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 1. Inledning 

I och med min utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap har jag blivit 
mer medveten om begreppet information. Mycket av undervisningen inom 
utbildningen har någon slags koppling till information, men främst av praktiskt 
slag; hur man söker information, hur information ska organiseras, hur man 
hittar relevant information och så vidare. Däremot läggs ingen större vikt vid 
själva begreppet information. Även inom bibliotekarieyrket diskuteras 
informationskompetens och att biblioteken är viktiga informationscentraler i 
samhället. Men vad är det egentligen vi talar om i biblioteksvärlden när vi 
refererar till information? 

I denna uppsats undersöker jag hur man använt och vad man lagt i 
begreppet information i en textbaserad folkbiblioteksdiskurs. Jag undersöker 
begreppets användning i ett antal texter dels från åren 1950-1959, dels från 
åren 1995-2005 för att upptäcka eventuella skillnader mellan användningen av 
begreppet just i samband med en diskurs om folkbiblioteket.  

Då det handlar om en period på femtio år är det rätt uppenbart att det finns 
skillnader i hur man för resonemang om folkbiblioteket, att samhället ser helt 
annorlunda ut och därmed också biblioteket. Det intressanta med att lyfta fram 
en sådan jämförelse är att kunna få en förståelse för folkbiblioteket som 
samhällsinstitution; vilken betydelse det hade i samhället för femtio år sedan 
och vilken betydelse det har idag. 
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2. Syfte, frågeställningar, avgränsningar, 
källmaterial och begreppsförklaringar 

2.1. Syfte 
Mitt syfte i denna uppsats är att undersöka betydelsen och användandet av 
begreppet information inom en bestämd folkbiblioteksdebatt.  

Jag tänker i uppsatsen undersöka hur betydelsen och användandet av 
begreppet information har förändrats genom en jämförande analys av 
textbaserade folkbiblioteksdiskurser under två tidsperioder i sitt samhälleliga 
och historiska sammanhang.  

Som Michael Buckland skriver i Information and information systems är 
syftet inte att göra någon ”encyklopedisk” utredning av informationsbegreppet, 
utan vad begreppet faktiskt syftar till eller används i de texter jag undersöker.1  

2.2. Frågeställningar 

• Vilken eller vilka innebörder ges begreppet information i debatten om 
folkbiblioteket under åren 1950-1959 respektive under åren 1995-
2005?  

• På vilket sätt används begreppet?  

• Hur har den historiska och samhälleliga kontexten påverkat 
begreppet? 

2.3. Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa min undersökning till att gälla en textbaserad 
folkbiblioteksdiskurs under åren 1950 – 1959 och under åren 1995 - 2005. 
                                                 
1 Buckland, Michael, Information and information systems, Westport 1991, s. 7. 
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Vidare har jag avgränsat mig till att endast titta på tidskrifter som berör det 
svenska folkbiblioteket och främst riktar sig till dem som är yrkesverksamma 
inom området, vilket innebär att jag valt bort ett utifrånperspektiv på min 
undersökning, till exempel ifrån dagspressen. 

2.4. Källmaterialet 
Den diskurs jag valt att titta på har jag funnit i Svensk Biblioteksförenings 

tidskrift Biblioteksbladet, arbetarorganisationens tidning; DIK-forum och dess 
tidigare motsvarighet, årsskriften Biblioteket och vi utgiven av Svenska 
folkbibliotekarieföreningen.  

Jag är alltså intresserad av att undersöka professionens egen användning av 
informationsbegreppet, snarare än hos en utomstående allmänhet. 

När jag valt artiklar har jag försökt att välja artiklar som så långt som 
möjligt behandlar liknande ämnen. Jag har valt artiklar som på något sätt tar 
upp folkbibliotekets roll i samhället, biblioteksverksamheten i stort samt 
utbildningen av bibliotekarier, allt utifrån ett svenskt perspektiv.  

2.4.1. Biblioteket och vi 
Biblioteket och vi är Svenska folkbibliotekarieföreningens årsskrift och gavs ut 
under åren 1950-1959/60. Föreningen hade även ett medlemsblad som gavs ut 
6-7 gånger per år, men jag har tyvärr inte lyckats återfinna dessa. 

Svenska folkbibliotekarieföreningen bildades 1938 och var från början 
ansluten till TCO (Tjänstemännens centralorganisation) men 1952 gick man 
över till SACO (Sveriges Akademikers centralorganisation). 

Meddelanden från Svenska folkbibliotekarieföreningen gavs ut 1945-1966 
då föreningen, och medlemsbladet, bytte namn till Svenska 
folkbibliotekarieförbundet respektive Meddelanden från Svenska 
folkbibliotekarieförbundet. Sedan följde under några år SFF-meddelanden och 
Bibliofack som slutligen, från och med 1983, leder fram till dagens 
medlemstidning DIK-forum. 

Varje utgåva av Biblioteket och vi avhandlar ett speciellt ämne, varför jag 
inte har kunnat använda mig av alla utgåvor, utan kommer främst att referera 
till utgåvorna från åren 1950, 1951, 1953 och 1959/60, som handlar om 
utbildningen av bibliotekarier, samarbete mellan bibliotek, referensarbete och 
bibliotekets service till samhället. De övriga utgåvorna kunde bland annat 
handla om själva biblioteksbyggnaden, om bokbussen och skolbibliotek. 
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2.4.2. DIK-forum 
Svenska folkbibliotekarieförbundet är numera en delförening i DIK-förbundet 
(DIK står för Dokumentation, Information och Kultur) som fortfarande ligger 
under organisationen SACO. DIK-forum är DIK-förbundets medlemstidning.  

2.4.3. Biblioteksbladet 
Sveriges allmänna biblioteksförening bildades 1915 och har sedan dess gett ut 
medlemstidningen Biblioteksbladet. Numera heter föreningen Svensk 
biblioteksförening sedan Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) och 
Svenska bibliotekariesamfundet (SBF) gått samman och bildat ett gemensamt 
förbund. 

2.5. Förklaring av centrala begrepp 
I denna uppsats använder jag begreppen domän, domänanalys, diskurs, 
diskursanalys och kontext. Då dessa begrepp är snarlika varandra följer här en 
kortare förklaring av begreppen. 

Domän 
Ordet domän kommer från latinets dominium vilket betyder äganderätt eller 
egendom2. I överförd bemärkelse används begreppet för att beteckna ett 
"verksamhetsfält" inom exempelvis inom matematiken och datavetenskapen, 
där som beteckning på olika datatyper. Begreppet används även inom andra 
vetenskapliga, men även allmänna, områden i betydelsen att vara något 
övergripande för ett visst område3.  

Domänanalys 
Domänanalysen, som den används i denna uppsats, är den domänanalys 

som Birger Hjørland formulerar som en metod inom informationsvetenskapen. 
Hjørland menar att domänanalysens syfte är att få förståelse för den 
information som finns inom en viss kunskapsdomän eller ett visst 
diskursområde. 

Analysen består i att studera olika kunskapsdomäners eller diskursers 
organisering av kunskap, språkbruk, kommunikationsformer och så vidare för 

                                                 
2 NE, www.ne.se 2006-04-14 
3 NE www.ne.se 2006-04-14 
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att få en helhetsbild av domänens eller diskursens historiska, vetenskapliga och 
samhälleliga kontext4. 

Diskurs 
Det finns olika definitioner av diskurs beroende på i vilket samband 

begreppet används. I stora drag kan man säga att en diskurs är en ”helhet av 
sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp”5 som kan finnas inom olika 
områden. Våra handlingar och vårt sätt att uttrycka oss beror på inom vilken 
diskurs vi befinner oss. 

Olof Sundin förklarar Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips 
användning av diskurs som ”ett system av mening genom vilket till exempel 
språkliga utsagor, händelser och dokument får sina betydelser”6.  

Diskursanalys 
Diskursanalysen syftar till att undersöka hur vissa objekt eller idéer 

behandlas av olika institutioner och vetenskaper. Det man undersöker är hur 
dessa objekt och idéer dryftas inom de olika institutionerna och 
vetenskaperna7. Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips presenterar 
diskursanalysen som en explicit metod för att genomföra en sådan 
undersökning.  

Både diskurs och diskursanalys förklaras vidare i metod- och teorikapitlet.  

Kontext 
Ordet kontext kommer från latinets contextus och betyder ”vävnad” eller 

”sammanhang”. Begreppet används oftast som benämning på ett språkligt 
sammanhang ”som ett ord eller yttrande ingår i”8.  

Jag använder i denna uppsats begreppet kontext med betydelsen i det 
sammanhang, vilket kan vara historiskt, samhälleligt eller språkligt, som 
informationsbegreppet befinner sig i. 

                                                 
4 Albrechtsen, Hanne, Hjørland, Birger, 1995, ”Toward e new horizon in information science: domain-
analysis”, s. 400. 
5 NE www.ne.se 2006 04-10 
6 Sundin, Olof, Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen, Borås 2003 s. 29. 
7 Hjørland 1995, s. 65. 
8 NE www.ne.se 2006-04-15 
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3. Forskningsöversikt 

Det finns mycket forskning inom biblioteks- och informationsvetenskapen som 
behandlar informationsrelaterade ämnen, till exempel olika 
informationssökningsteorier och hur människor beter sig i samband med 
informationssökning. Bland annat tar Louise Limberg upp Brenda Dervins och 
Carol Kuhlthaus teorier i sin avhandling Att söka information för att lära från 
1998. Dervin menar att informationssökning är en aktivitet ”som går ut på att 
skapa mening ur informationen”9. Således menar Dervin att 
informationsssökningen är del av en process som går ut på att skapa mening av 
sin omgivning. Carol Kuhlthau ser även hon informationssökningen som en 
process, men Kuhlthau koncentrerar sig mer på själva processen än utgången 
av den. Hennes modell över informationssökningsprocessen tar upp olika faser 
utifrån ett kognitivt synsätt där individens känslor under processen 
uppmärksammas10. Louise Limberg själv undersöker 
informationssökningsprocessen i sin avhandling. Även Olof Sundins 
avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter från 2003 koncentrerar 
sig mer på själva användandet och processerna kring information än själva 
begreppet. 

Donald O. Case presenterar i sin bok Looking for information : a survey of 
research on information seeking, needs and behaviour några olika teorier om 
information inom det informationsvetenskapliga fältet. Han nämner bland 
andra också Brenda Dervin som ser informationsbegreppet utifrån individens 
synpunkt ur ett kognitivt perspektiv. Vidare nämner han Brent Ruben som ser 
informationsbegreppet utifrån tre stadier; ett miljöperspektiv där han ser 
informationsbegreppet som meddelanden, ett individuellt perspektiv som sätter 
informationsbegreppet i ett semantiskt nätverk, och slutligen utifrån ett socialt 
perspektiv där han sätter informationsbegreppet i en social kontext11. Case tar 

                                                 
9 Limberg, Louise, Att söka information för att lära, Borås 1998, s. 38. 
10 Limberg 1998, s. 40-41. 
11 Case, Donald O., Looking for information : a survey of research on information seeking, needs and 
behaviour, San Diego 2002, s. 43-44. 
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även upp Micael Bucklands informationsteori som är den teori jag valt att 
använda för min undersökning. Buckland ser informationsbegreppet utifrån tre 
kategorier; information som process, information som kunskap och information 
som föremål. Jag återkommer till Bucklands kategorier i metod- och 
teorikapitlet. Som perspektiv till Micael Buckland teori nämner Case även 
Marsha McCreadies och Ronald Rices teori som enligt Case försöker göra en 
något snävar tolkning av begreppet än vad Buckland gör. De delar in begreppet 
i fyra koncept; som resurs, som del av en omkringvarande miljö, som 
kunskapsrepresentation i form av olika dokument och som en del av 
människors kommunikation med varandra.  

