker i 
liten omfattning och informant k F tillägger att det ganska lätt skulle kunna bli 
mer, men utnyttjas för lite av ledningen. En annan kvinna, k A, svarar också att 
det kunde vara mer. En informant svarar att fortbildning genom internkompe-
tens sker i liten till god omfattning. Elva informanter (8 kvinnor och 3 män) 
svarar att internkompetens för fortbildning utnyttjas i god eller i stor omfatt-
ning. (Dessa svar finns också redovisade i tabell 8 under Bilagor, kap. 5, s. 86.) 

På frågan om de anser att flertalet av deras önskemål om fortbildning kan 
tillgodoses på arbetsplatsen genom internförmedling av information/kompetens 
mellan personalen svarar tio informanter (7 kvinnor och 3 män) Ja, en med 
tillägget tillsammans med stadsbiblioteket. En informant (m Q) svarar både Ja 
och Nej. Fem informanter (4 kvinnor, 1 man) svarar Nej på denna fråga om 
internförmedling kan tillgodose det mesta av fortbildningen och en kvinna (D) 
svarar Vet ej. (Dessa svar finns också redovisade i tabell 9 under Bilagor, kap. 
5, s. 86.) 
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När det gäller frågan om ifall de anser att det på deras arbetsplats ofta är 
samma personer eller ett fåtal personer som förmedlar information/kunskap till 
övrig personal svarar femton informanter ja, en svarar nej (m 41–50 år) och en 
informant svarar vet inte (k 51–60 år). På frågan om hur denna internförmed-
ling på arbetsplatsen går till mellan personalen svarar tio informanter att den 
försiggår i större grupper, fyra informanter svarar att den försiggår i grupper 
på 3–4 personer och två informanter svarar att den försiggår mellan två perso-
ner. En informant svara att den försiggår både mellan två personer och i större 
grupper. 
Sex informanter på Norrtäljes bibliotek ger egna förslag på fortbildning; 

• internationellt utbyte (k G, k K) 
•  utveckling inom skola o utbildning (k A) 
• datateknisk fortbildning - ej spec. (k J) 
• exponering/skyltning av media och olika hjälpmedel (m P) 
• utbildning i litteraturhistoria (m Q) 

 
På frågan om hur ofta de deltar i extern fortbildning i form av t.ex. 

seminarier eller konferenser svarar sju informanter varje år, sju svarar ett par 
gånger om året och tre svarar flera gånger om året. Av de tre som svarar flera 
gånger om året är två informanter män mellan 41 0ch 60 år och kvinnan är 
mellan 51 och 60 år. De som svarar att de deltar i extern fortbildning i 
utsträckningen varje år (det alternativ med lägst deltagandenivå i extern 
fortbildning i denna undersökningsgrupp) består av två män mellan 31–40 år, 
två kvinnor över 61 år och tre kvinnor mellan 31–50 år. Alla som svarar att de 
deltar i extern fortbildning ett par gånger om året är över femtio år utom två, 
en kvinna mellan 21–30 år och en annan kvinna mellan 41–50 år. 

Enkätsvar, Lärarhögskolans bibliotek i Sthlm 
Sju av de elva möjliga tillfrågade bibliotekarierna har svarat på enkäten och 
bland de sju informanterna finns endast en man och därför blir det i det när-
maste ogörligt att redovisa könsrelaterade svar. Åldersspridningen är däremot 
god; 1 informant mellan 21–30 år (Aa), 1 informant mellan 31–40 år (Ab), 2 
informanter mellan 41–50 år (Ad, Ag), 2 informanter mellan 51–60 år (Ae, Af) 
och 1 informant 61 år eller äldre (Ac). Informanterna benämns alltså Aa, Ab, 
Ac, Ad, Ae, Af, Ag, där Af representeras av en man. 

På frågan om de anser att deras utbildning och möjligheterna till kompe-
tensutveckling samt fortbildning i sin helhet motsvarar de krav de möter inom 
yrket och de egna ambitionerna inom yrket svarar fem informanter Ja, en 
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svarar Nej (den äldsta), medan en (den yngsta) svarar Vet inte. (Dessa svar 
finns också redovisade i tabell 10 under Bilagor, kap. 5, s. 87.) 

På frågan om hur de tycker de kan skaffa fortbildning inom de områden de 
behöver för sin yrkesutveckling svarar fem informanter i god omfattning, me-
dan två informanter (den yngsta och den äldsta) svarar i liten omfattning. Ingen 
person anger i stor eller mycket stor omfattning. En informant som svarat i liten 
omfattning på frågan svarar vidare att det är svårt att skaffa fortbildning för 
yrkesutvecklingen av tidsskäl och en annan uppger annan orsak som hinder.  
En informant som svarat i god omfattning på den föra frågan uppger att det 
ändå är svårt av tidsskäl att skaffa den fortbildning man egentligen behöver för 
yrkesutvecklingen. En informant, en kvinna mellan 31–40 år, uppger att det är 
både svårt av tidsskäl och svårt att orka med den fortbildning som skulle behö-
vas. (Dessa svar finns också redovisade i tabell 11 under Bilagor, kap. 5, s. 
87.) 

På frågan om hur de anser sig klara de nuvarande tekniska utmaningarna i 
yrket svarar två informanter mycket bra och ytterligare två svarar tillräckligt 
bra (dessa båda värden ligger över begreppet bra). Tre informanter svarar att 
deras förmåga att klara de nuvarande tekniska utmaningarna är ganska bra 
eller mindre bra (dessa värden hamnar under begreppet bra, alltså under 
medelnivån). Den äldsta informanten är den som svarar mindre bra, medan de 
två som svarar ganska bra är k Aa, 21–30 år och m Ag, 41–50 år. Hur de anser 
sig klara de nuvarande pedagogiska utmaningarna i yrket besvaras av två 
informanter, som är mellan 40–60 år, med mycket bra (det högsta värdet). 
Tillräckligt bra svarar en person mellan 51–60 år och två personer mellan 31– 
50 år svarar bra. Ganska bra (värde under bra) svarar den yngsta och den 
äldsta informanten. (Dessa svar finns också redovisade i tabell 12 under 
Bilagor, kap. 5 s. 88.) 

När det gäller frågan om de önskar mer fortbildning med pedago-
gisk/metodisk inriktning svarar tre informanter mellan 21–50 år Ja. Tre perso-
ner mellan 41–61- år svarar Nej. En person mellan 51–60 år svarar Vet inte. På 
frågan om de önskar mer fortbildning med teknisk/databaserad inriktning sva-
rar fyra informanter Ja, medan två informanter mellan 41–50 år svarar Nej. 
Samma informant (kvinna 51–60 år) som svarade vet inte på förra frågan 
svarar här också Vet inte. Endast en informant (k 21–30 år) svarar Ja på frågan 
om hon önskar mer fortbildning med organisatorisk/strukturell inriktning. 
Samma kvinna (51–60 år) som tidigare svarat Vet inte på de andra två frågorna 
gör det även här. Fyra informanter svarar Nej på frågan om de önskar 
fortbildning med kulturpolitisk inriktning, medan två svarar Ja. Samma kvinna 
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som tidigare (Af) svarar även här Vet inte. Totalt finns två personer som svarar 
att de önskar mer fortbildning med både pedagogisk/metodisk- och 
teknisk/databaserad inriktning. Dessa är de två yngsta i enkätundersökningen 
på Lärarhögskolans bibliotek (k Aa och k Ab). En person, den yngsta, svarar 
att hon vill ha mer fortbildning inom alla de fyra områdena. Mannen mellan 
41–50 år svarar att han inte vill ha mer fortbildning inom något av de fyra 
områdena. Denne informant har inte angivit något skäl till att det skulle vara 
svårt att skaffa fortbildning inom de områden han behöver. En kvinna mellan 
51–60 år svarar här vet inte på alla fyra frågorna om mer önskad fortbildning 
och hon har tidigare också svarat att det är svårt av tidsskäl att skaffa den 
fortbildning hon kanske egentligen önskar, men anser att hon kan skaffa den i 
god omfattning i alla fall. (Dessa svar finns också redovisade i tabell 13 under 
Bilagor, kap. 5, s. 88.) 

På frågan som tar upp hur de på sin arbetsplats använder sig av internkom-
petens för fortbildning av varandra svarar fem informanter i liten omfattning. 
En informant mellan 41–50 år svarar i god omfattning och en mellan 51-60 år 
svarar i stor omfattning. (Dessa svar finns också redovisade i tabell 14 under 
Bilagor, kap. 5, s. 89.) En fråga kopplad till den förra vill ta reda på om infor-
manten anser att de flesta önskemålen om fortbildning som finns på arbetsplat-
sen kan tillgodoses genom internförmedling av information/kompetens. Här 
svarar fyra informanter Ja, två informanter Nej, en informant (den yngsta) Vet 
inte. Två av informanterna som svarade att de använder internförmedling av 
fortbildning i liten omfattning i den tidigare frågan svarar här att de tror att 
flertalet önskemål om fortbildning ändå kan tillgodoses genom internförmed-
ling av kunskaper/kompetens på arbetsplatsen. (Dessa svar finns också redovi-
sade i tabell 15 under Bilagor, kap. 5, s. 89.) 