Ilkka Mäkinen skriver att användandet av begreppet som det används idag 
inom informationsvetenskapen är ”en följd av den tekniska och sociala 
utvecklingen” sedan andra världskriget.12 Då informationsvetenskapen har ett 
tekniskt ursprung, är det naturligt att informationsbegreppet länge fått en mer 
teknisk innebörd, men på senare tid har man försökt komma ifrån denna 
inriktning till en mer semantisk tolkning av begreppet.13  

Birger Hjørland skriver att man i allmänhet brukar skilja på information 
från föremål och information från mänsklig förmedling (vilket innefattar olika 
slags dokument). Att sätta likhetstecken mellan information och dokument 
tycker Hjørland däremot är förkastligt då han menar att ett dokument endast är 
bärare av information. Dock menar han att denna skillnad mellan dokument 
och information ofta används i biblioteksvärlden.14 Ett exempel är Pertti 
Vakkaris explicita förklaring av informationsbegreppet i boken Introduktion 
till informationsvetenskapen där han menar att begreppet i hans artikel ska ses 
som ett vitt begrepp som syftar till både text, ljud och bild, vilket enbart är 
referenser till mänskliga dokument.15

Birger Hjørland skriver så sent som 2002 i artikeln Domain analysis in 
information science, att terminologiska undersökningar länge varit något på 
undantag inom informationsvetenskapen men att det på senare år 
uppmärksammats av några få forskare. Här diskuterar Hjørland problematiken 
med symboler, kunskap och mening och dess utveckling i en historisk process 
och vikten av att upptäcka semantiska avstånd mellan olika grupper och 

                                                 
12 Mäkinen, Ilkka, ”Det gick att leva förr också : informationshistoria”, Tampere 2003, s. 31. 
13 Hjørland  1995, s. 423. 
14 Hjørland 1995, s. 165-169. 
15 Vakkari, Pertti, ”Informationsförsörjningen och informationsvetenskapen”, Tampere 2003, s. 9. 
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dokument. Han efterlyser således forskning om relationen mellan en domäns 
språk och dess vetenskap.16  

Jag har inte funnit någon tidigare forskning som undersöker själva 
användningen av informationsbegreppet i en folkbibliotekariediskurs. 

                                                 
16 Hjørland, Birger 2002b, “Domain analysis in information science. Eleven approaches – traditional as 
well as innovative”, s. 445-446. 
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4. Metod och teori 

Det kan finnas problem med att dela upp teorin och metoden så strikt som jag 
gjort, då gränsen ibland är hårfin mellan vad som egentligen är metod och vad 
som är teori. Jag har ändå gjort ett försök att skilja mellan det som jag 
använder som metod och det som är den teoretiska grunden för min 
undersökning. 

4.1 Metod 
Som metod för min undersökning kommer jag att använda delar av Birger 

Hjørlands förslag till tillvägagångssätt för att genomföra en domänanalys, som 
han utförligt redogör för i sin artikel Domain analysis in information science. 
Eleven approaches – traditional as well as innovative från 2002. Dessutom 
kommer jag att använda den kritiska diskursanalysen som Marianne Winther 
Jørgensens och Louise Phillips presenterar i boken Diskursanalys som teori 
och metod från 2000. 

4.1.1. Domänanalys 
Birger Hjørland uttrycker sina idéer med domänanalysen som en reaktion 

på det kognitiva synsättet som dominerade informationsvetenskapen under 
1980-talet.17 Detta återkommer jag till under teorikapitlet.  

Själva essensen av domänanalysen är att för specialbibliotekarier, men 
även för generella bibliotekarier, presentera ett sätt att arbeta utifrån för att nå 
största möjliga förståelse för sitt specialområde. Detta sker genom en 
sammansättning av olika analysverktyg som tillsammans ska ge en heltäckande 
syn av ett visst område, en viss domän.18 Analysverktygen som presenteras är 
inte unika i sig och inte heller tanken att använda olika synvinklar för att få en 
större betydelse av ett speciellt ämne eller område, vilket Birger Hjørland själv 
påpekar. Det som Hjørland gör är dock att presentera dessa olika angreppssätt 
                                                 
17 Albrechtsen, Hjørland, 1995, s. 400. 
18 Hjørland, 2002b, s. 422. 
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explicit och samlat och genom detta legitimera dess användning inom 
informationsvetenskapen. 

I en artikel från 1995 talar Hjørland och Hanne Albrechtsen om att idén 
med en uttryckt domänanalys är att skapa en grund för 
informationsvetenskapen. Denna grund, menar de, finns redan i den vetenskap 
som bedrivs idag inom det informationsvetenskapliga området. Författarna vill 
således synliggöra det som många studier och undersökningar har sitt ursprung 
i inom informationsvetenskapen, bland annat för att ge 
informationsvetenskapen som vetenskap en tydlig grund att stå på.19  

Jag tänker använda ordet domän i min undersökning som benämning på 
mitt undersökningsmaterial samt det sammanhang som det materialet befinner 
sig i, det vill säga den historiska, samhälleliga och vetenskapliga kontexten. 

4.1.1.1. Hjørlands elva angreppssätt 
Eftersom den domän jag undersöker inte är av den typ som Hjørland baserat 
sin domänanalys på kommer jag inte att använda alla de angreppssätt som 
Hjørland föreslagit, utan jag kommer att använda mig av tre stycken som jag 
anser lämpliga för min undersökning. Dessa tre är historiska studier, 
epistemologiska studier samt terminologiska studier. Jag kommer nedan att 
kortfattat presentera alla elva angreppssätt för att sedan gå in djupare på de jag 
tänker använda i min studie. 

Genom att använda delar av domänanalysens metod får jag en bild av den 
kontextuella helheten där informationsbegreppet används. 

1. Produktion av litteraturguider  
Hjørland beskriver en litteraturguide som en guide över den referenslitteratur 
som finns att tillgå inom en viss domän. Dessa guider ger en bild av den 
”viktigaste” litteraturen inom ett visst område och kunskap om dessa är 
oundvikligt då man arbetar med informationsåtervinning. 

2. Konstruktion av specialklassificeringar och tesaurer  
Förutom de generella klassificeringarna och tesaurerna behövs 
specialklassifikationer och specialtesaurer för att vara så närliggande den 
vetenskapliga domänen i fråga som möjligt. Liksom litteraturguiderna har detta 
ett praktiskt värde inom informationåtervinning. 

3. Specialisering av indexering och återfinning  

                                                 
19 Albrechtsen, Hjørland, 1995, s. 400-403. 
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Indexeringen inom specialområden måste ses över eftersom det även här inte 
räcker med den generella indexeringen. 

4. Empiriska användarstudier  
Det har förekommit, och förekommer, mycket användarstudier inom 
informationsvetenskapen, till exempel hur människor söker information, som 
syftar till att konstruera bättre informationsåterfinningssystem. Hjørland menar 
att återfinningssystemens grundande på empirisk forskning måste undersökas 
mer kritiskt inom informationsvetenskapen. 

5. Bibliometriska studier  
En bibliometrisk studie innebär att man undersöker vilka källor som en given 
vetenskap faktiskt bygger på. Man tittar på hur dokument är länkade till 
varandra, bland annat genom olika citeringsindex. Syftet är att få en bild av 
vilka dokument och källor som forskningen mestadels grundar sig på. 

6. Historiska studier  
Historiska studier är en nödvändighet för att få förståelse för en domän, oavsett 
vad målet för ens studier är, menar Hjørland. Jag återkommer till de historiska 
studierna nedan. 

7. Dokument- och genrestudier  
Här handlar det om att titta på olika informationsstrukturer, vilken form olika 
dokument har. Hjørland betonar särskilt skillnaderna mellan fulltextdokument i 
elektronisk form och mer traditionella dokument. Den bakomliggande tanken 
är att alla dokument är formade ur en social struktur vilket medför att genom 
att undersöka dokumenten kan de säga något om den vetenskapliga kontexten.  

8. Epistemologiska och kritiska studier  
Alla vetenskapliga undersökningar har med sig någon forma av antaganden i 
form av förkunskaper, teorier och så vidare. För att förstå en viss domän är det 
viktigt att veta utifrån vilken epistemologisk, eller vetenskapsteoretisk, 
bakgrund den utgår ifrån. Jag återkommer även till denna punkt nedan. 

9. Terminologiska studier  
Det här handlar, enligt Hjørland, om att det inom enskilda domäner kan finnas 
ett speciellt språkbruk (sublanguage) som är bara är giltigt inom den givna 
domänen. Han kallar det här LSP, language for special purpose. Detta är den 
sista av Hjørlands angreppssätt som jag tänker ta upp närmare. 

10. Strukturer och institutioner i vetenskaplig kommunikation  
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Här undersöks den kommunikation som försiggår mellan och inom olika 
domäner. Syftet är att försöka kartlägga vilka institutioner som kommunicerar 
och vilka som är primär- och sekundärkällorna. Man undersöker också på 
vilket sätt information importeras och exporteras mellan domänerna. 

11. Vetenskaplig kognition, expertkunskap och AI (artificiell intelligens) 
Domänanalys används även inom fler områden inom informationsvetenskapen, 
men då i mindre omfattning. Hjørland exemplifierar med bland annat språkliga 
domäner inom datavetenskapen och AI. Dessa grundar sig mest på mentala 
modeller som förgrunder till olika modeller för kunskapande. Hjørland menar 
att dessa inte ska bortses ifrån, utan de kan komplettera den större 
övergripande domänanalysen. 20

Av dessa angreppssätt kommer jag som sagt att använda tre stycken; 
historiska, epistemologiska och terminologiska studier. 

Då syftet med denna uppsats inte är att genomföra en fullständig 
domänanalys utifrån Birger Hjørlands definition, det vill säga, att kartlägga ett 
specialområdes informationskällor och strukturer för att som bibliotekarie 
vässa sin informationsåtervinningskompetens, anser jag att det motiverar varför 
jag valt just de tre angreppssätt jag valt och därigenom valt bort de övriga. Jag 
kommer i någon mån även att anpassa de valda angreppssätten för att bättre 
passa mitt syfte.  

Historiska studier 
Historiska studier är som sagt av vikt för att få en djupare förståelse för både 
för ett speciellt område, men även generellt. Hjørland menar även att de 
historiska studierna kan användas för att se hur bland annat terminologi, 
litteratur och kommunikationssystem förändrats under en period inom ett visst 
område21. I detta sammanhang nämner han också diskursanalysen som en 
metod inom de historiska studierna. 

Jag kommer att använda mig av en historisk studie genom att ge en kort 
sammanfattning av hur, och i vilken miljö, folkbiblioteket har vuxit fram för att 
förstå i vilket kontext informationsbegreppet används i. Detta är också av vikt 
då det är ur detta som den nuvarande domänen formats av.  

                                                 
20 Hjørland, 2002b s. 422 ff. 
21 Hjørland 2002b s. 436. 
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Epistemologiska, vetenskapsteoretiska, studier 
Enligt Hjørland är denna del av domänanalysen den viktiga och mest 
grundläggande. Syftet med den epistemologiska studien är att kartlägga vilken 
vetenskapsteoretisk bakgrund det undersökta objektet vilar sig på. Hjørland 
skriver: 

Epistemology can be seen as the generalisation and interpretation of collected scientific 
experience. Therefore, theories of epistemology are the most fundamental theories of 
relevance, and any theoretical question in information science is in the end based on 
epistemological assumptions behind research traditions. Such assumptions are often 
linked to ontological assumptions concerning the object under study.22

Alla uttalade teoretiska spörsmål inom ett område är således baserad på 
vetenskapsteoretiska antaganden, menar Birger Hjørland. Dessa antaganden, 
fortsätter han, representerar en analys av ett undersökningsfälts paradigm.23 Det 
vill säga; genom att analysera teoretiska frågor i dokument kan man kartlägga 
vilken grundläggande vetenskapsteoretisk bakgrund området vilar på. Hjørland 
föreslår vidare fem generella vetenskapsteoretiska kategorier att utgå ifrån;  

1.empirism, positivism  

2. rationalism  

3. historism, hermeneutik, fenomenologi  

4. pragmatism, funktionalism, marxism, feminism  

5. eklekticism, postmodernism och skepticism. 

Dessa, menar Hjørland, är de stora klassiska vetenskapsteorierna som de flesta 
vetenskapliga teorier grundar sig på. Utifrån Hjørlands definition av 
domänanalys innebär det att de vetenskapliga teorierna inom ett visst område 
analyseras för att fastställa vilka grundförutsättningar olika teorier har. 

I mitt fall handlar det inte om att undersöka ett antal teorier inom ett 
område, varför jag inte tänker försöka placera mitt undersökningsområde i 
någon av de av Hjørland föreslagna vetenskapsteorierna. Däremot kan jag ändå 
se en poäng med den epistemologiska undersökningen utifrån mitt syfte. Jag 
menar här att det är av intresse att undersöka vilket teoretiskt sammanhang som 
begreppet information, i mitt fall, befinner sig i. Detta innebär konkret att jag 
                                                 
22 Hjørland, 2002b, s. 439. 
23 Hjørland, 2002b, s. 439. 

 15



tänker tillföra undersökningen en presentation av de bibliotekarieutbildningar 
som var verksamma under de båda tidsperioderna. Någon grundligare 
genomgång av utbildningarnas innehåll och upplägg tänker jag inte utföra, men 
jag menar att en presentation av de samtida utbildningarna ger ytterligare en 
bild av min diskurs förhållande till begreppet. 

Terminologiska studier 
Själva betydelsen av ordet terminologi, som enligt Svenska akademiens 

ordlista är ett ”system av termer inom ett fack”24, är i sig en förklaring till 
denna studie. Det handlar enligt Hjørland om förhållandet mellan naturligt 
språk och specialtermer inom olika domäner. Dessa specialtermer kallar 
Hjørland för sublanguages för att betona att man lämnat det ”vanliga” 
språkbruket och använder olika termer som får speciell mening inom en given 
domän. Ett av syftena med terminologiska studier i Hjørlands domänanalys är 
problematiken med konstruering av tesaurer och återvinning av dokument. 

Jag tänker använda de terminologiska studierna för att undersöka hur man 
använder informationsbegreppet i den givna domän som jag antagit. Hjørland 
föreslår en diskursanalytisk och sociolingvistisk hållning när man undersöker 
terminologin inom en domän, det vill säga att språket påverkas av den diskurs 
det befinner sig i och vilka social funktioner språket har. I detta sammanhang 
talar, som jag nämnde ovan, Hjørland om LSP (language for special purpose), 
att språkets betydelse konstitueras av domänen det används inom. På det viset 
kan det finnas större eller mindre skillnader mellan språkbruket inom en domän 
och det generella språkbruket i samhället i övrigt25. 

Den terminologiska studien är ju syftet med min uppsats och jag tänker 
undersöka språkbruket i förhållande till den diskurs begreppet befinner sig i. 

4.1.2. Diskursanalys 
För att komplettera domänanalysen, som målar i relativt stora drag, tänker jag 
även att använda mig av diskursanalysen som metod. 

Jag tänker använda mig av Marianne Winther Jørgensens och Louise 
Phillips Diskursanalys som teori och metod då deras fokusering på språkteori 
och deras antagande av socialkonstruktionismen, det vill säga att vår historia, 

                                                 
24 Svenska akademiens ordlista, Stockholm 2004. 
25 Hjørland 2002b s. 443 ff. 
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vår kultur och våra sociala processer starkt är sammanknutet till kunskap26, 
ligger i samma linje som domänanalysens idéer. 

Något enkelt förklarar Winther Jørgensen och Phillips begreppet diskurs 
med ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)”27. En diskursanalys syftar alltså till att undersöka och blottlägga de 
sociala processer som ligger till grund för de olika diskurserna. Ett sätt att göra 
det är att undersöka hur språket används inom en speciell diskurs då språket 
”förändrar och reproducerar den sociala verkligheten”28. I boken presenteras tre 
olika sätt att utföra diskursanalys på; diskursteori, kritisk diskursanalys och 
diskurspsykologi.  

Diskursteorin handlar främst om att de olika diskurserna, ”som var för sig 
representerar ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala världen”, hela 
tiden omprövas och omformas, det förs en ”diskursiv kamp” om makten att 
bestämma språkets betydelse. 

Den kritiska diskursanalysen handlar också om att ”diskurserna bidrar till 
att skapa den sociala världen”, men här fokuseras mer på hur användning av ett 
visst språkbruk bidrar till förändring av diskurserna och ”den sociala och 
kulturella omvärlden”. 

Diskurspsykologin handlar också om språkets betydelse, men utifrån hur 
människor använder språket i olika sociala interaktioner.29

Det som är gemensamt för dessa teorier är att de grundar sig på antagandet 
att verkligheten får betydelse av språket, att det är genom språket vi förstår vår 
omvärld. 

Då mitt syfte med denna uppsats är att undersöka förändringar i språket, 
eller av ett visst begrepp, kommer jag att använda mig av den kritiska 
diskursanalysen som Winther Jørgensen och Phillips presenterar med Norman 
Faircloughs teori och metod då dennes angreppssätt är en textorienterad 
diskursanalys.  

Syftet med den kritiska diskursanalysen är att upptäcka förändringar ”hos 
sociala och kulturella fenomen” genom att titta på den lingvistiska diskursen. 
Men den kritiska diskursanalysen menar också att den kulturella och sociala 
praktiken även påverkar språket, man säger att en diskurs både är konstituerad 
och konstituerande30. De olika diskurserna påverkar således varandra. 

                                                 
26 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000, s. 10 ff 
27 Winther Jørgensen, Phillips 2000, s. 7. 
28 Winther Jørgensen, Phillips 2000, s 16. 
29 Winther Jørgensen, Phillips 2000, s. 11-12 
30 Winther Jørgensen, Phillips 2000, s. 67. 
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Fairclough menar alltså att det inte räcker med att bara titta på själva texten, 
utan man måste även titta på den sociala och kulturella kontexten och 
förbindelserna däremellan31. 

Vidare skissar Fairclough upp en modell i form av tre boxar. Den innersta 
boxen består av själva texten, i mellanboxen finns det han kallar för den 
diskursiva praktiken (där texten förekommer) och den yttersta boxen innehåller 
den sociala praktiken, vilken den diskursiva praktiken och texten är en del av32. 

Modellen kan användas i mitt syfte då jag analyserar texten i tidskrifter 
som tillhör en viss yrkesgrupp och en viss institution som i sin tur är en del av 
ett större socialt sammanhang. Jag kommer främst att beröra själva texten i 
”den inre boxen” och den sociala praktiken i ”den yttre boxen” i min 
undersökning. 

Diskursanalysen talar även om maktperspektivet i förhållande till de olika 
diskurserna. Fairclough använder hegemonibegreppet och menar att hegemoni 
inte bara handlar om olika dominansförhållanden, utan att det handlar om en 
”förhandlingsprocess” som i grunden handlar om att skapa betydelse. Han 
använder hegemonibegreppet i förhållande till den diskursiva praktiken och 
menar att det är utifrån den som ”de existerande maktrelationerna” kan 
förändras. 33

Jag kommer inte att beröra just maktbegreppet i min analys i någon större 
utsträckning, men däremot förhållandet mellan hur användningen av begreppet 
information och den närliggande samhällsförändringen påverkar varandra. 

4.2. Teori 
Både domänanalysen och diskursanalysen kan egentligen ses som både teori 
och metod, men jag har valt att främst använda dem som metoder för 
genomförandet av min undersökning. Däremot vilar dessa båda på en 
vetenskaplig grund som är att betydelse för hela det metodologiska 
tillvägagångssättet och påverkar sålunda även min uppsats. Domänanalysen 
vilar på socio-kognitivismen och diskursanalysen på socialkonstruktionismen 
som jag ger en kort beskrivning av nedan. 

                                                 
31 Winther Jørgensen, Phillips 2000, s. 72. 
32 Winther Jørgensen, Phillips 2000, s. 74. 
33 Winther Jørgensen, Phillips 2000, s. 80 f. 
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Informationsbegreppet kommer jag att analysera utifrån Micael Bucklands 
informationsteori från 1991 då han systematiskt presenterar olika sätt att se på 
information. 

4.2.1. Socio-kognitivism och socialkonstruktionism 
Domänanalysen grundar sig på vad Hjørland kallar socio-kognitivism, som är 
en reaktion på och en kritik mot den kognitivism som länge varit rådande inom 
informationsvetenskapen. Kognitivismen kommer ursprungligen från 
psykologin och inom informationsvetenskapen används, enkelt uttryckt, 
psykologiska experiment på människors sätt att interagera med information 
som teoretisk grund för informationsvetenskapen. Det brukar talas om 
”mentala modeller” som grund för informationssökningssystem, vilket används 
mycket i forskningen inom datavetenskapen och AI, artificiell intelligens.34

Hjørland menar att även dessa mentala modeller är historiska, kulturella 
och sociala produkter, vilket innebär att det inte räcker att intressera sig för 
individen utifrån mänsklig hjärnaktivitet, utan man måste se individen utifrån 
dennes sociala kontext35. 

A central point in my approach is the claim that tools, concepts, meaning, information 
structures, information needs, and relevance criteria are shaped in discourse 
communitites, for exampel, in scientific disciplines, which are parts of society’s division 
of labor. A discourse community being a community in which an ordered and bounded 
communication process takes place. This communication is structured by a conceptual 
structure, by institutional enclosure, and by governance of discourse for a. 

This view changes the focus of IS [information science] from individuals (or 
computers) to the social, cultural, and scientific world.36

Denna syn på vetenskap och mening utifrån den sociala och kulturella 
kontexten ligger till grund för hela tanken om att genomföra en domänanalys. 

Den diskursanalys som presenteras av Winther Jørgensen och Phillips vilar 
på socialkonstruktionistisk grund. Liksom socio-kognitivismen menar 
socialkonstruktionismen att allt handlande sker utifrån sociala, historiska och 
kulturella diskurser. Här går man även vidare och menar att vårt handlande 
även ”bidrar till att konstruera den sociala världen”. 

                                                 
34 Hjørland, Birger 2002a, “Epistemology and the socio-cognitive perspective in information science”, s. 
258. 
35 Hjørland 2002a s. 258 ff 
36 Hjørland, 2002a, s. 258. 
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Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap 
frambringas i social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar och 
kämpar om vad som är sant och falskt.37

Interaktionen mellan ”den verkliga världen” och hur vi uppfattar, eller skapar 
den, är en av grunderna i socialkontruktionismen. Allt vi uppfattar, menar 
Winther Jørgensen och Phillips, är utifrån hur vi har kategoriserat världen. Det 
innebär att det inte går att få en ”sann” uppfattning om världen, utan allt sker 
utifrån olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Alltså finns ingen 
objektiv, fast sanning, utan våra kunskaper och uppfattningar om världen 
förändras och omvärderas hela tiden. 