När det gäller frågan om de anser att det på deras arbetsplats ofta är samma 
person eller ett fåtal personer som förmedlar information/kunskap till övrig 
personal svarar fyra informanter nej, två svarar ja och en svarar vet inte (den 
yngsta). På frågan om hur denna internförmedling mellan personalen på arbets-
platsen går till svarar två informanter att den försiggår i större grupper, två 
svarar att den försiggår i grupper på 3–4 personer, en svarar att den försiggår 
mellan 2 personer, medan en informant svarar olika och ytterligare en infor-
mant bara anger annat svar utan precisering. Ingen av informanterna på Lärar-
högskolans bibliotek redovisar något eget förslag om fortbildning. På frågan 
om hur ofta de tar del av extern fortbildning i form av seminarier eller konfe-
renser svarar fem informanter att de deltar i sådan verksamhet flera gånger om 
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året. Den yngsta informanten svarar att hon deltar ett par gånger om året, me-
dan den äldsta svarar vart annat år. 
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Djupintervjuer 
Två informanter – frågor och svar 

Informant nummer 1, bibliotekarie vid Lärarhögskolans bibliotek  
Intervju utförd 2005-04-05 
 
1. Vad kan internförmedling av information/kompetens på din arbetsplats 
handla om? 
Svar: Det kan vara intern utbildning i t.ex. databasfunktioner där först någon 
ansvarig fått utbildning externt och sedan förmedlar informationen till arbets-
kamraterna internt på plats. Det kan ofta handla om att försöka effektivisera det 
löpande arbetets funktion och att hantera vardagliga frågor för att förbättra ser-
vicen, exempelvis kan en fråga som väckts av en låntagare leda till 
förändringar och förbättringar genom att man tar itu med den i arbetsgruppen 
genom dialog och resonemang. Just nu är frågor kring service åt 
distansstuderande och kvalitetsarbete i stort mycket aktuella. Vårt bibliotek har 
under tre år arbetat tillsammans med fyrtio inblandade bibliotek utifrån 
Nationella handboken för kvalitetsarbete med tio kvalitetsindikatorer som ska 
förbättras och utvärderas utifrån t.ex. olika målgruppers behov. Här är det 
viktigt att få personalen delaktig i arbetet så att utvärderingsarbetet lyfter fram 
verksamheten och kan utveckla den. På olika gruppmöten delger vi varandra 
erfarenheter från praktik och fortbildningskurser. Det öppna kontorslandskap 
som utgör våra personalarbetsplatser möjliggör direkt kontakt och snabbt 
tankeutbyte mellan personalen, men kan också bli ett störande moment i 
arbetet eftersom kontakten kan bli för intensiv. 
 
2. a) Vad lägger du in i begreppet fortbildning med pedagogisk/metodisk in-
riktning? 
Svar: Att lära sig pedagogiska metoder för att lära ut informationssökning till 
användare. 
 
2. b) Vad lägger du in i begreppet fortbildning med teknisk/databaserad inrikt-
ning? 
Svar: Dels lära sig olika programvara för hur man gör rapporter i bibliotekssys-
temet, men också djupare teknisk inriktning i dataprogrammen, t.ex. 
sökstrategier i olika databaser. 
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2. c) Vad lägger du in i begreppet fortbildning med organisatorisk/strukturell 
inriktning? 
Svar: Planering av verksamheten så att informationen når ut – hittar rätt flöde, 
planering av undervisningen på arbetsplatsen. Det kan vara externa kurser i 
biblioteksjuridikiska frågor, kanske marknadsföring av bibliotekets tjänster. 
 
2. d) Vad lägger du in i begreppet fortbildning med kulturpolitisk inriktning? 
Svar: Har ingen uppfattning om det, det låter mer folkbiblioteksinriktat, inte 
något för högskolebibliotekets generella kultur. Här handlar det om att hitta 
vetenskaplig litteratur och vi försöker trumma in ett medaktörbeteende i våra 
användare/studenter. På folkbibliotek får användaren mer hjälp att hitta och 
fixa saker. Fast tidningar/tidskrifter kan ju höra till det mer kulturpolitiska för-
stås. 
 
3. Hur tänker du kring internationellt utbyte i biblioteksfrågor med syfte på 
fortbildning? 
Svar: Det kan handla om att hålla sig ajour genom bloggar på nätet, att lägga 
upp alerts i licensierade databaser för att bevaka nya artiklar inom relevanta 
ämnesområden t.ex. Information Literacy. Man kan åka på konferenser där det 
kan handla om utbyte av olika bibliotekssystem mellan länder, exempelvis i 
Norden. Vi deltar också i sådant utbyte där informationsförmedlingen sker på 
engelska. 
 
4. Hur uppfattar du begreppen tekniska och pedagogiska utmaningar i yrket? 
Svar: För mig går begreppen ihop rätt mycket eftersom det handlar om att på 
något sätt försöka begripliggöra de olika gränssnitten för t.ex. olika databaser 
för användarna. Hur man ska få dem att förstå, vilja och klara av att söka till-
förlitlig information i licensierade kommersiella databaser och inte bara via 
t.ex. Google. Hur man ska synliggöra den ”dolda Webben” och kunna förmedla 
att källkritik är så viktigt för att informationen ska ha den kvalitet man önskar. 
Det handlar också rent pedagogiskt om att kunna lägga den förmedlade infor-
mationen på rätt nivå i undervisningen för den enskilda användaren i referens-
situationen. 
 
5. Inom vilka fortbildnings- och utvecklingsområden på din arbetsplats tycker 
du att internförmedling av information/kompetens mellan personalen lämpar 
sig bäst som metod? 
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Svar: Inom databasinformation och när det gäller att lära sig undervisningspro-
gram för att kunna förmedla till användarna, t.ex. PowerPoint-program Vi har 
mycket sådan teknisk/pedagogisk verksamhet i Lärum (pedagogisk/teknisk 
verkstad) som vi håller i för studenter och även lärare. Juridiken för biblioteks-
verksamhet, nu främst ny upphovsrättslagstiftning kan med fördel ske genom 
internförmedling muntligt och över intranätinformation från upplysta källor. 
Det mesta kan egentligen förmedlas internt efter att någon/några utbildat sig 
externt. 
 
6. Vilken är din uppfattning beträffande arbetsmöten för olika ansvarsområden 
inom löpande verksamhet eller/och nätverksträffar utöver lokal verksamhet i 
kompetensutvecklingssyfte? 
Svar: Bra sätt att kompetensutveckla sig. Kan vara bättre än att gå på konferen-
ser som inte är direkt inriktade mot själva praktiken. Vi är med i ett konsortium 
där fem högskolebibliotek ingår med regelbundna möten och idéseminarier och 
vi utbyter erfarenheter i olika frågor vilket är mycket givande. Vi kan lära av 
varandra för att förbättra verksamheten och vi har systemarbetet i fokus till-
sammans. 
 
7. Hur ser du på samarbete mellan skola/lärare och bibliotek/bibliotekarier? 
Vilka förtjänster respektive nackdelar ser du? 
Svar: Ökat samarbete är förstås en förtjänst, men vi bibliotekarier vill vara med 
i undervisningen på rätt nivå. Det är viktigt att skilja på yrkesrollerna så att 
läraren ansvarar för den vetenskapliga undervisningen och bibliotekarien för 
sökstrategierna. Vi kan inte fungera som ”passupper” som bara ska tillhanda-
hålla listor hit och dit utan genomtänkt strategi för undervisningens helhet. Vi 
vill bistå med kompletterande arbete i processen och komma in vid rätt tillfälle 
när eleverna är motiverade, t.ex. när de ska skriva uppsats. 
 
8. Hur ser du på de yngres och/eller nyutexaminerades möjligheter till kompe-
tensutveckling inom professionen jämfört med de mer yrkeserfarnas möjlighe-
ter? Har alla samma möjlighet till fortbildning t.ex.? 
 Svar: Jag tycker nog att alla har samma möjligheter hos oss. Vi tar hand om de 
nya och deras idéer välkomnas, de uppmuntras och verkar vara väldigt ”säkra” 
enligt min uppfattning. De som kommer till oss har goda kvalitéer och är an-
ställda för att arbeta utåtriktat, vilket efterfrågas i själva 
anställningsförfarandet. Jag tycker att de verkar ta för sig. 
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9. När det handlar om arbetssituation och stressfaktor på din arbetsplats, vad 
tror du då begreppet ”svårt av tidsskäl” kan stå för när det gäller hinder för 
bibliotekarier att skaffa sig den fortbildning de behöver för sin yrkesutveckling 
inom olika områden? 
Svar: Kurser tar ju tid och det är nog en känsla gentemot arbetskamraterna, att 
de ska behöva täcka upp om man är borta, vilket tar deras tid i anspråk. När 
man kommer tillbaka ligger ens eget arbete dessutom kvar och väntar och det 
kan kännas jobbigt att ha för mycket att ta itu med efter en kurs kanske. Sen är 
det olika hur lätt man har att åka iväg beroende på vilken typ av arbete man 
har. Jag kan t.ex. lätt sköta uppgifter elektroniskt utan att vara på plats. Man 
säger ju vidare också att det kan vara jobbigt att byta miljö, det blir otryggt. 
Det kan vara så att det är viktigt för själva institutionen/ledningen att visa på 
stor fortbildningspotential. Det höjer den egna verksamhetens värde och kan 
kanske bli ett ändamål i sig. Den riktigt stora individuella kompetenshöjningen 
skulle väl vara en större poänggivande kurs där man tar tjänstledigt och på så 
sätt undviker att bli klämd mellan arbete och utbildning. Har fått uppfattningen 
att det kan vara vissa praktiskt/ekonomiska svårigheter med det. 
 