En vanlig kritik mot socialkonstruktionismen är att om allt är föränderligt 
och det inte finns något objektivt sant att förhålla sig till så blir konsekvenserna 
att ”all regelbundenhet i det sociala löses upp”. Winther Jørgensen och Phillips 
menar att detta är en feltolkning av socialkonstruktionismen och hävdar att 
”det i konkreta sociala situationer ger mycket begränsade ramar för vilka 
identiteter en individ kan anta och vilka utsagor som kan accepteras som 
meningsfulla”38. 

Mot denna socio-kognitivistiska och socialkonstruktionistiska bakgrund 
tänker att jag undersöka informationsbegreppet. 

4.2.2. Michael Bucklands teori om informationsbegreppet 
Michael Buckland presenterar tre olika användningar av 
informationsbegreppet; information som process; information som kunskap och 
information som föremål.39  

1. Information som process (information-as-process) innebär att bli 
informerad, att det man vet och känner till förändras. Att någon berättar 
någonting eller att få någonting berättat för sig. 

2. Information som kunskap (information-as-knowledge) blir en följd av 
”informationen som process”, det vill säga själva kunskapen som 
kommuniceras. Här platsar även uppfattningen om information som något 
som undanröjer tvivel eller osäkerhet. 

                                                 
37 Winther Jørgensen och Phillips 2000 s. 12. 
38 Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 12. 
39 Limberg 2001, s. 19. 
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3. Information som föremål (information-as-thing) pekar till slut på mer 
konkreta saker som data och dokument. Buckland menar att då 
”information som kunskap” är något ogripbart, något man inte kan ta på. 
För att kunna kommunicera detta vetande krävs att de blir uttryckta på 
något gripbart sätt som till exempel i en text. Alla dessa ”gripbara 
uttryckssätt” är således ”information som föremål”. Buckland menar vidare 
att denna definition av informationsbegreppet blivit allt vanligare i och 
med informationsteknikens framfart40  

Vidare ser Buckland två ytterligare begrepp som ofta kommer på tal när 
information refereras till som föremål vilket är informationshantering 
(information processing), det vill säga hantering och manipulation av 
informationen som föremål, och informationsteknik (information technology), 
som ofta refereras till som datorteknik, men även innefattar kopiering, 
användning av penna och papper och så vidare. 

Alltså, menar Buckland, kan diskussionen om information som begrepp 
delas in i två motsatspar, där det ena paret är föremål och processer (entity och 
process) och det andra paret materiellt och ickemateriellt (tangible och 
intangible). Buckland åskådliggör detta genom följande uppställning: 

1. Föremål 

• Materiellt; information som föremål (data, dokument, nedtecknad 
kunskap) 

• Ickemateriellt; information som kunskap (kunskap) 

2. Process 

• Materiellt; informationshantering (datahantering, dokumenthantering, 
kunskapsmanövrering) 

• Ickemateriellt; information som skeende (att bli informerad)41 

Utifrån Bucklands tre förslag till informationsbegreppet samt hans uppdelning 
av materiellt och icke-materiellt föremål tänker jag undersöka 
informationsbegreppets användning och innehåll i mitt källmaterial. 

                                                 
40 Buckland 1991, s. 3-5. 
41 Buckland, 1991, s. 5-6. 
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4.3. Sammanfattning 
Som metod kommer jag att använda mig av tre punkter av Birger Hjørlands 
angreppssätt för att utföra en domänanalys. De tre angreppssätten är historiska, 
epistemologiska och teminologiska studier. Jag kommer även att använda mig 
av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips presentation av den 
kritiska diskursanalysen då den just handlar om relationen mellan 
språkanvändning och den sociala kontexten. 

 För de historiska och epistemologiska studierna kommer jag att undersöka 
den samhälleliga kontexten under de perioder min undersökning koncentrerar 
sig på med grunden i de socio-kognitiva och socialkontruktionistiska tankarna 
att den sociala, kulturella och historiska kontexten påverkar innehållet i olika 
diskurser.  

För den terminologiska studien kommer jag att använda mig av Micael 
Bucklands informationsteori för att undersöka olika typer av angreppssätt av 
informationsbegreppet.  

 22



5. Undersökningskapitel 

I detta kapitel presenterar jag den historiska och samhälleliga kontexten kring 
folkbiblioteket och undersökningen av mitt källmaterial. 

5.1. Historisk och vetenskapsteoretisk kontext kring 
källmaterialet under 1950-talet  

Nedan följer en översikt över den samhälleliga och vetenskapliga kontext som 
folkbiblioteket befann sig i under åren fram till och under 1950-1959.  

5.1.1. Det svenska folkbibliotekets uppkomst 
Joachim Hansson skriver i sin avhandling att avgörandet för folkbibliotekens 
roll i samhället var ur den ideologi de växte fram ur.42 Hansson målar upp en 
bild av ett politiskt uppvaknande i Sverige i slutet av 1800-talet där ”de 
frisinnade liberalerna och socialdemokraterna fick sin första gemensamma 
valframgång”43. Samhället i stort var under denna tid under omvandling, från 
att ha varit ett strikt jordbrukarsamhälle till att industrialismen bredde ut sig 
och drog arbetarna till sig. Detta bidrog till ett ökat medvetande om egna 
rättigheter och rösträtt. Hela början av 1900-talet präglades av demokratisering 
av samhället och politiskt av ett maktskifte från konservatism till en socialt 
inspirerad liberalism. Hansson ser en spirande ideologi som bygger på ett 
rationellt tänkande som genomsyrade hela samhället. Folkets medvetenhet 
ledde till framväxandet av nya ”institutioner, som nykterhetsrörelser, 
fackföreningsrörelsen och de politiska partierna”. 44

Som en följd av detta utvecklades kommunernas arbete och de ålades att 
ansvara för viss statlig verksamhet 45 Det handlade, som jag ser det utifrån 

                                                 
42 Hansson, Joacim, Om folkbibliotekens ideologiska identitet, 1998, s. 41. 
43 Hansson, 1998, s. 45. 
44 Hansson, 1998, s. 49-54. 
45 Hansson, 1998, s. 46. 
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Hanssons text, att försöka samla kommunerna och göra dem till en medveten 
sammanhörande stat. 

Från att biblioteken i Sverige varit mer eller mindre privata tillsattes 
statliga bibliotekskonsulenter 1912 med uppgift att ”övervaka folkbibliotekens 
verksamhet och fördelningen av det nyinrättade statsbidraget”. Detta nya 
bidrag, som hade börjat gälla redan 1905 efter ett riksdagsbeslut46, medför 
givetvis att biblioteken och dess verksamhet från och med nu får ett statligt 
intresse som inte funnits tidigare. 47

Utifrån den politiska bakgrunden är inte svårt att förstå att Valfrid 
Palmgens presentation av biblioteket med öppna hyllor och längre öppettider 
och att biblioteket skulle vara folkets eget, ”öppet för alla oavsett ålder och 
arbetsklass”, vann mark i det svenska samhället.48

5.1.2. Folkbiblioteket som del i folkbildningen 
Joacim Hansson ser de tidiga folkbiblioteken som en tydlig del i samhällets 
folkbildning. Detta handlade, menar Hansson, främst om att bygga upp en 
moral om hur man borde leva.49 Folkbiblioteken har ju sitt ursprung, menar 
Hansson, dels i sockenbiblioteken med sitt kyrkliga inflytande; som i sin tur är 
en följd den svenska folkskolans etablering under andra hälften av 1800-talet, 
dels i folkrörelsernas bibliotek som hade sin grund i den ”politiska och 
ideologiska utveckling som sedan mitten av 1860-talet präglade hela 
samhället”. Hansson ser att det är från denna arena om var folkbibliotekets 
finansiering och organisation bör ligga, som det ”moderna 
folkbiblioteksväsendet” får sin utformning.50 Folkrörelsebiblioteken var 
uppkomna ur folkrörelser och studiecirklar som var en del i den politiska 
atmosfären under det tidiga 1900-talet, men Klas Ramberg och Ann Runfors 
skriver att folkrörelsebibliotekens symbios med studiecirkelverksamheten 
började upplösas under slutet av 1940-talet på grund av särskilt riktade bidrag 
till studiecirklarna. Detta, i samband med att ”kommunbiblioteken” blivit fler 
och hade större ekonomiska resurser, bidrog till att många studiecirkelbibliotek 
helt enkelt lämnade över sitt bestånd till de kommunalt drivna folkbiblioteken. 

                                                 
46 Glimtar ur folkbibliotekens historia i Uppsala län: ett samarbetsprojekt mellan biblioteken i Uppsala 
län,, 1995, s. 10. 
47 Hansson, 1998, s. 47. 
48 Glimtar ur folkbibliotekens historia i Uppsala län: ett samarbetsprojekt mellan biblioteken i Uppsala 
län, 1995, s. 10-12. 
49 Hansson, 1998, s. 55-58. 
50 Hansson, 1998, s. 61-63. 
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Följden av detta blev att själva stommen i kommunbiblioteken ofta utgjordes 
av olika organisationers studiecirkelbibliotek.51   

5.1.3. Bibliotekarieutbildningen under 1950-talet 
Bibliotekarieutbildningen i Sverige var under 1950-talet föremål för 
diskussion. 

Den första längre bibliotekskursen i Sverige tillkom 1926 och var belägen i 
Stockholm52. Kursen, som även brukar benämnas som den första 
biblioteksskolan53, omfattade fyra månaders studier, främst i föreläsningsform, 
men även övningar i katalogisering och klassifikation. Till det kom även ett 
uppsatsarbete ”i någon biblioteksfråga samt en bibliografisk uppgift”54. Utöver 
de teoretiska studierna ingick även inofficiellt praktik, eller elevutbildning som 
det benämns i artiklarna. Denna praktik fick en officiell plan så sent som 1935. 

Från och med 1943 krävdes akademisk examen för att få tillträde till 
biblioteksskolan. I samband med detta gavs tydligare riktlinjer i fråga om 
innehållet i elevutbildningen och även i undervisningen. 

1949 är det år då Folkbibliotekssakkunniga lägger fram sitt betänkande 
Folk- och skolbibliotek. I betänkandet föreslår Folkbibliotekssakkunniga att 
både akademiker och icke-akademiker ska kunna söka till biblioteksskolan, 
med olika längd på utbildningen för de olika sökandena. Detta förslag mottogs 
kritiskt av både Svenska folkbiblioteksföreningen och Sveriges allmänna 
biblioteksförening som båda betonar vikten av att hålla fast vid de höga 
kompetenskrav som en akademisk examen innebär, det vill säga, att de 
förordade akademisk examen som norm för att få söka till biblioteksskolan.55  

Under åren som följde fram till 1955 diskuterades utformningen av 
biblioteksutbildningen inom folkbibliotekariekåren utan något konkret resultat. 
Under 1954 och 1955 anordnade Sveriges allmänna biblioteksförening två 
konferenser angående utbildningsfrågan där företrädare från både de 
vetenskapliga biblioteken och folkbiblioteken fanns på plats. Dessa 
konferenser resulterade i att man önskade se en gemensam grundutbildning för 
folkbibliotekarier och bibliotekarier vid de vetenskapliga biblioteken. 

                                                 
51 Ramberg, Klas, Runfors, Ann, Bildning och nöje: om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter, 
1994, s. 229-230. 
52 Knutsson, Knut m fl, 1956, ”Utbildningsfrågan”, s. 591. 
53 Hjelmqvist, Bengt, 1953, ”Folkbiblioteksåret 1952/53 – föredrag vid SAB:s årsmöte 1953”, s. 321. 
54 Knutsson, Knut m fl, 1956, ”Utbildningsfrågan”, s. 591. 
55 Knutsson, Knut m fl, 1956, ”Utbildningsfrågan”, s. 593-594 
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Även om diskussionen om att det är viktigt med höga kompetenskrav och 
att de som söker till biblioteksskolan har akademisk bakgrund, så har 
utbildningen en genomgående praktisk grund. Man utbildas för att bli 
bibliotekarie och utbildningen är därmed grundad på det. Britt Marie 
Häggström säger i en artikel från DIK-forum från 2003, att utbildningen under 
1940- och 50-talen var väldigt professionsinriktad.56 Man utbildades helt enkelt 
till att bli bibliotekarie. 