Informant nummer 2, bibliotekarie vid Norrtälje stadsbibliotek  
Intervju utförd 2005-04-06 
1. Vad kan internförmedling av information/kompetens på din arbetsplats 
handla om? 
Svar: Konkret kan det vara när någon lärt sig något nytt, t.ex. om en databas 
genom länets utbildning och sedan förmedlar kunskapen till andra på arbets-
platsen. Ett annat exempel nyligen gällde utbildning i etik i förhållande till 
låntagare som någon varit med på och sedan förmedlade genom att vi också 
diskuterade frågeställningarna som väckts. En speciell fråga som lyfts upp var 
rena skräckexemplet, där en ung människa utsattes för förmynderi kan man 
säga. Gamla rutiner i kontaktsystem med låntagare resulterade i att en sjut-
tonårig flicka, som ville låna en bok om att få barn, inte hämtade ut vad hon 
reserverat och eftersom hon var under arton år kontaktades hennes förälder 
med påminnelsebrev i stället. Sådan problematik är viktig att förhålla sig till 
och diskutera bland kollegorna. 
 
2. a) Vad lägger du in i begreppet fortbildning med pedagogisk/metodisk in-
riktning? 
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Svar: Sådan utbildning som tar upp hur t.ex. inlärning går till, hur man lär ge-
nom olika inlärningsstilar. 
 
2.  b) Vad lägger du in i begreppet fortbildning med teknisk/databaserad  
inriktning? 
Svar: Hur man söker i databaser och över Internet. 
 
2. c) Vad lägger du in i begreppet fortbildning med organisatorisk/strukturell 
inriktning? 
Svar: Jag associerar till sådant som rör hur man fördelar arbetet - rollfördel-
ningen. Vem gör vad när det handlar om uppdelning mellan personer? 
 
2.  d) Vad lägger du in i begreppet fortbildning med kulturpolitisk inriktning? 
Svar: Förr handlade det mer om att tänka på den läsbefrämjande uppgiften för 
biblioteken, att uppmuntra till skönlitterär läsning som ju hade med det folkbil-
dande uppdraget att göra. De nuvarande kulturpolitiska ambitionerna är mycket 
svårare i och med att samhället förändrats. De ”nya låntagarna” har högre för-
väntningar. Egentligen är det väl lika svårt som förut, men vår energi läggs på 
annat. Den dagliga verksamheten kräver mycket mer. Man kan säga att folk-
bildningen uppnås i högre grad i dag på bibliotek genom att folk tar ansvar för 
sin egen bildning mera. Att betona läsupplevelse och läsning av skönlitteratur 
är nog mest riktat mot barn- och ungdom idag. BTJ kommer t.ex. hit och pre-
senterar årets nya barnböcker. 
 
3. Hur tänker du kring internationellt utbyte i biblioteksfrågor med syfte på 
fortbildning? 
Svar: Det kan förstås vara studieresor till andra länder med anknytning till 
andras förhållningssätt när det gäller bibliotek. Vi kan själva bjuda in till semi-
narier med fokus på andra länder. Vi har inte gjort så många sådana 
studieresor, men väl till Danmark och Finland. Världen finns ju därute! 
 
4. Hur uppfattar du begreppen tekniska och pedagogiska utmaningar i yrket? 
 Svar: De tekniska utmaningarna handlar om att lära sig hantera söksystem och 
sökmetodik, sökmotorer på Internet. Pedagogiken hänger ihop med tekniken. 
För att jag ska kunna sprida kunskapen om datasystemen behövs båda fakto-
rerna.  Hela tiden handlar det om utmaningen;  
- Hur lär man  ut?, men det är ju också en slags process hela tiden. Ett bra öv-
ningsredskap är att vara med i tjänsten Fråga biblioteket. Där får man träna på 
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smala och breda, enkla och svåra frågor som i första hand ska besvaras genom 
digitala resurser och länksamlingar. Man träffar ju heller inte användaren, utan 
måste skriftligt formulera svaret pedagogiskt och klart. Detta är bra praktisk 
yrkesutövning som är utvecklande. 
 
5. Inom vilka fortbildnings- och utvecklingsområden på din arbetsplats tycker 
du att internförmedling av information/kompetens mellan personalen lämpar 
sig bäst som metod? 
Svar: Det kan gälla många områden, men det finns väl ett slags tak för hur 
komplicerade saker man kan lära ut till varandra. Information om databaser är 
väl OK till viss del att visa varandra, men en speciellt utbildad person för än-
damålet är väl bättre. När det gäller t. ex. fortbildning i etik på bibliotek, där 
själva diskussionen kring attityder är så viktig, går det ju bra med rent praktisk 
dialog med arbetskamraterna efter vissa frågeställningar. 
 
6. Vilken är din uppfattning beträffande arbetsmöten för olika ansvarsområden 
inom löpande verksamhet eller/och nätverksträffar utöver lokal verksamhet i 
kompetensutvecklingssyfte? 
Svar: Den löpande verksamheten är hela tiden föränderlig. Tidigare hade man 
bokmöten i olika ansvarsgrupper vid beställningar av litteratur Från BTJ: listor. 
Det handlade nästan om att tävla i recensionsläsning med varandra, om att vara 
litteraturpåläst, men numera skulle det vara bortkastad tid. Nu finns arbetsmö-
ten för andar typer av grupper som;  
hemsidesgrup, datagrupp, barnbibliotekariegrupp. Här diskuteras och planeras 
kring praktiska problem. Man kan säga att dessa gruppmöten fungerar som 
forum där man pratar om framtiden för verksamheten, man tar upp hur man ser 
på saker; – Vad tror ni om detta? 
Det fungerar som fortbildning. Här kan den ”tysta kunskapen” komma fram. 
Vid ett tillfälle försökte vi kartlägga ett mönster för hur vi bibliotekarier arbe-
tade med sökning utifrån referensfrågor. Det visade sig att alla hade ett omed-
vetet väldigt likartat sökmönster, någon sorts tuordning mellan sökkällorna, 
men att det utvecklats i det tysta, kan man säga. Större nätverksträffar är 
mycket viktigt också. Jag är med i träffar som gäller systemansvarsfrågor och 
där ligger inriktningen på att spana framåt, kolla utveckling och veta vad som 
händer. 
 
7. Hur ser du på samarbete mellan skola/lärare och bibliotek/bibliotekarier? 
Vilka förtjänster respektive nackdelar ser du? 
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Svar: Det är rätt dåligt för närvarande. Många lärare verkar inte på allvar ha 
tagit till sig hur vår informationsroll på biblioteket ska fungera. Elever kan 
komma till oss från olika håll och de verkar ha en ”äldre mall” när det gäller 
informationssökning. Ofta rör det sig om frågan; - Var finns boken om …?, 
som en lösning på deras informationsproblem, fast frågeställningen verkar vara 
bred. Det känns som att lärare lämpar över uppgifter på oss som de borde reda 
ut tillsammans med eleven själva först. Det leder till att vi kommer in för tidigt 
i kunskapsprocessen. Generellt verkar grundskoleelever inte ha blivit undervi-
sade i sökningsstrategier och sökmöjligheter på Internet. Det handlar mer om 
vad de själva använder sig av för sökbeteende av privat intresse. Varken lärare 
eller elever tycks t.ex. känna till Länkskafferiet som nås från Skolverkets 
webbsida eller Länder i fickformat (numera Landguiden) från Utrikespolitiska 
Institutet, som ju är både kvalitetskontrollerade och så användbara databaser 
för skolarbete. 
 
8. Hur ser du på de yngres och/eller nyutexaminerades möjligheter till kompe-
tensutveckling inom professionen jämfört med de mer yrkeserfarnas möjlighe-
ter? Har alla samma möjlighet till fortbildning t.ex.? 
Svar: Jag tror alla har samma möjligheter. De nya verkar ha bra förutsättningar 
att tillgodogöra sig fortbildning. Jag tror inte att de överskattas av de mer ruti-
nerade. Fast kanske känns det som om medelålders och äldre bibliotekarier per 
automatik är lite mer ”tekniktröga” och att det därför satsas på att försöka ”om-
vända” dem genom relevant fortbildning i första hand. Det kan handla om hur 
”äldre” bibliotekarier kanske har en annan ordningsföljd i sökstrategi vid refe-
rensfrågor. De använder kanske oftast de tryggare, mer säkra källorna som i 
första hand böcker, välkända databaser och lite mer tveksamt Internet som en 
sista utväg, medan ”yngre” bibliotekarier ser Internet som mer tillförlitligt och 
kanske självklart vid sökning. De är kanske inte så osäkra i att våga prova sig 
fram via Internet. 
 