5.2. Källmaterialet från 1950-talet 
Som jag tidigare nämnt har jag valt artiklar ur Biblioteksbladet som handlar om 
folkbibliotekets roll i samhället, biblioteksverksamheten och utbildning av 
bibliotekarier. Efter en genomgång av Biblioteksbladets artiklar från 1950-talet 
kan man se några ämneskategorier som ofta återkommer:  

1. Folkbibliotekets roll i bildningen av den enskilde individen och det svenska 
folket i allmänhet 

2. Rationaliseringsfrågan av bibliotekspersonalens arbete  

3. Kvalitetsdiskussion om god och dålig litteratur och kultur  

4. Ekonomifrågor och organisationsfrågor angående kommun- eller statsstyre 

5. Diskussioner om utbildning av bibliotekspersonal 

Många diskussioner i Biblioteksbladet handlar om bibliotekens undermåliga 
ekonomi, om antal utlån per invånare i kommunen och vad som bör göras för 
att locka fler till biblioteket, bibliotekariernas låga lön och man tänker att det 
inte har hänt så mycket kring biblioteket under de år som leder fram till idag, 
men åtminstone en sak vittnar om att det är en annan tid och ett annat slags 
folkbibliotek det står om i artiklarna; begreppet information är i det närmaste 
obefintligt. 

Utifrån denna uppsats syfte är detta emellertid mycket intressant och jag 
tänker gå vidare genom att utifrån Bucklands förslag av innehållet i 
informationsbegreppet, och den historiska och samhälleliga kontexten, försöka 
undersöka om dessa betydelser ändå kan finnas i debatten, men i annan 
semantisk förklädnad. 
                                                 
56 Almerud, Peter 2003, ”’Bibliotekariens dag’: avstamp för fördjupande diskussioner om yrkets framtid”, 
s. 19 
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Då själva begreppet information är frånvarande i texterna från 
Biblioteksbladet, kommer jag främst att uppehålla mig vid boken som 
företeelse samt begreppen, bildning, kunskap och upplysning. Jag tänker 
undersöka dessa begrepp i förhållande till Micael Bucklands teori om 
informationsbegreppet och mot bakgrund av den historiska och vetenskapliga 
kontext som begreppen befinner sig i. 

Svensk uppslagsbok från 1950 skriver följande om ”information”: 

Informatio´n (av lat. Informa´re, bilda, undervisa), upplysning, underrättelse, 
undervisning. 

Informator, hus- el. hemlärare. Informera, meddela, underrätta, upplysa.57

Ytterligare informationsrelaterade ord som Svensk uppslagsbok tar upp är 
informationsbyrå, informationsministerium, informationsstyrelsen och 
informationsverk. I Nationalencyklopedin från 1992, däremot, uppgår 
informationsrelaterade ord till tjugofyra stycken, vilket säger en del om 
informationsbegreppets utökade användningsområden under slutet av 1900-
talet. 

Även i Biblioteket och vi används dessa begrepp flitigt. Skillnaden från 
Biblioteksbladet, förutom att det ena är en löpande tidskrift och det andra en 
årsskrift, är att begreppet information används, men tätt knutet till handböcker 
och referenssamling. Här utkristalliseras en uppdelning av folkbibliotekets 
uppgifter där det å ena sidan handlar om kultur och bibliotekets humanistiska 
grund och å andra sidan om kunskap och den mer tekniska vetenskapen. 

5.2.1. Biblioteksbladet och Biblioteket och vi 1950-1959 

Boken 
Boken är ju det medium som är huvudsaken i biblioteken på 1950-talet. En 

liten del består av tidningar och tidskrifter och det talas i vissa artiklar även om 
att ge möjligheten till grammofonlyssning. Men det är ändå boken (kanske 
främst med skönlitterärt innehåll) som är grunden till hela 
folkbiblioteksverksamheten och även det mål som biblioteket i artiklarna talar 
om; att ge folket bildning och kunskap, vilket sker genom boken. 

Gösta Östling talar nedan om bokens ställning på biblioteket: 

                                                 
57 Svensk uppslagsbok, band 14, Förlagshuset Norden AB, Malmö 1950. 
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Bibliotekens kvalificerade arbete måste ständigt demonstreras: ta fatt på alla slags 
intressen i samhället, inte minst på de kollektiva och yrkesbetonade, uppsök dem, ge dem 
litteratur, kommenterade litteraturlistor, utställningar. Vi skall visa dem att biblioteken 
kan ge dem boken, böckerna, som de behöver men nu ofta går ovetande om. […] 

Det måste då bli klart för myndigheterna och opinionen, att institutioner som bidrar till 
personlighetsutbildningen och kunskapsspridandet är värda kraftigt stöd och att detta är 
mycket god ekonomi – t. o. m. i mycket dåliga tider.58

Östling talar här i Biblioteksbladet från 1950 om biblioteket, och närmast 
boken, som bidragande till personlighetsutbildning och kunskapsspridande. 

Sigurd Möhlenbrock ger också sin syn på boken: 

Såsom centra för kultur- och bildningslivet i samhället är biblioteken fullt jämförbara med 
exempelvis skolorna. Skall deras bokurval hållas vid en tillfredsställande standard, skall 
allmänheten vidare i biblioteket erhålla kvalificerad vägledning och rådgivning vid 
litteraturvalet och bibliotekens handboksamlingar bli rätt utnyttjade som 
upplysningscentraler, måste hos den fackutbildade personalen förutsättas en 
bokkännedom, en allmän-orientering, en mognad och ett omdöme, som väl motsvarar 
nuvarande krav på inträdessökande till biblioteksskolan: akademisk examen eller 
motsvarande förutsättningar för deltagande i skolan.59

Möhlenbrock menar här att boken, och biblioteket, alltså är centra för 
människans bildning, vilket är det högre målet med bibliotekets verksamhet. 
Han skiljer dock här mellan litteratur och handböcker, och det är handböckerna 
som är upplysningscentraler, inte litteraturen. 

I årsskriften Biblioteket och vi från 1951 diskuteras samarbeten mellan 
olika slags biblioteket, främst kanske mellan mindre folkbibliotek och 
centralbiblioteken. Även här är bokförsörjningen bibliotekens viktigaste 
verksamhet, nedan enligt Ingeborg Heintze: 

Centralbibliotekens uppgifter äro mångskiftande. Först genom dem har 
landsbygdsbiblioteken fått möjlighet att utvidga sina resurser och förbättra sin service. 
Genom dem har även samarbete åstadkommits mellan olika slag av bibliotek, och de har 
blivit en betydelsefull faktor för att ge hela landet samma möjligheter till 
bokförsörjning.60

Centralbibliotekens största verksamhet är att förse mindre bibliotek med 
böcker, och det blir tydligt att människors tillgång på böcker uteslutande är 
bibliotekens stora uppgift. 

                                                 
58 Östling, Gösta, 1950, ”Samhället, ekonomien och biblioteken”, s. 49. 
59 Kalén, I, Möhlenbrock S., ” SFF:s yttrande över folkbibliotekssakkunnigas betänkande”, s. 7. 
60 Heintze, Ingeborg 1951, ”Bibliotek i samverkan”, s. 3 
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I nästa artikel från Biblioteket och vi 1951, som även den handlar om 
centralbiblioteken, skriver artikelförfattaren Tora Olsoni att centralbiblioteket 
också har till uppgift att ge rådgivning och ”bibliotekteknisk hjälp”. Hon 
skriver också om de meddelanden som centralbiblioteket skickar till de övriga 
biblioteken som innehåller goda råd och hjälp om hur man till exempel bör 
sköta sina bokinköp och vilket hjälp man kan få av centralbiblioteket och så 
vidare. Författaren använder inte begreppet information någon gång, utan det 
handlar om rådgivning och rent av förmaningar61. 

Tore Husberg fokuserar också han på boken som medium i en artikel i 
Biblioteksbladet från 1953: 

Den tekniska utvecklingen under detta århundrade har med ett modernt ord uttryckt varit 
fantastisk, framförallt beträffande kommunikationerna människorna emellan. 
Utvecklingen har gått så hastigt, att det inte är underligt om vi inte på alla områden riktigt 
hunnit med. […] 

 Men, så länge man inte uppfunnit något annat, överlägset konserverings- och 
kommunikationsmedel för mänskligt vetandes och mänskliga tankars bevarande och 
överförande, är och förblir boken – det tryckta ordet – det väsentligaste medlet i allt 
bildningsarbete.62

Detta är naturligtvis ingen konstig slutsats då boken ju ändå var, och är, 
bibliotekens grundstomme och vanligaste medium. Skillnaden mellan idag är 
väl, vågar jag påstå, att boken som medium inte hade någon nämnvärd 
konkurrens. För att bilda sig och tillskansa sig kunskap var boken det medel 
man hade att tillgå. Intressant nog handlar en artikel från 1959 i 
Biblioteksbladet för första gången om att eventuella andra medel i den så 
kallade bildningsprocessen kan spela in vid sidan om boken. Bengt Nerman 
skriver om boken och biblioteket som bildningens centrum och menar att det 
skett en förskjutning av denna roll bort från biblioteket. 

Det finns emellertid större och mer generella problem bakom. Det finns i vår kulturkrets 
en utveckling bort från boken och en förändrad syn på boken. Vi kan finna dessa 
tendenser på ett mera allmänt plan och i speciella former i bildningsarbetet. Hur det är på 
ett mera allmänt plan känner vi alla till: ordet får mer och mer maka åt sig för bilden och 
ljudet, TV-apparaten kommer på bordet, radioapparaten i bokhyllan, och boken är inte 
längre i så hög grad nyhetsförmedlare, den är ett medel för sammanfattning, översikt och 
analys. Detta gäller vare sig det är fråga om en fackbok eller skönlitteratur. […] 

Den andra tendensen i folkbildningsarbetet, som verkar samtidigt, och som också leder 
till färre lån, är den att boken på sina håll tenderar att glida något åt sidan för vad man 
kallar mera ’livsnära’ resurser, mera ’direkt’ verklighetsstudium. Man utnyttjar 

                                                 
61 Olsoni, Tora 1951, ”Centralbibliotekens kontaktmöjligheter”, s. 6-7 
62 Husberg, Tore, 1953, ”Biblioteket i centrum”, s. 231. 
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deltagarnas egna erfarenheter, stoff som kan samlas ur den påtagliga omgivningen, ur 
tidningar, tidskrifter, radio, TV, och man tar mer och mer i bruk bandspelare, skivspelare, 
film, filmband, mikrofilm, småbilder, radio och TV. Eller man nöjer sig med vad som kan 
stå i ett komprimerat korrespondensbrev eller en tillrättalagd studieplan. […] 

Folkbildarna har vidare erfarenheter från fältet, av direktkontakt med många människor 
som talar om ting som är väsentliga för dem. Sådana erfarenheter är viktiga. Det blir ofta 
en kraftig ommöblering i föreställningarna hos den goda folkbildaren när han möter sin 
publik, går sina kursdeltagare in på livet: han börjar förstå var deras behov och intressen 
ligger och får sina egna synpunkter i ett större perspektiv. Det kan leda till en ny syn på 
ämnet, på boken, på bokskrivandet, på bokens användning, på urvalet litteratur i 
biblioteket; och det lär en att, om än motvilligt, placera boken bredvid andra 
kunskapskällor. […] 

Om jag fick peka på vad jag tycker biblioteken och bibliotekarierna skulle göra för att 
de bägge sidorna av bildningsarbete, bibliotek och studieverksamhet, skulle föras närmare 
varandra och biblioteket samtidigt komma närmare bildningsarbetets centrum, så är det 
första denna strävan att efterhand alltmer förvandla biblioteket till denna punkt, där det 
aktiva bildningsarbetet naturligt centreras och har sina resurser. Det betyder – för att 
knyta an till diskussionen om hjälpmedlen – att man av biblioteket skapar ett ’mediatek’, 
den naturliga punkt där man lånar, böcker förstås, men också lånar och lyssnar till musik, 
ser och lånar film, bilder, tidningsurklipp, ja kanske t. o. m. samlas kring TV-apparaten. 
Det betyder inte att man ger upp sin ställning som ’bibliotek’, det betyder bara att man 
inser, att boken inte är ett självändamål och något som självklart överträffar andra 
media.63

Detta är den enda gången i de artiklar jag läst från åren 1950-1959 som bokens 
ställning som oantastad bildningskälla ifrågasätts. Artikelförfattaren 
ifrågasätter inte bara boken som den enda sanna källan, utan problematiserar, 
enligt min uppfattning, hela bildningsbegreppet. I och med att han jämställer 
andra medier med mediet boken legitimerar han tanken att kunskap kan 
förekomma på lika villkor i olika kontexter. Bokens självskrivna ställning som 
kunskapens eviga och enda behållare blir här ifrågasatt. 