9. När det handlar om arbetssituation och stressfaktor på din arbetsplats, vad 
tror du då begreppet ”svårt av tidsskäl” kan stå för när det gäller hinder för 
bibliotekarier att skaffa sig den fortbildning de behöver för sin yrkesutveckling 
inom olika områden? 
Svar: Jag tror det handlar om svårigheterna att hinna öva på det man lärt sig. Vi 
får mycket fortbildning, men kanske är det inbyggt i vår sociala kultur att inte 
ta tid till att öva. Man vill hinna repetera. Det handlar om de konkreta tekniska 
kunskaperna som t.ex. sökning i abonnemangs-databaser eller att söka på Inter-
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net. Man har inte tiden för att man är upptagen med de dagliga rutinerna. Kli-
matet på denna arbetsplats är tillåtande och uppmuntrande till utbildning, men 
det är inte lika legitimt att öva sina färdigheter i ”lugn och ro”. Det ligger en 
slags status i att verka upptagen, att inte sitta på sitt rum och läsa, eller till och 
med stänga dörren, fast man skulle behöva det. Det kan uppfattas som lathet 
och verkar ”skumt”. Det är svårt att skaffa sig nya mönster, nya ”arbetsplats-
mönster”. Alla är ju med och skapar den sociala kulturen och det är svårt att 
ensam bryta mönstren. 

I dessa intervjuer finner jag det intressant att lyfta fram vissa speciella och 
gemensamma uppfattningar utifrån informanternas beskrivningar och erfaren-
heter från sina arbetsplatser. Det verkar som om det begrepp jag kallade fort-
bildning med organisatorisk/strukturell inriktning blev en aning förbryllande, 
att informanterna inte riktigt klart kunde sätta fingret på vad jag avsåg med den 
rubriceringen och att de på något sätt hänsköt den typen av frågor till 
ledningsansvaret, särskilt på folkbiblioteket. Jag uppfattade att de organisato-
riskt/strukturella frågorna inte riktigt rymdes i den pågående verksamheten för 
dessa bibliotekarier. När det gäller högskolebiblioteket verkade de på senare år 
ha tagit in dessa frågor i sitt pågående omfattande kvalitetsarbete och arbeta 
systematiskt med dessa frågor tillsammans med andra bibliotek. Båda bibliote-
karierna uttryckte vikten av samarbete med lärarna kring använ-
darna/eleverna/studenterna, men markerade starkt att de uppfattade att lärarna 
inte riktigt förstod att utnyttja deras resurs i lärandeprocessen på rätt sätt. De 
beskrev att de ofta fick komma in i processen alldeles för tidigt, att de fick ta 
på sig lärarrollen istället för bibliotekarierollen skulle man kunna säga. Här 
uppfattar jag ett glapp i lärandeprocessen som handlar om lärarnas/skolans 
omedvetenhet om den funktion bibliotekarierna vill ha. Ett 
kommunikationsproblem skulle man kunna säga, som kanske ändå ligger på 
bibliotekens roll att hantera genom upplysning och information över tid. 
Intressant att se är hur båda informanterna kopplar ihop tekniska och 
pedagogiska utmaningar i yrket med varandra, att kunna synliggöra den 
tillförlitliga och vetenskapliga informationen för användarna. Detta är vad 
Regionbibliotek Stockholm i sitt utbildningsutbud också börjat göra. Denna 
helhetssyn på medium och medel känns mycket fruktbar för utvecklingen, 
anser jag. Bibliotekarien från högskolan lyfter också fram möjligheten av att 
fortbilda sig mer genomgripande i längre poänggivande kurser, istället för i 
lösryckta små delar. Vidare är båda informanterna överens om att arbetsmöten 
och nätverksträffar är mycket givande ur kompetensutvecklingssynpunkt, där 
resonemang och information kopplas direkt till en praktik. De anser vidare att 
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internförmedling av kunskap/information mellan personalen är en mycket bra 
fortbildningsväg inom många områden, särskilt vid förmedling av 
databasfunktioner på viss begränsad nivå och rörande frågor som har med bl.a. 
etik och juridik att göra. När det gäller anledningarna till begränsad möjlighet 
att ta till sig mer önskad fortbildning talar folkbibliotekarien om en sorts 
mättnad av utbildning, vilket gör att de inte hinner öva sig i de nya färdigheter 
de inhämtat. En slags stress uppstår och själva klimatet på arbetsplatsen 
understödjer inte ett beteende där enskilda bibliotekarier drar sig undan för att 
träna och begrunda sina kunskaper. Högskolebibliotekarien talar mer om att 
det kan vara svårt att släppa sina uppgifter för att andra arbetskamrater då kan 
bli lidande av merarbete och att man får för mycket att ta itu med efter avslutad 
fortbildning när man kommer tillbaka igen. 

 Uppfattningen om internationellt utbyte skiljer sig markant mellan de båda 
bibliotekskulturerna. Högskolebiblioteket har redan en ganska utvecklad sådan 
genom kontakter på olika plan, vilket kan gälla bevakning inom olika veten-
skapliga områden på nätet eller konferenser med bibliotek från andra länder om 
t.ex. informationssystem. Folkbibliotekarien nämner visst utbyte med nordiska 
länder. Fortbildning med kulturpolitisk inriktning uppfattar 
högskolebibliotekarien som något utanför själva högskolebibliotekskulturen. 
Folkskolebibliotekarien menar att det kulturpolitiska uppdraget är svårare idag 
än tidigare, men att de i viss mån uppfyller det folkbildande uppdraget bättre 
än tidigare genom människors egna engagemang och ansvar för sin bildning. 
Folkskolebibliotekarien menar att det tidigare läsbefrämjande arbetet med 
inriktning mot skönlitteratur idag mest riktas mot barn och ungdom. 

När det gäller hanteringen av nya ”unga” utbildade bibliotekarier verkar 
deras gemensamma uppfattning vara att de är kompetenta och kan ta för sig. 
Om man ställer den uppfattningen gentemot nyare bibliotekariers redovisade 
syn i enkäten kan jag inte undgå att notera en viss överskattning från de mer 
erfarna av de yngres kunskaper. Samtidigt handlar det förstås om att ge de mer 
”tekniktröga”, som folkbibliotekarien uttrycker det, den utbildning de 
verkligen behöver för att klara de nya yttre kraven, men som oerfaren i en 
yrkesroll skapar själva praktiken osäkerhet liksom ”vetskapen om det man inte 
vet”. 
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Kapitel 4 

Tolkningsanalys  
Vad som framgår ganska, tydligt när det gäller undersökningen på Norrtäljes 
bibliotek, är att informanterna där förmedlar en tillfredställelse med sina möj-
ligheter till utbildning/kompetensutveckling och att dessa motsvarar egna och 
yttre krav för deras yrkesutövning. De som förmedlar missnöje är två infor-
manter med relativt ung yrkesexamen (4–6 år) och man kan ju förmoda att de 
av bristande yrkeserfarenhet känner sig mer otrygga i sin kompetenssituation. 
Bibliotekarierna i Norrtälje verkar också rätt nöjda med möjligheterna att 
skaffa sig fortbildning inom de områden de anser sig behöva för sin yrkesut-
veckling. Den situationen verkar alltså påtagligen ha förbättrats med koppling 
till år 1996 då Biblioteksrådet bildades i kommunen som en följd av problemen 
med överbelastning för bibliotekarierna. Problemen bestod i det kraftigt 
ökande antalet studerande som ville använda sig av bibliotekets tjänster och 
bibliotekarierna slog larm och gav uttryck för att de inte räckte till. Trots att de 
flesta anser sig nöjda med sina möjligheter till fortbildning svarar ändå tio 
informanter som alla är över 40 år utom en man, (7 kvinnor 3 män), att det är 
svårt av tidsskäl. Det kan tolkas på flera sätt, men jag anar en stressfaktor som i 
första hand kan handla om belastningen på arbetsplatsen, men kanske också 
om informanternas övriga miljö som t.ex., hem, familj, fritidsintressen. Utifrån 
intervjun med bibliotekarien på Norrtäljebiblioteket vill jag också lägga till den 
tidsbristfaktor som kommer ur frustrationen av att inte hinna träna på vad man 
lärt sig på t.ex. en kurs, att träna sina färdigheter för att upprätthålla kunskapen. 
Bibliotekarien kan kanske som ett resultat av det känna att ytterligare 
fortbildning skulle bli mer belastande än berikande. Det handlar också om den 
sociokulturella miljö som råder på arbetsplatsen och här talar den intervjuade 
om en ”icke-tillåtande” attityd när de gäller att dra sig undan för att arbeta mer 
inåtvänt med eget arbete. 

De verkar också anse sig kapabla eller rent av mycket kapabla att klara de 
tekniska utmaningarna i arbetet. Den enda som anser sig sämre rustad på detta 
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område är en kvinna som är över 61 år och kanske kan en tolkning vara att det 
är svårare att hänga med tekniken ju äldre man blir eller också är det 
informantens egen uppfattningen. Trots att Norrtäljebibliotekarierna känner sig 
kapabla inom detta område önskar sig ändå tolv informanter mer fortbildning 
inom det tekniskt/databaserade området och det tolkar jag som att de är 
angelägna att följa med den ständigt pågående tekniska utvecklingen. Att 
informanterna totalt sett anser sig mindre kapabla att klara de pedagogiska 
utmaningarna framstår ganska tydligt, även om tolv stycken anser att de klarar 
utmaningarna tillfredställande eller över det. De önskar sig också i hög grad 
mer fortbildning inom det området.  

Intresset för fortbildning med organisatorisk/strukturell inriktning och med 
kulturpolitisk inriktning är betydligt lägre. Här svarar bara fem personer ja på 
båda områdena. Intressant att se är att två kvinnor (en över 61 år och en mellan 
51–60 år) svarar att de vill ha mer utbildning inom alla fyra områdena, medan 
två män under 50 år svarar att de inte vill ha mer fortbildning inom något av de 
fyra områdena. Dessa svar är givetvis svårtolkade, men det låter lite märkligt 
att inte vilja ha mer fortbildning trots så ”relativt unga” år. Orsakerna till detta 
kan vara många och kanske en tolkning kan vara att de känner tidsbrist, som de 
ju svarat på frågan om hinder för fortbildning. Kanske kan det vara så att kvin-
norna svarar utifrån subjektiva önskemål och ambitioner, medan männen här 
svarar mer realistiskt utifrån arbetssituationen. Den kvinna mellan 51–60 år 
som svarat att hon ville ha mer fortbildning inom alla fyra områdena hade även 
hon angivit tidsbrist som hinder för fortbildning i frågan tidigare. Personer som 
angivit att de har svårt att orka som hinder för önskad fortbildning är båda 
kvinnor mellan 41–50 år och det kan kanske vara en fingervisning om att per-
soner i den åldern befinner sig mitt i livet med många förpliktelser gällande 
familj m.m. 

Så många som elva informanter menar att de på arbetsplatsen använder in-
ternkompetens för fortbildning av varandra i god till stor omfattning. Två in-
formanter som inte svarar i god omfattning gör det egna tillägget att det skulle 
kunna vara mer. En person svarar att det sker i liten till god omfattning. Som 
helhet menar de också att denna internförmedling sker till största delen i större 
grupper, men också i mindre grupper på 3–4 personer eller mellan två 
personer. En mycket stor del av informanterna anser att flertalet av deras 
önskemål om fortbildning kan tillgodoses på arbetsplatsen genom 
internförmedling av information/kompetens mellan personalen. Denna 
uppfattning tyder på att de tillmäter internförmedling av 
information/kompetens ett stort värde, vilket också understryks av att de tre 
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personer som svarat att denna typ av fortbildning förekommer i liten 
omfattning även svarar ja på frågan om denna fortbildningsverksamhet skulle 
kunna tillgodose flertalet av deras önskemål. Här ser jag en stark koppling till 
Säljös tankar om kollektiv kunskap som skapas genom kommunikation och 
erfarenhetsutbyte mellan personalen på enskilda arbetsplatser eller mellan flera 
arbetsplatser med gemensamma uppgifter utifrån det sociokulturella 
sammanhanget och kanske en önskan hos personalen att satsa mer på denna typ 
av kompetenshöjande utveckling. Faktum är ju att, om man får döma av det 
utbildningsutbud som Regionbibliotek Stockholm visar för de senaste fem 
åren, har just nätverksträffar och även arbetsmöten i viss mån ökat kraftigt som 
företeelse. Fyra av de fem informanter som svarat att de inte tror att flertalet av 
deras önskemål om fortbildning kan tillgodoses genom internförmedling har 
angivit egna förslag på fortbildning som bl. a. Internationellt utbyte, vilket 
givetvis inte kan tillgodoses mellan personalen på arbetsplatsen. Att så stor del 
av bibliotekarierna (på folkbiblioteken) uppfattar internförmedling som en god 
inlärningsfaktor för sin kompetenshöjning känns också relevant utifrån den 
fenomenografiska inlärningsteorin som ju lyfter fram vikten av 
kunskapsinlärning i en kontext. Informanterna deltar i extern fortbildning, som 
konferenser eller seminarier i ganska normal utsträckning skulle man kunna 
säga. De flesta deltar varje år eller ett par gånger om året, medan endast tre 
stycken uppger att de deltar flera gånger om året. Ingen deltar i mindre 
utsträckning än varje år. De tre som uppger att de deltar flera gånger om året är 
alla mellan 41–60 år och två av dem är män. Av de sju informanter som anger 
lägsta deltagandet per år (varje år) är tre stycken mellan 31–40 år och två 
stycken 61 år eller äldre. 

Bibliotekarierna på Lärarhögskolans bibliotek verkar relativt nöjda med 
hur de kan skaffa sig fortbildning för sin yrkesutveckling inom de områden de 
behöver. Beteckningen i god omfattning står närmast för en medel- eller 
normalnivå och ingen är mer nöjd än så. De två som anser sig mindre nöjda är 
de två i periferin, den yngsta och den äldsta. Den yngsta kan på grund av sin 
ringa yrkeserfarenhet kanske känna osäkerhet i sin yrkesroll, men verkar ha 
mer bakomliggande orsaker till sin kritik i denna fråga, vilket jag kommer till 
senare. Samma person svarar också vet inte på frågan om utbildningen och 
möjligheterna till kompetensutveckling och fortbildning som helhet motsvarar 
kraven inom yrket och de egna ambitionerna. Annars svarar de flesta informan-
terna Ja på just denna fråga, utom den äldsta som svarar Nej och tycks genom 
detta uttrycka en sorts resignation i yrket. 
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På hur de klarar de tekniska utmaningarna i yrket svarar över hälften av in-
formanterna att det fungerar mer än bra. Två personer, varav en är den yngsta, 
svarar med värdet under bra, alltså ganska bra. Den äldsta svarar mindre bra. 
När det gäller synen på hur de klarar de pedagogiska utmaningarna i yrket 
tycks nästan alla vara nöjda eller mer än så. De som svarar med värdet under 
bra d.v.s. ganska bra är återigen den yngsta och den äldsta. Knappt hälften av 
informanterna önskar mer fortbildning med pedagogisk inriktning och dessa är 
mellan 21–50 år. Även en informant som anser sig klara de pedagogiska utma-
ningarna i yrket mycket bra önskar sig mer fortbildning inom detta område, 
vilket kan tyda på stort intresse. Utifrån intervjun med bibliotekarien på hög-
skolan tolkar jag att personalen där är ganska specialiserade i sina arbetsupp-
gifter och att de som arbetar mest pedagogiskt utåtriktat också följaktligen fort-
bildar sig mer inom detta område. Mer än hälften önskar fortbildning med tek-
nisk/databaserad inriktning och dessa är antingen över 50 år eller under 40 år. 
Intresset för mer fortbildning med organisatorisk inriktning liksom för fortbild-
ning med kulturpolitisk inriktning är mycket lågt om än inte obefintligt. Enligt 
intervjun framkom synen på att kulturpolitiska frågor inte riktigt ansågs röra 
sig inom högskolans domäner. De två yngsta informanterna önskar båda mer 
fortbildning inom pedagogik och inom det datatekniska området. Den yngsta 
informanten önskar mer utbildning inom alla de fyra områdena som nämnts. 
Den uppgiften kopplad till att hon anser sig kunna skaffa den fortbildning hon 
behöver inom viktiga områden endast i liten omfattning tolkar jag som ett 
ganska tydligt missnöje med situationen. Den äldsta informanten önskar endast 
datateknisk utbildning, vilket verkar vara det område hon upplever sig klara 
sämst. Hon tror inte att internförmedling skulle kunna tillgodose hennes behov 
av fortbildning på arbetsplatsen, således inte heller de datatekniska. Jag 
funderar lite över informanten som inte önskar fortbildning inom något av de 
fyra områdena. Inget svar om eget önskemål på fortbildning har givits och inte 
heller något särskilt skäl som hinder för att skaffa den fortbildning som uppges 
vara tillgänglig i god omfattning. Den informant som givit detta svar är liksom 
informanterna i enkätundersökningen på folkbiblioteken också en man. Det 
väcker frågor hos mig, snarare än tolkningar. Är dessa män mindre vetgiriga än 
sina kvinnliga arbetskamrater? Är de kanske helt nöjda med sin kompetens 
eller har de svårt att –medge bristande kompetens? Är de realister såtillvida att 
de inser att de inte hinner med mer fortbildning så som situationen ser ut? 