Bildning och kunskap 
Boken framställs som sagt som folkbildningens källa i Biblioteksbladets 
artiklar från 1950-talet. Begreppet boken får i artiklarna står som representant 
för flera saker; dels för själva boken som fysiskt medium, dels för själva 
innehållet och även för det som är målet med tillskansandet av innehållet, 
nämligen att leda till bildning och kunskap. 

Själva bildningsfrågan är i artiklarna något abstrakt, något som ofta 
beskrivs som någon slags andlig personlighetsutveckling utan närmare 
förklaring. Det verkar dock ändå finnas någon slags distinktion mellan 
utbildning och bildning där utbildning mer är på akademisk nivå och mer 

                                                 
63 Nerman, Bengt 1959, ”Biblioteken i bildningsarbetet”, s. 98-101. 
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handlar om ”hårda fakta”, medan bildning mer handlar om 
personlighetsutveckling. Enligt Svenska akademiens ordbok kommer ordet 
bildning från tyskans bildung, vilket betyder ”bilda”64. Nationalencyklopedin 
beskriver ”bilda”, i detta sammanhang, som något som handlar om ”kulturellt 
högtstående kunskap utan direkt nyttovärde”65. Detta tydliggör användandet av 
begreppet bildning som mest berör bibliotekets kulturella verksamhet. 

Idag talas det ofta om bibliotekets viktiga uppgift att ge tillgång till 
information, något som sällan berörs i artiklarna från 1950-talet. Däremot är 
bildningsfrågan en mycket stor del av bibliotekets verksamhet, kanske till och 
med den viktigaste under 1950-talet, vilket innebär att den kulturella 
verksamheten under detta decennium antastligt var folkbibliotekets 
huvudaktivitet. 

Arne Helldén ger nedan sin syn på bildning och skiljer mellan ”teknisk 
bildning” och ”personlighetsbildning”. 

Med bildning avser jag den del av erfarenhets- och kunskapsprocessen, som absorberas 
av personligheten, påverkar och utvecklar denna, alltså personlighetsbildning. […] 

[Den tekniska bildningen tillhör] erfarenheter och kunskaper – och det i stor mängd – 
som är nyttig och värdefull på andra håll än i personlighetslivet, t. ex. i vetenskap och 
samhällsliv. […] 

Frågor sådana som ’Vad skall jag tycka om’, ’Hur skall jag forma mitt liv och ge det en 
mening’ saknar fullständigt intresse för vetenskapen. Men det är de klassiska 
bildningsfrågorna. Vetenskapens strävan är abstrakt - generaliserande. Bildningens 
strävan däremot konkret – individualiserande.66

Det stora generaliserande, det som kan förändra samhället i stort, tillhör 
vetenskapen, medan det humanistiskt filosofiska endast påverkar människor på 
det personliga planet. 

Han fortsätter sedan med att uttrycka oro över bildningssituationen i 
Sverige. 

Den fara, som hotar vår kultur, är av annat och ofta anfört slag: vi har så till den grad 
hamnat i ’teknik’ och ’abstraktion’, att utrymmet för estetiska och andra bildande 
moment, överhuvudtaget livskontemplationen, personlighetens upptagande av ’bildande 
element’, blivit allt mindre och mindre.67

                                                 
64 Svenska akademiens ordbok http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2006-04-16 
65 NE www.ne.se 2006-04-16 
66 Helldén, Arne 1951, ”Om bildning”, s. 182-183. 
67 Helldén 1951, s. 185. 
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Bildningens grunder, den bildning som gör skillnad för individen på det 
personliga planet, verkar enligt Helldén har sin grund främst i de humanistiska 
ämnena. På samma sätt kan man tolka Gösta Östlings syn på bildning. 

Ty denna kraft, individens potentiella värde, kan utvecklas genom att individen tillägnar 
sig kunskaper och bildning. Detta sker genom erfarenheter i det praktiska livet men 
kanske i ännu högra grad genom intellektuella och emotionella upplevelser från det 
andliga livet.  […] 

Sedan möjligheterna i stigande grad utökats för varje medborgare, åtminstone i vårt 
land, att få en del av dessa berikande element i det andliga livet genom allt fler (men 
långt, långt ifrån tillräckliga!) kulturella inrättningar kan man på allvar börja inrikta sig på 
de bildningsmål som antytts. Bibliotekens roll i detta bildningsarbete är att tillhandahålla 
alla böcker som behövs för att möjliggöra ett berikat andligt liv.68

Utifrån dessa artiklar ges bibliotekets roll som ”bildningscentra”, med dagens 
mått mätt, en tydligare och mer utstuderad roll som kulturinstitution med 
uppgiften att berika människor på det ”andliga” planet. 

Ernst Östebo skriver i en artikel om centralbiblioteket i Biblioteket och vi 
från 1951 om bildningens nära släktskap med kulturen: 

Det är ju en ofta – nästan till leda – upprepad sanning att landsbygden är betydligt sämre 
lottad med kulturella förströelser än vad staden är. Vi har ingen teater, inga konserter eller 
dylikt, men i de allra flesta landsbygdskommuner finns i alla fall något, varmed 
bildningstörstande människor kan komma i kontakt med kulturen i dess olika former – 
nämligen biblioteket.69

Några år senare skriver Gösta Östling igen om bildningsbegreppet i 
Biblioteksbladet, men då som något som är grunden till Sveriges materiella 
utveckling. 

Det är alltså ett nationellt intresse att dessa faktorer, bibliotekspersonalen och 
bokbeståndet är av sådan kvalitet, att biblioteksväsendet utvecklas till ett instrument för 
en fri och högtstående bildningsverksamhet. […] 

Statsmakternas likgiltighet för biblioteksväsendet är förvånansvärt, milt talat. Det 
gäller dock den folkbildning om vilken alla gärna talar vackert, den folkbildning varpå 
samhället i dess utvecklingsmöjliga tendens beror, den bildning som är de materiella 
framstegens förutsättning.70

Den folkbildning Östling talar om här kan knappast vara en ”andlig” sådan. I 
nummer nio samma år skriver han dock igen om biblioteket som 

                                                 
68 Östling, Gösta 1951, ”Bildningsmål”, s. 225. 
69 Östebo, Ernst 1951, ”Centralbiblioteket och vi”, s. 15 
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bildningsanstalt med ”ett mycket klart syfte, nämligen att aktivisera det andliga 
och intellektuella livet hos varje människa”71. Vidare skriver han året efter: 

Det är väl ingen tvekan att biblioteksarbetet i yttersta mån gäller personlighetsbildningen. 
Detta är även målet för folkbildningsarbetet i allmänhet. […] 

Folkbiblioteken är inte magasin för arkivalisk förvaring av böcker utan 
bildningsinstitutioner som siktar på den enskilde i en sektor av hans bildningssträvan – 
den som har med litteratur att göra. Vi har att tillgodose inte bara medvetna 
litteraturbehov utan vi har även – och minst lika mycket – att aktivisera läs- och därmed 
bildningsbehov från en kanske mycket låg utgångspunkt. Folkbiblioteken skall så 
uppställa och så meddela sitt litteraturinnehav, att vem som helst som kommer i kontakt 
med dem (på jakt kanske efter Sigge Stark) skall finna någon som attraherar honom, 
väcker hans önskan att läsa mer.72

Bildningsarbetet, vare sig det gäller andlig personlighetsbildning eller bildning 
som främjar materiell utveckling, handlar i grunden om att göra boken 
tillgänglig för besökarna. Boken fokuseras här som medlet för 
kunskapsprocessen som leder till bildning. Bildning ses som ett mål och medlet 
för att uppnå det målet är boken. 

Ingeborg Heintze skriver i Biblioteket och vi från 1959/06: 

Biblioteket är inget självändamål utan är till för allmänhetens skull. Utan besökare är 
biblioteket till ingen nytta, även om bokbeståndet är utmärkt och katalogerna perfekta. 
Det är först när lokalerna befolkas som biblioteket börjar leva och tjäna sitt ändamål, att 
tillfredsställa besökarnas behov av kunskap och andlig vederkvickelse.73

Här är återigen en uppdelning mellan den andliga bildningen och ren kunskap. 
Årsskriften Biblioteket och vi handlar denna gång om bibliotekens service till 
allmänheten. Tore Nordström skriver i sin artikel om folkbiblioteken och 
näringslivet och pekar på att biblioteken borde vara mer tillgängliga för 
företag. I artikeln använder författaren frekvent begreppet information. 
Bakgrunden är att samhället präglas av industrialisering och krav på allt högre 
produktivitet. 

Eftersom nu hela samhället ytterst vilar på det fundament, som näringslivet i sig utgör, är 
det uppenbart, att kunskapen och yrkesskickligheten hos de människor, som är 
engagerade i det industriella livet utövar ett avgörande inflytande på samhällets 
förutsättningar att åtminstone i materiellt hänseende ge en tillfredsställande grund.  

Kunskapens källa heter information. I en tid, då kunskapsmeddelsen utformas via ett 
flertal medier i en ständigt växande omfattning blir det allt svårare att överblicka, 
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samordna, utvälja och konsumera det informativa materialet. Resurserna är begränsade, 
tiden knapp och samtidigt är det av flera skäl nödvändigt att få snabb kunskap om 
framsteg, nya upptäckter och överhuvudtaget landvinningar på olika områden. Riskerna 
för dyrbart dubbelarbete mångdubblas i samma mån fler forskare sysslar med samma eller 
likartade uppgifter, det tidsödande arbetet att söka fram vissa data blir allt kostsammare ju 
större mängden av information blir. För det högt rationaliserade näringslivet krävs en 
genomgripande och effektiv organisation i fråga om informationstjänsten och det är här 
som de olika biblioteksformerna kommer in i bilden.74

Här är informationsbegreppet starkt förknippat med kunskapsbegreppet i 
förhållande till samhällets utveckling i stort, inte till en personlig ”andlig” 
utveckling. Samhället är beroende av näringslivet, vilket i sin tur är beroende 
av tillgång till information. 