Högskolebibliotekarierna deltar i stor utsträckning i externa seminarier och 
konferenser och så många som fem av sju informanter svarar att de deltar flera 
gånger om året, medan den äldsta informanten skiljer sig betänkligt från sina 
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arbetskamrater genom att bara delta i sådan aktivitet vartannat år. Den yngsta 
informanten svarar att hon deltar ett par gånger om året och här skymtar återi-
gen ett glapp mellan den medelålders homogena gruppen och de två informan-
terna ute i periferin. Trots att de ofta generellt som grupp deltar i denna typ av 
extern fortbildning och sannolikt vet vad den kan innebära anger ändå över 
hälften av informanterna här att internförmedling av information/kunskaper 
mellan personalen skulle kunna fungera mycket bra i kompetensutvecklande 
syfte på arbetsplatsen. Endast två informanter anger att de på arbetsplatsen i 
dagsläget använder sig av internförmedling av information/kompetens mellan 
personalen i god till stor omfattning och de är båda mellan 41–60 år. På hög-
skolebiblioteket verkar internförmedling av information/kompetens, i den mån 
den förekommer, försiggå i olika konstellationer och den verkar inte förmedlas 
av samma eller ett fåtal personer anser fyra av sju informanter. En informant 
vet heller inte.  

Sammantaget framkommer här att bibliotekarierna på folkbiblioteket anser 
att deras svagaste punkt i yrkespraktiken är den pedagogiskt/metodiska medan 
högskolebibliotekarierna anser att den tekniskt/databaserade är det hos dem. 
Det känns som ett ganska förutsägbart svar, men jag trodde inte att folkbiblio-
tekarierna skulle vara så nöjda med sin tekniska kompetens, vilket givetvis är 
mycket glädjande och inte heller att högskolebibliotekarierna skulle vara så 
förhållandevis missnöjda med den, vilket känns lite oroande. Om jag dristar 
mig till en tolkning av dessa faktorer i överensstämmelse med utnyttjandet av 
internförmedling av information/kompetens mellan personalen på deras arbets-
platser, skulle det kunna handla om att ökat utnyttjande av denna interna fort-
bildning skulle kunna gynna den tekniskt/databaserade kompetensen. Parallel-
ler jag dragit mellan svaren i enkäten och svaren i djupintervjuerna innebär att 
arbetsplatsens sociokulturella kultur betyder mycket för om personalen känner 
att det är i sin ordning att fortbilda sig, även om det inkräktar på andras arbets-
belastning. Det gäller även inställningen till om personal ska kunna förkovra 
sig enskilt i kunskaper på arbetsplatsen. Gemensamt, vilket tidigare nämnts, är 
att båda bibliotekariegrupperna ställer sig mycket positiva till internförmedling 
mellan personalen på arbetsplatsen inom olika områden, som kompetenshö-
jande åtgärd.  

Fortbildningsbehov i förhållande till fortbildningsutbud 
Det kan vara intressant att sätta bibliotekariernas behov och önskemål om fort-
bildning i förhållande till det utbud som finns redovisat i Regionbibliotek 
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Stockholms utbildningsprogram för de senaste åren. (Jag kommer i fortsätt-
ningen förkorta Regionbibliotek Stockholm till RbS) Detta blir en något brist-
fällig beskrivning, eftersom jag inte vet vilka utbildningar som faktiskt blev av 
eller om bibliotekarier från de aktuella biblioteken deltog i någon verksamhet. 
Ändå kan det vara av visst intresse att försöka se ett samband mellan uttryckta 
behov om fortbildning på det enskilda planet och planerat utbud av 
fortbildning på ett övergripande plan för att se hur dessa båda kategorier 
stämmer överens. Efterfrågan hos alla bibliotekarierna på båda biblioteken var 
störst när det gällde fortbildning med teknisk/databaserad och 
pedagogisk/metodisk inriktning. Allra störst var efterfrågan hos 
Norrtäljebibliotekarierna när det gällde fortbildning med både 
teknisk/databaserad- och pedagogisk/metodisk inriktning (drygt 70 procent 
resp. knappt 65 procent), störst hos Lärarhögskolans bibliotekarier var 
efterfrågan på fortbildning med teknisk/databaserad inriktning, drygt 50 
procent. Efterfrågan hos dessa bibliotekarier när det gällde fortbildning med 
pedagogisk/metodisk inriktning låg på drygt 40 procent. Om man slår ihop alla 
fortbildningar i RbS:s utbud av utbildning med pedagogisk inriktning under de 
aktuella åren 2000-2004 kan man se att det utbudet tveklöst är störst, även om 
man inte räknar in den fortbildning som riktar sig mot användare med 
funktionshandikapp eller användare som har annat språk än svenska. Dessa 
fortbildningar är i högsta grad fortbildningar med pedagogisk inriktning, men 
de ingår, enligt min mening, fram till år 2010 i satsningen på ”tillgänglig 
information för alla” i den demokratiseringsprocess som omfattar alla svenska 
allmänna institutioner, så av det skälet låter jag dessa fortbildningar ligga lite 
utanför övriga pedagogiska satsningar. När det gäller fortbildningar med tek-
nisk/databaserad inriktning verkar de enligt RbS:s utbildningsutbud bara mot-
svara ungefär hälften av det pedaogiskt/metodiskt inriktade utbudet av fortbild-
ning, vilket ju visar en ganska dålig överensstämmelse med bibliotekariernas 
uttryckta behov från 2005 om teknisk/databaserad fortbildning som fortbild-
ningsönskemål. Det går dessutom att skönja en liten nedgång i dessa typer av 
tekniskt/databaserade utbildningar från år 2003, vilket kanske kan vara en an-
ledning till att bibliotekarierna i min undersökning 2005 uttryckte ett stort be-
hov av den typen av fortbildningar.  

Utbudet för de tekniskt/databaserade fortbildningarna jag fann i det nya, ej 
fullständiga, utbildningsprogrammet för vt -05 på RbS:s hemsida61 och på 
                                                 
61 http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=10875  
sökväg: Regionbibliotek Stockholm/kurser, 200505-03 
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WebbIT62 var däremot stort. Man kan säga att dessa dominerade, men att 
fortbildningar bestående av integrering mellan teknik och pedagogik t.ex. Hög-
skolekurs på 5 poäng i mötesbaserat flexibelt lärande, pedagogisk teori och 
webbteknik, annonserad via CFL eller en 5- poängskurs som heter 
Skolbibliotek som stöd för lärandet riktad till lärarbibliotekarier som pågår 
(04/05) över två terminer också fanns. Den senare innehåller bl.a. arbetsrätt, 
informationssökning, källkritik, organisation utifrån ett pedagogiskt perspektiv 
samt auskultation på folkbibliotek. Integreringen mellan teknik och pedagogik 
verkar vara nyheter i utbudet och även dessa längre 5 poängs-kurser. Det 
tycker jag verkar vara en mycket intressant och bra satsning utifrån de behov 
som bibliotekarierna också uttryckt i enkäten.  

Sammanfattning 
Som en sammanfattning av hur utbildningen/fortbildningen jag studerat i det 
stora hela fyller behoven av kompetensutveckling för bibliotekarierna på folk- 
och högskolebiblioteket idag, enligt min inledande frågeställning, vill jag dra 
slutsatsen att samstämmigheten mellan önskemål och utbud är ganska god. 
Särskilt när det gäller de tekniska och pedagogiska aspekterna i yrkesprofessio-
nen, även om bibliotekarierna generellt önskar mer fortbildning med dessa 
båda inriktningar och då i synnerhet med den tekniska. Det kan även tolkas 
som en god ambition i att utveckla sig vidare inom yrkets olika funktioner. 
Båda bibliotekskulturerna talar om att det ändå finns hinder för att fortbilda sig 
efter den egna ambitionsnivån för att kunna känna sig fullt kompetent och det 
rör sig antagligen om den sociokulturella miljö som råder på arbetsplatsen. 
Exempelvis att ta sig den enskilda tid till träning som krävs eller att våga 
”belasta” arbetskamraterna med merarbete genom att bli frånvarande på 
arbetsplatsen p.g.a. fortbildning. En sorts stressfunktion i yrket skulle man 
kunna påstå. Båda bibliotekskulturerna tillmäter nätverksträffar och 
arbetsmöten stor vikt i kompetensutvecklande syfte, vilket kan ha sin 
förankring i den kontextrelaterade funktionen där teori och praktik vävs väl 
samman genom kommunikativa resonemang. Visst samband med att dessa 
lokala kompetensutvecklande alternativ innebär mindre frånvaro från 
arbetsplatsen i det dagliga praktiska arbetet kan den positiva inställningen till 
dessa funktioner kanske ha i kontrast till annan utbildning, men det ena 

                                                 
62 http://www.webbit.se/ sökväg: kurser , 2005-04-18 
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alternativet utesluter inte det andra. När det gäller synen på internförmedling 
av kompetens/information som en viktig resurs i fortbildningens tjänst, vilken 
många bibliotekarier på de båda bibliotekstyperna håller med om, kan man 
tolka det som en slags ”tidsvinst”, men också som ett högst relevant sätt att 
hantera teori/praktik i de speciella kontexter där de hör hemma. Detta sätt att 
höja kompetensen kan kanske totalt sett ge mer än att personalen hela tiden 
utbildar/fortbildar sig individuellt. Tillsammans med andra kan även individens 
osäkerhetskänsla inför att ta in ny kunskap kanske bli mer synlig och hanterbar 
genom kommunikationen med arbetskamraterna man har relationer till och är i 
samma situation som. Det som kan skönjas i resultaten är också en önskan om 
bättre helhetssyn på utbildningsfunktionen i samverkan med skola/lärare, en 
bättre förståelse för bibliotekarieprofessionen från skolans sida. Man väntar på 
ett medvetandegörande så att distinktionen blir tydlig mellan de båda 
yrkeskategorierna; bibliotekarien och läraren, vilket skulle kunna medföra att 
skillnaderna bättre kan utnyttjas till användarens/elevens fördel. 
Bibliotekarierna i undersökningen känner sig inte riktigt kompetenta i sin 
handledande roll gentemot användaren, i dennes strävan efter att bli mer 
informationskompetent, eftersom problematiken med samarbetet fortfarande 
kvarstår till stor del. Ett utvecklat samarbetet med skolan är mycket viktigt, 
men är också ett tungt kommunikativt informationsarbete över tid. 