Samhället har ett livsviktigt intresse av att hela näringslivet får till sitt förfogande ett 
välorganiserat system av källor, beredda att på kortast möjliga tid lämna vederhäftig och 
aktuell information.75

Nordström skriver att de större företagen ibland har egna företagsbibliotek, 
men att det borde finnas ett större samarbete mellan folkbiblioteken och de 
mindre företagen, något som författaren menar inte är så utbrett. Han försöker 
sedan ge en förklaring till varför det inte tidigare funnits ett samarbete mellan 
bibliotek och näringsliv. 

De svenska folkbiblioteken har endast i mycket ringa utsträckning sökt tillmötesgå ev. 
önskemål från näringslivet sida och om möjligt i ännu mindre grad målmedvetet inriktat 
en del av verksamheten åt detta håll. Orsakerna till detta uppenbara missförhållande är 
flera. Den kanske viktigaste torde vara att söka i den nuvarande rekryteringen till 
folkbibliotekarieyrket. Alltsedan grunden lades till den svenska bibliotekarieutbildningen, 
sådan den utformas i biblioteksskolan med i princip en akademisk grundutbildning, har 
den rent humanistiska bakgrunden dominerat.76

Han pekar på att de som blir bibliotekarier endast har läst humanistiska ämnen 
som språk, historia, litteraturhistoria och så vidare. ”Det är uppenbart, att 
denna humanistiska ’belastning’ knappast är ägnad att inspirera till närmare 
kontakter med affärslivets män”77, menar Nordström. Han skriver att 
bokbeståndet även blivit lidande av detta och att biblioteken inte intresserat sig 
för det ”merkantila och tekniska” i urvalet av litteratur och att ”det i decennier 
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talats om biblioteket i centrum, men tonvikten har hela tiden legat på det 
kulturella planet.”78

Nordström ger sedan ett förslag på samarbete mellan företagen och 
folkbiblioteken att hjälpa till att ordna den litteratur företagen behöver. ”I 
allmänhet får man räkna med att näringslivet kräver omgående svar på frågor 
eller fordrar direkt hjälp med informationsmaterial.”79 Sedan talar han om att 
biblioteket bör hjälpa företagen skaffa handböcker och annat referenslitteratur 
som kan vara av intresse för företagen och hur viktigt det är att ge 
”kontinuerlig information om bibliotekets resurser.” I slutet av artikeln 
beklagar han att ”en så viktig detalj som ett välordnat informationscentrum för 
näringslivet saknas i nära nog alla bibliotek utom de allra största.”80

Det intressanta är att det här finns en tendens att använda 
informationsbegreppet i sammanhang som handlar om motsatsen till 
humaniora och kultur. Det är näringslivets behov att information som i sin tur 
är till gagn för de ”tekniska och merkantila” intressena i samhället. Information 
som begrepp får en tydlig prägel av att innebära ”hårda fakta”. 

Den bärande grundidén har varit, att alla bibliotek – oberoende av storleksordning – i 
framtiden bör kunna göra en avsevärd insats i fråga om stöd till näringslivet, en insats, där 
såväl folk- som företagsbibliotek, institutions-, forsknings- och vetenskapliga bibliotek 
tillsammans med å ena sidan biblioteksorganisationer och å andra sidan företagsvärldens 
organisationer skall kunna åstadkomma ett samarbete med en väsentlig höjning av 
informationstjänstens kvalitet som riktmärke. För att på längre sikt åstadkomma en 
förstärkt service till industrien måste biblioteksutbildningen förstärkas på de 
samhällsvetenskapliga, tekniska och merkantila sektorerna.81

Upplysning 
Ordet upplysning är kanske hittills mest likt dagens kanske lite slarviga 
användning av ordet information. Begreppet upplysning finns också som 
synonym till begreppet information i Svensk uppslagsbok från 1950.  

Upplysning kan ses som något av en bisak, något man behöver för att 
kunna gå vidare till det som egentligen är målet. Det kan också vara att 
tillskansa sig ”snabba fakta”, något som inte ska leda till en djupare förståelse 
eller djupare kunskap. Nedanstående citat är taget från en artikel skriven av 
Kai Söderhjelm: 
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Om man en gång anser, att biblioteken behövs och att de har en uppgift att fylla, då måste 
man tala om för allmänheten, att biblioteken finns. Det är nu så gott om olika sociala 
förmåner, att ytterst få människor kan hålla reda på alla. De fria boklånen är en av de 
största förmånerna, och eftersom man dessutom genom biblioteken kan få upplysning om 
samhällets övriga åtgärder, borde upplysning och reklam koncentrera sig kring 
biblioteken.82

Artikeln från Biblioteksbladet 1950 handlar i sin helhet om att biblioteket 
måste synas utåt och berätta om sin verksamhet, att göra reklam helt enkelt. 
Här skiljer artikelförfattaren mellan boken som sådan och att man kan få 
upplysning. Upplysning är inget som har med böcker att göra, och inte heller 
bildning i förlängningen.  

Kai Söderhjelm fortsätter och skriver att man på sina håll ”placerat ut en 
’Upplysning’ utanför lånedisken, alltså en bibliotekarie till vilken allmänheten 
skall vända sig för att få råd och hjälp”83. Vidare skriver han att 
”Upplysningen” främst borde ”inrikta sig på nykomlingarna och de 
oregelbundna gästerna på biblioteket, för att lära dem hitta rätt”84. Söderhjelm 
fortsätter och ger sin syn på upplysning som företeelse: 

Kanske vartannat samtal till en daglig tidnings redaktion, kommer från någon, som vill ha 
hjälp och upplysning. Det gäller diktcitat, det är att översätta brev, att känna igen 
svampar, växter och djur, att tala om hurudant vädret var på julafton för tre år sedan o. s. 
v., för att nu inte tala om idrottsresultat och andra större dagshändelser. De som frågar, 
gör inte det för att komma i tidningen, de gör det för att de inte vet någon annanstans, där 
de kan fråga om sådant. Många tidningar uppmuntrar direkt till frågande, de vet, att det är 
god reklam för företaget. Ett bibliotek skulle säkert kunna dra till sig en liten del av de 
frågorna och kunna svara på rätt många av dem. Det skulle så småningom ge många nya 
låntagare.85

Upplysning för Söderhjelm är alltså något lite enklare problem som ska gå 
snabbt att få svar på eller få hjälp med, en slags service. Här handlar det varken 
om bildning eller varken om böcker i första hand. 

Samma typ av förklaring kan man ge Bengt Hjelmqvists förslag på 
upplysning: 

Tidningen Expressen hade för någon tid sedan en artikel med rubriken Det levande 
biblioteket. Författaren hade varit i Danmark och blivit imponerad av den 
upplysningsverksamhet, som de danska biblioteken bedrev. ’Ring till oss, om ni vill veta 
adressen till er moster i Odense’, stod det på en skylt innanför dörren på ett av de 

                                                 
82 Söderhjelm, Kai, 1950, ”Biblioteket och allmänheten”, s. 245. 
83 Söderhjelm 1950, s. 249. 
84 Söderhjelm 1950, s. 249. 
85 Söderhjelm 1950, s. 249-250. 

 36



bibliotek, han hade besökt. ’Låt det regna med frågor’, stod det i en reklambroschyr för 
biblioteket. ’Ni får gärna fråga per telefon’ o. s. v. I Sverige, säger författaren, ’vågar man 
sig inte ens in på ett så högtidligt ställe som ett bibliotek’. Det sista är nu en sanning med 
modifikation – vi har ändå omkring 1 miljon låntagare i folkbiblioteken -, men författaren 
är säkerligen inte ensam om sin inställning. Det propageras också hos oss för biblioteken 
som upplysningscentraler, och också hos oss kan man på biblioteket få reda på sin 
mosters adress, åtminstone om biblioteket är något så när stort.86

Även här avser upplysning handla om lite lättare frågor. Gösta Östling skiljer 
också på upplysning och bildning, han talar om bibliotekets ”uppfostrings-, 
upplysnings- och bildningsverksamhet”87. 

Liknande exempel på frågor som kan tillfredsställas med snabba svar finns 
i Biblioteket och vi från 1953. Artikeln av Roland Adlerberth handlar om 
bibliotekens referenssamling och bibliotekariens förhållande till den. 
Referenssamlingen befann sig ofta i samband med läsesalen: 

Att hjälpa de studerande tillrätta kräver alltså – det är åtminstone min privata åsikt – 
knappast mera än en god allmänbildning och godtagbar kunskap i 
klassifikationssystemets uppställning. Det är när det gäller quick reference som den gamla 
plattityden om bibliotekarien kommer helt till sin rätt: Han behöver inte veta någonting 
själv, men han måste vet var allting står. För refbibliotekarien gäller sats nummer två i 
allra hösta grad. Frågan må gälla vad som helst; står svaret överhuvudtaget att få i någon 
av läsesalens böcker skall han kunna få fram det. Det må gälla namnet på innehavaren av 
en viss professur i Auckland, adressen till en järnvarufirma i Denver, en rad ur en svensk 
dikt som skall identifieras till namn och författare, översättningen av ett engelskt 
fackuttryck; allt det där skall vi kunna ge svar på, och svara fort. Så snabbt att frågan kan 
besvaras direkt även per tel.88

Författaren fortsätter och menar att det är viktigt att kunna svara snabbt på 
frågorna då ”[q]uick reference är vårt viktigaste jobb utåt”: 

Därför bör även mindre bibliotek ha en hygglig samling av svenska och utländska 
handelskalendrar, av utländska Who’s Whos och kalendrar av olika slag, av det mesta av 
vårt offentliga tryck, av kartor och citatlexika, av tekniska ordböcker. Och framför allt, en 
bibliotekarie som har lärt sig att hitta i allt det där.89

Adlerberth menar vidare att bilderböcker inte hör hemma i referenssamlingen 
för, som han säger: 
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Jag hör till refpuristerna, och håller styvt på att läsesalen skall ge information, 
information, information. Skönheten och glädjen skall man få låna hem.90

Här skiljer författaren ganska tydligt mellan vad som hör respektive vad som 
inte hör hemma i referenssamlingen; det vill säga, vad som ska och vad som 
inte ska klassas som information.  

Stig Kågerman skriver också om referenssamlingen och bibliotekets 
handböcker, men han använder i samma sammanhang begreppet upplysning: 

Om man ser på biblioteksverksamheten – som jag tror att man bör göra det – i första hand 
som ett samhällets arbetsredskap, en möjlighet för den enskilde att lättillgängligt och 
snabbt erhålla upplysning och vägledning i alla de komplicerade situationer, som det 
moderna samhällslivet försätter en i, så blir det rätt snart klart, att det arbete som från 
bibliotekens sida läggs ned på handbokssamlingen och referensarbetet aldrig kan blir för 
stort. Om handbokssamlingen i ordets rätta bemärkelse är ett levande bokbestånd, kan 
man förutsätta att biblioteket som helhet på rätt sätt är inlemmat i det samhälle det skall 
betjäna.91

Begreppet upplysning som det används i de artiklar jag läst, åtminstone ligger 
närmast begreppet information i det avseende det beskrivs i Svensk 
uppslagsbok från 1950. 

5.3. Sammanfattning 
Folkbiblioteket i Sverige utvecklades under en politiskt omvälvande tid. Det 
pågick en demokratiseringsprocess i samhället och folkbiblioteken kom från 
början delvis att bygga på bokbestånden från arbetarrörelsernas egna bibliotek. 

Bibliotekarieutbildningen var uppdelad mellan utbildning av 
folkbibliotekarie och forskningsbibliotekarie och utbildningen var mycket 
professionsinriktad. 

I artiklarna jag läst från Biblioteksbladet och årsskriften Biblioteket och vi 
förekommer begreppet information sällan, istället fokuserar jag på begreppen 
bok, bildning, kunskap och upplysning. 