När det gäller överensstämmelse mellan utbudet av utbildning och Biblio-
tekslagens formuleringar om mål för verksamheten tycker jag att den också 
verkar god. Att enligt fastslagen Bibliotekslag kunna tillgodose många olika 
användare med det material som behövs för både studier, språkutveckling och 
övrig stimulans lyfts fram både i fortbildningar och framförallt i alla de typer 
av arbetsmöten och nätverksträffar som pågår och skapas. Att anpassa infor-
mationsteknik efter rätt användargrupp, vilket också befästs i lagen som en 
nödvändighet lyfts bl.a. fram ganska tydligt i de nya mer omfattande poänggi-
vande utbildningarna. Övergripande samverkan och planering av verksamheten 
anser jag betonas för lite i utbildning för folkbibliotekarier i det material jag 
undersökt och utifrån de svar bibliotekarierna lämnat, medan min uppfattning 
är den att man på högskolebiblioteket arbetar både lokalt och i samverkan med 
andra bibliotek med dessa viktiga frågor. Dessa begrepp betonas också tydligt i 
Bibliotekslagen. 

Beträffande Svensk Biblioteksförenings stadgar i förhållande till bibliote-
kariernas önskemål om fortbildning och det faktiska utbudet av fortbildning jag 
undersökt vill jag nog framhålla att deras syn verkar aningen föråldrad beträf-
fande bibliotekens bildningsfunktion och i viss mån gällande hela kunskapsbe-
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greppet. Deras perspektiv verkar fortfarande omfatta den mer kognitivt präg-
lade kunskapssynen med en gängse kanalöverföringsmetodik. Dock framhåller 
man det internationella utbytet mellan biblioteksverksamheter av olika slag, 
vilket också en del bibliotekarier på folkbibliotek framfört som önskemål. 

Slutkommentar 
Förbättrat, fördjupat samarbete mellan bibliotek och skola med ökad med-
vetenhet och en vidgad förståelse för bibliotekarieprofessionens speciella prak-
tik måste nå ut i alla utbildningsformer. Då först är en korsbefruktning mellan 
lärarens och bibliotekariens kompetens ett faktum som kan gynna användarna 
fullt ut genom att ge dem kvalitativa möjligheter att bli informationskompe-
tenta inom sin kontext och i sin sociokulturella miljö, vilket i sin tur gynnar 
hela kunskapsprocessen. För bibliotekarien innebär kompetens just detta. 
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Kapitel 5 

Appendix med bilagor 

Intervjufrågor  
 
Enkätfrågor till bibliotekarier om kompetensutveckling 
 
Man  Kvinna 
 
Ringa in svar! 
 
1. Avslutade min bibliotekarieutbildning år …………… 
 
2. Ålder   21-30 år    / 31-40 år    / 41-50 år    / 51-60 år    / 61- år 
 
Ringa in svar! 
 
3. Har arbetat inom bibliotekarieyrket antal år 
 
mindre än 5 år  /  mellan 5 och 10 år  /  mellan 11 och 20 år  /  
 
mellan 21 och 30 år  /   mer än 30 år 
 
Ringa in svar! 
 
4. Tycker att jag totalt sett klarar de nuvarande tekniska utmaningarna i yrket 
 
mindre bra   /  ganska bra  /   bra   /  tillräckligt bra   /   mycket bra   /   
 annat svar  
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Ringa in svar! 
 
5. Tycker att jag totalt sett klarar de nuvarande pedagogiska utmaningarna i 
yrket 
 
mindre bra  /   ganska bra  /   bra  /  tillräckligt bra  /   mycket bra  /   annat  svar 
 
Ringa in svar! 
 
6. Tycker att jag kan skaffa mig fortbildning inom de områden jag behöver för 
min yrkesutveckling 
 
inte alls  /   i liten omfattning  /   i god omfattning  /   i stor omfattning   / 
 
i mycket stor omfattning  /    annat svar 
 
Ringa in svar! 
 
7. Vad är det som hindrar mig om jag inte alls eller i liten omfattning kan 
skaffa mig denna fortbildning? 
 
svårt att orka  /   känns för avancerat och svårt  /  svårt av tidsskäl   /   
 
ingen uppbackning från arbetsledningen  /   dålig ekonomisk uppbackning från 
arb.ledn.  / 
      
dåligt utbud av fortbildning   /  dålig information om fortbildning  /  annat svar
   
Ringa in svar! 
 
8. Hur använder ni er på din arbetsplats av internkompetens för fortbildning av 
varandra? 
 
inte alls  /   i liten omfattning  /   i god omfattning  /  i stor omfattning  / 
 
i mycket stor omfattning  /  annat svar 
 
Ringa in svar! 
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9. Hur går denna interkommunikation av information mellan personalen till för 
det mesta? 
 
i mindre grupper på 3-4 personer  /  mellan två personer  /   i större grupper  / 
annat svar 
 
Ringa in svar! 
 
10. Är det på din arbetsplats så att samma personer/ett fåtal ofta är de som för-
medlar information/kunskap till övrig personal? 
 
Ja Nej Vet inte 
 
Ringa in! 
 
11. Hur ofta är du med på extern fortbildning i form av seminarier eller konfe-
renser? 
 
mindre än vart tredje år  /   vart annat år   /  varje år      
 
ett par gånger om året  /   flera gånger om året    /  annat svar 
 
Ringa in svar! 
 
12. Önskar du för egen del mer fortbildning med pedagogisk/metodisk inrikt-
ning? 
 
Ja Nej Vet inte 
 
13. Önskar du för egen del mer fortbildning med teknisk/databaserad inrikt-
ning? 
 
Ja Nej Vet inte 
 
 
14. Önskar du för egen del mer fortbildning med organisatorisk/strukturell in-
riktning? 
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Ja Nej Vet inte 
 
15. Önskar du för egen del mer fortbildning med kulturpolitisk inriktning? 
 
Ja Nej Vet inte 
 
Ringa in svar! 
 
16. Har du andra önskemål på fortbildning?  Vilken/Vilka? 
 
Skriv eget svar: 
 
 
17. Kan flertalet av dina önskemål om fortbildning tillgodoses på din arbets-
plats 
genom internförmedling av information/kompetens mellan personalen? 
 
Ja Nej 
 
Ringa in svar! 
 
18. Anser du som helhet att din utbildning och dina möjligheter till kompetens-
utveckling och fortbildning motsvarar de krav du möter inom yrket och dina 
egna ambitioner inom yrket? 
 
Ja Nej Vet inte 
 
Ringa in svar! 
 
Tack för din medverkan! 
 
Kerstin Berg   tele 0176/224132 
BoI D   mobil 070-3987325 
ABM /Uppsala Universitet 
 mail:Kerstin.Berg.3974@student.uu.se 
 

Tar tacksamt emot synpunkter på min enkät!   
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Vänligen; Kerstin Berg 

Tabeller och diagram 
 
Två tabeller med redovisning ur Regionbibliotek Stockholms utbildnings-
utbud. 

Arbetsmöten för År 
2000 

År 
2001 

År 
2002 

År 
2003 

År 
2004 

Barnbibliotekarier 2 2 1 2 2 
Bokbusspersonal 1 1 1 1  
e-Lib, e-bok och KULDA  1 1  2 
Fjärrlåneansvariga 6 6 3 3 2 
Fjärrlån/mediekonsulenter     1 
Fängelsebibliotekarier 1     
Gymnasiebibliotekarier  1 1 2 2 
Invandraransvariga/ansvariga 
för mångspråkig bibl.verks. 

2 2 2 2 2 

IT-ansvariga 2 1 2 2 2 
Personal vid integrerade bibl.   2   
PR-ansvariga 2 1  1  
Sjukhusbibliotekarier 1  2   
Socialbibliotekarier 1 2  2 2 
Spec.bibl/kulturinstitutioner 1     
Statistikinformation     1 
Studiebibliotekarier     2 
Tidskriftsansvariga/medieansv
. 

1    1 

Utländska tidningar o tidskrif-
ter 

 1 1 1 1 

Summa antal tillfällen: 20 18 16 16 22 

Tabell 2: Typer av arbetsmöten som redovisats i Regionbibliotek Stockholms utbildningspro-
gram för åren 2000 -2004, där antal tillfällen är fördelade över de fem åren. 
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Källa: Uppgifterna i tabellen bygger på information ur Regionbibliotek Stockholms utbild-
ningsprogram för år 2000-2005. Programmen har erhållits av Kia Gumbel och sammanställts 
och rubricerats av uppsatsförfattaren Kerstin Berg. Kopior finns i förf. ägo. 

Tabell 3: Typer av nätverksträffar som har redovisats i Regionbibliotek Stockholms utbild-
ningsprogram för åren 2000-2004, där antal tillfällen är fördelade över åren. 
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Nätverksträff för År 
2000 

År 
2001 

År 
2002 

År 
2003 

År 
2004 

Barnbibliotekarier i länet   1   
Bibliotek i norra Sthlms län    1  
Bibliotek i södra Sthlms län    1  
Bokbusspersonal i 
DUWCAT-länen 

1 1 1 1 1 

DUSTWEICAX-området  1  1 1  
Fängelsebibliotekarier i 
DUWCAT-länen 

1   1  

Gymnasiebibliotekarier    1  
Kommun-, högskole- och 
spec.bibl./stadsdelsbibl. No 

   1 2 

Kommun-, högskole- och 
spec.bibl./stadsdelsbibl.  Sö 

   1 2 

Läsombud och 
arbetsgrupper i länet 

1 
 

    

Personal vid allmänna och 
komb. sjukhusbibl. 

   1  

PR-verksamhet    1 4 
Projekt Läsning och Livsk-
valitét  i länsgruppen 

1   1  

SFI-lärare och folkbibliote-
karier 

    1 

Sjukhusbibliotekarier inom 
DUWCAt-länen 

  1  1 

Spec.grupp för indexering 
av skönlitt. 

  1   

Studiebibliotekarier   1 1 1 
Webbansvariga/Webbredakt.    2 3 
Närverksgrupp I och II     1 
Summa antal tillfällen: 4 2 6 14 16 

Källa: Uppgifterna i tabellen bygger på information ur Regionbibliotek Stockholms utbild-
ningsprogram för år 2000-2005. Programmen har erhållits av Kia Gumbel och sammanställts 
och rubricerats av uppsatsförfattaren Kerstin Berg. Kopior finns i förf. ägo. 
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Tabeller över vissa intressanta redovisade svar i enkätundersökningen 
från Norrtäljebibliotekarierna. 

Tabell 4: Redovisade svar rörande samstämmighet mellan utbildning/kompetensmöjligheter 
och yttre krav/egna ambitioner för 17 bibliotekarier på Norrtäljebiblioteken. Enkätundersök-
ning utförd mars, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motsvarar din utbildning och dina 
möjligheter till kompetensutveckling de 
krav du möter och dina egna ambitioner 

inom yrket?
Svar från bibliotekarier på 

Norrtäljebiblioteken

0

10
15
20

5

nejja, till vissa delarja
 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 18. 

 

Tabell 5: Redovisade svar i stapeldiagramform rörande tillgodosedda fortbildningsmöjligheter 
för 17 bibliotekarier på Norrtäljebiblioteken. Enkätundersökning utförd mars, 2005 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

I hur stor omfattning ka du skaffa dig den 
fortbildning du anser dig behöva för din 

yrkesutveckling? 
Svar från bibliotekarier på Norrtäljebiblioteken

0

10
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20

5

god / stor omfattning liten / god omfattning liten omfattning 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 6. 
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Tabell 6: Redovisade svar i linjediagramform rörande tekniska respektive pedagogiska utma-
ningar i yrket för 17 bibliotekarier på Norrtäljebiblioteken. Enkätundersökning utförd mars, 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hur tycker du att du klarar de tekniska respektive de 
pedagogiska utmaningarna i yrket? 

Rosa linje med högst topp gäller tekniska utmaningar, blå
undre linje gäller pedagogiska utmaningar. 

Svar från biblioekarier på Norrtäljebiblioteken
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tillräckligt bra
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mycket bra
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Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 4 och 5. 

Tabell 7: Redovisade svar i linjediagramform rörande önskemål om fortbildning med pedago-
gisk, teknisk, organisatorisk och kulturpolitisk inriktning för bibliotekarier på Norrtäljebiblio-
teken. Enkätundersökning utförd mars, 2005 
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Antal bibliotekarier som önskar fortbildning med olika 
inriktning på Norrtäljebiblioteken

 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 12, 13, 14, 15. 
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Tabell 8: Redovisning i linjediagramform av Norrtäljebibliotekarierna uppfattning om i hur 
stor omfattning de på sin arbetsplats använder sig av internkompetens för att utbilda var-
andra. Enkätundersökning utförd i mars, 2005 
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Olika svar på i hur stor utsträckning Norrtäljebibliotekarierna 
uppfattar att de använder internkompetens för att utbilda varandra 

å

 
 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 8. 

 

Tabell 9: Redovisade svar i linjediagramform rörande uppfattning om ifall de flesta egna fort-
bildningsönskemålen kan tillgodoses på Norrtäljebiblioteken genom internförmedling mellan 
personalen. Enkätundersökning utförd mars, 2005 
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Antal olika svar på frågan om de anser att de flesta 
fortbildningsönskemål kan tillgodoses på Norrtäljebiblioteken 

genom internförmedling mellan personalen 

 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 17. 
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Tabeller över vissa intressanta redovisade svar i enkätundersökningen 
från bibliotekarierna på Lärarhögskolans bibliotek i Stockholm. 

 

Tabell 10: Redovisade svar i stapeldiagramform rörande samstämmighet mellan utbild-
ning/kompetensmöjligheter och yttre krav/egna ambitioner för 7 bibliotekarier på Lärarhög-
skolans bibliotek i Stockholm. Enkätundersökning utförd mars, 2005 

 

0
1
2
3
4
5
6

Ja Nej Vet inte

Motsvarar din utbildning och dina möjligheter till 
kompetensutveckling de krav du möter och dina egna 

ambitioner inom yrket? Svar från bibliotekarier på 
Lärarhögskolans bibliotek, Stockholm

 

 

 

 

 

Källa: Kerstin Berg enkätundersökning, fråga 18. 

Tabell 11: Redovisade svar i stapeldiagramform rörande tillgodosedda fortbildningsmöjlig-
heter för 7 bibliotekarier på Lärarhögskolans bibliotek i Stockholm.. Enkätundersökning ut-
förd mars, 2005 

 

0

1

2

3

4

5

6

 god omfattning liten omfattning

I hur stor omfattning kan du skaffa dig den fortbildning du 
anser dig behöva för din yrkesutveckling? 

Svar från bibliotekarier på Lärarhögskolans bibliotek, Sthlm
 

 

 

 

 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 6. 
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Tabell 12: Redovisade svar i linjediagramform rörande tekniska respektive pedagogiska utma-
ningar i yrket för 7 bibliotekarier på Lärarhögskolans bibliotek i Stockholm. Enkätundersök-
ning utförd i mars, 2005. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

mindre bra braganska bra tillräckligt mycket bra

Hur tycker du att du klarar de tekniska respektive de pedagogiska
utmaningarna i yrket?

Rosa linje med 0-punkt i början gäller de tekniska utmaningarna, blå linje med
0-punkt i mitten gäller de pedagogiska utmaningarna.

Svar från 7 bibliotekarier på Lärarhögskolans bibliotek i Sthlm.

 

 

 

 

 

 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 4 och 5. 

Tabell 13: Redovisade svar i linjediagramform rörande önskemål om fortbildning med peda-
gogisk, teknisk, organisatorisk och kulturpolitisk inriktning för 7 bibliotekarier på Lärarhög-
skolans bibliotek i Stockholm. Enkätundersökning utförd mars, 2005 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Ped
ag

og
isk

/m
eto

dis
k

Tek
nisk

/da
tab

as
era

d

Orga
nis

ato
ris

k/s
tru

ktu
rel

l

Kult
urp

oli
tis

k

Antal bibliotekarier som önskar fortbildning med olika 
inriktning på Lärarhögskolans bibliotek i Stockholm 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 12, 13, 14 och 15. 
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Tabell 14: Redovisning i linjediagramform av Lärarhögskolan i Stockholm bibliotekariers 
uppfattning om i hur stor omfattning de på sin arbetsplats använder sig av internkompetens 
för att utbilda varandra. Enkätundersökning utförd i mars, 2005 

 

0

1

2

3

4

5

6

i stor omfattning i god omfattning i liten omfattning

Olika svar på i hur stor utsträckning Lärarhögskolans 
bibliotekarier uppfattar att de använder internkompetens 

för att utbilda varandra på arbetsplatsen 

 

 

 

 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 8. 

 

Tabell 15: Redovisade svar i linjediagramform rörande uppfattning om ifall de flesta egna 
fortbildningsönskemålen kan tillgodoses på Lärarhögskolans bibliotek i Stockholm genom 
internförmedling mellan personalen. Enkätundersökning utförd mars, 2005 

 

0
0,5

1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5

Ja Nej Vet ej

Antal olika svar på frågan om de anser att de flesta 
fortbildnings- önskemålen kan tillgodoses på 

Lärarhögskolans bibliotek i Sthlm genom internförmedling 
mellan personalen

 

 

 

 

 

 

Källa: Kerstin Bergs enkätundersökning, fråga 17. 
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