Bokens ställning som bibliotekets centrum ifrågasätts inte, det är 
bibliotekets huvudverksamhet att föra samman människor med böcker. Dessa 
böcker är grunden för den bildning som biblioteket ska verka för att människor 
ska få. Det handlar om bildning i motsats till utbildning där bildningen står för 
människors ”andliga” personlighetsutveckling. Utbildningen handlar mer om 
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kunskap och de ”hårdare” vetenskaperna, till exempel naturvetenskap. 
Kunskap kopplas här ihop med information. Även upplysning är besläktat med 
begreppet information, men här handlar det mer om ”snabba fakta” snarare än 
något som ska leda till fördjupad kunskap.  

5.4. Historisk och vetenskapsteoretisk kontext kring 
källmaterialet under åren 1995-2005  

Nedan följer en översikt över den samhälleliga och vetenskapliga kontext som 
folkbiblioteket befann sig i under åren 1995-2005. 

5.4.1. Folkbiblioteket som del av det livslånga lärandet i 
kunskapssamhället 
Joachim Hansson gör en analys av folkbibliotekets utveckling i det svenska 
samhället, från industrisamhället till kunskapssamhälle, i skriften Det lokala 
folkbiblioteket – förändringar under hundra år från 2005. 

Hansson menar att vårt samhälle under de senaste decennierna har präglats 
av materialistiskt överflöd där fokus har skiftat från varuproduktion till 
kunskapsproduktion. I detta samhälle är framgång beroende av att kunna 
”hantera stora flöden av information”92. 

Manuel Castells skriver att dagens informationsteknologi fick sitt första 
stora genombrott så tidigt som efter andra världskriget, men att det inte var 
förrän under 1970-talet som det informationsteknologiska paradigmet inträdde. 
Detta paradigm består något förenklat av utvecklandet av persondatorn och så 
småningom även utvecklandet av de nätverk som kopplar ihop datorerna vilket 
medför möjligheten att snabbt kunna flytta och bearbeta information. Parallellt 
med datorutvecklingen utvecklades även det som kom att bli det Internet som 
vi känner idag. Internet blev inte allmänt tillgängligt förrän under senare delen 
av 1990-talet, främst kanske i samband med utvecklandet av world wide web 
vilket förenklade användandet av Internet.93 Castells menar att informationen 
har fått ett helt annat fokus i och med informationsteknologin, till skillnad från 
tidigare tekniska revolutioner. Tidigare har informationen använts för att 
”agera mot tekniken”, medan det inom den informationsteknologiska 
revolutionen är tekniken som ska agera mot informationen.94
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Under 1970-talet präglades bibliotekets verksamhet av en ambition att 
tilldela alla människors i alla samhällsklasser kulturella upplevelser och Joacim 
Hansson menar att det fanns en starkt uttalad skepsis mot den nya teknologin i 
stora delar av yrkeskåren.  

Informationsteknologin hade ändå kommit för att stanna och i 1984 års 
folkbiblioteksutredning står att det folkbibliotekets verksamheter ska vara 
inriktade på är kultur och information.95 Kulturverksamheten har inte 
förändrats nämnvärt, menar Hansson, utan det handlar om litteraturen i 
centrum, ackompanjerat av musikarrangemang, författarbesök och liknande. 
Informationsverksamheten är svårare att beskriva, tycker Hansson. Han menar 
att folkbibliotekens informationsbehov går ut på att tillfredsställa lokala 
informationsbehov och menar att det skett en rörelse från den ”fria 
folkbildningen” till det ”formella utbildningsväsendet”96. Han drar här 
paralleller till ”de utbildningssatsningar på framför allt vuxnas lärande som 
genomförts under de senaste åren”, till exempel kunskapslyftet och 
etablerandet av lärcentra97. Det finns en tydlig rörelse mot ett större samarbete 
mellan folkbiblioteken och högskole- och universitetsbiblioteken vilket, enligt 
Hansson, är en konsekvens av kunskapssamhällets ”livslånga lärande”. 

Det livslånga lärandet framhävs ofta som ett av kunskapssamhällets demokratiska 
fundament, nästan att betrakta som en livsform för den senmoderna människan.98

I och med detta ser Hansson en institutionell omvandling från folkbibliotek till 
utbildningsbibliotek då också själva yrkesrollen även blivit mer koncentrerad 
på informationssökning och pedagogik99. Detta är, menar Hansson, en 
konsekvens av rörelsen från bildning till utbildning, där utbildning är i högre 
grad något påtvingat vilket leder till att bibliotekens verksamhet alltmer lutar åt 
en mer instrumentell informationssökningsverksamhet100. Han menar att 
folkbiblioteket alltmer ses som informationscentral dit människor söker sig 
”med bestämda uppgifter som ska lösas med rationella sökstrategier”101. 
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5.4.2. Bibliotekarieutbildningen under 1995-2005 
Under 1960-talet, menar Britt Marie Häggström, ändrade 
bibliotekarieutbildningen fokus från att ha handlat om själva professionen till 
att handla om ”bibliotekens roll i samhället”102. Bibliotekariens roll blev istället 
rätt osynlig. 

1972 grundas Bibliotekshögskolan i Borås, som 1977 integreras i 
Högskolan i Borås där den bildar institutionen Bibliotekshögskolan.103 Enligt 
Britt Marie Häggström följde man upp ”den utbildande och uppfostrande 
traditionen” och ”yrket kom att betraktas som ett praktiskt yrke”. Under 1980-
talet kom professionsfrågorna tillbaka och bibliotekarien som 
informationsförmedlare blev ett nytt inslag i debatten. 104

Under 1990-talet hände mycket inom bibliotekarieutbildningen; inte 
mindre än fyra nya utbildningar har etablerats i Sverige fram till idag. Den 
stora skillnaden är också att ämnet gått från att ha varit en yrkesutbildning till 
en ämnesutbildning.105 Förr blev man bibliotekarie, idag får man examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. 

1993 genomfördes en högskolereform i Sverige med ”en tydlig strävan att 
göra utbildningar mer forskningsanknutna”106. Detta resulterade i en stor 
förändring av den dåvarande utbildningen i Borås, ämnet akademiserades och 
praktikperioden försvann. 1993 startade också Umeå universitet sin 
bibliotekarieutbildning, Lunds universitets utbildning kom igång 1994 och i 
Uppsala kunde man söka till utbildningen under året 1996107. 2003 startade det 
slutligen ännu en ny bibliotekarieutbildning i Växjö som ger 120 poäng i ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap, till skillnad från de andra 
utbildningarna där man max kan få 80 poäng108. 

Att utbildningen påverkar synen på bibliotekarien och yrket säger sig själv, 
vilket i sin tur innebär att bara en förändring av bibliotekarieutbildningens 
namn påverkar synen på bibliotekarien och även på biblioteket. Joacim 
Hansson pekar även han på att den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
forskningen på många sätt påverkat den ”mycket renodlade 
informationsförmedlande” bilden som folkbiblioteket har idag109. 

                                                 
102 Almerud 2003a, s. 19 
103 NE www.ne.se 2006-04-10 
104 Almerud 2003a, s. 19 
105 Almerud 2003a, s. 19 
106 Stenlund, Annika 2003, ”Efter Big Bang – bibliotekarieutbildningen tio år senare”,  s. 10 
107 Nørby, A Karin 1998, ”Utbildning i utveckling”,  s. 12 
108 Alfredsson, Henrik 2003, ”Ny bibliotekarieutbildning i Växjö”, s. 11 
109 Hansson 2005, s. 15. 
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5.5. Källmaterialet 1995-2005 
Jag har i min undersökning av artiklarna från åren 1995-2005 i tidskrifterna 
Biblioteksbladet och DIK-forum uppfattat användandet av 
informationsbegreppet på två sätt. Dels används begreppet utifrån ett historiskt 
perspektiv, dels i en mer abstrakt diskussion där begreppet tenderar både att 
agera som medel och mål. 

Med det historiska perspektivet menar jag att begreppet tas upp i 
förhållande till bibliotekets mer traditionella verksamhet, att sprida kultur, 
vilket till stor del handlar om litteratur. Bibliotekets uppgift att tillhandahålla 
information är något som explicit tillskrivits biblioteken i och med 
informationsteknikens (IT) intåg, och det förekommer i viss mån i samband 
med begreppet utbildning.  

Jag skrev ovan om 1984 års bibliotekarieutredning där man pekade ut 
folkbibliotekens huvudverksamheter varande kultur och information. Även i 
bibliotekslagen som började gälla 1997 används just bland annat främjande av 
kultur, litteratur, information och även utbildning som bibliotekets uppgifter: 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek.  

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare.110

Här tas även den digitala informationen upp, vilket jag anser får räknas 
tillhörande IT-begreppet.  

Till de abstrakta diskussionerna räknar jag de gånger man i artiklarna talar 
om information utan den historiska kontexten som jag talat om ovan. Det finns 
visserligen en koppling till just IT i dessa diskussioner, men 
informationsbegreppet används här mer som en konsekvens av 
informationstekniken. Information blir här i förlängningen ett medel för att 
uppnå ett mål Dessa mål är sällan redogjorda för, vilket innebär att 
informationen och sökandet efter den blir ett mål i sig.  

Jag kommer således att först redogöra för begreppets användning i 
förhållande till dels kultur och litteratur, dels till IT och utbildning. Med IT 
menar jag Internet, databaser och annan möjlig datorteknik. Därefter visar jag 

                                                 
110 Bibliotekslagen www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM
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hur begreppet information hanteras som medel och mål i och med att 
informationsbegreppet blir befriat från ett speciellt medium. 

5.5.1. DIK-forum och Biblioteksbladet 1995-2005 

Kultur och litteratur 
Bibliotekets kulturverksamhet, vilket innefattar skönlitteraturen, ställs i många 
fall bredvid informationsbegreppet där de båda får representera bibliotekets 
hörnpelare. I citatet nedan, från Biblioteksbladet 1995, diskuteras förlagan till 
den kommande bibliotekslagen: 

I ändamålsparagrafen döljer sig utlåningen av skönlitteratur och litteratur för barn under 
beteckningen främjande av intresse för läsning och litteratur. Mätt i boklån rör det sig om 
bibliotekens mest omfattande verksamhet. Det är en viktig del av verksamheten och bör få 
ett klart uttryck vid en uppräkning av det som biblioteken sysslar med, även om det inte 
anses lika ’säljande’ som informationsuppgiften.111

Artikelförfattaren anser här att informationsverksamheten på biblioteket inte 
borde få lika stort utrymme som den traditionella verksamheten kring 
bibliotekets litteratur.  

I en artikel från Biblioteksbladet 1995 används informationsbegreppet 
flitigt ur flera aspekter. Artikeln handlar om ungdomsverksamheten på 
biblioteket i Eskilstuna där man avsatt ett utrymme på biblioteket för 
information till ungdomar. I denna artikel används begreppet dels som namn på 
en plats där själva informationen finns, dels som medel för att få kunskap om 
någonting, till exempel om studier utomlands.  

Det började med att dåvarande ungdomsministern MARGOT WALLSTRÖM 1991 
beslutade att låta utveckla en databas varifrån ungdomar skulle kunna få information om 
internationellt ungdomsutbyte. I projektet ingick att få igång särskilda lokala centra för 
information till ungdomar.112

Utrymmet på biblioteket i Eskilstuna kallar man helt enkelt för 
”ungdomsinformationen”. 

                                                 
111 Blomberg, Barbro 1995, ”Kulturutredningen: skolbiblioteken är en del av det nationella nätverket”, s. 
215 
112 Nilsson, Jenny 1995, ”Skotsk glöd i Eskilstuna”, s. 50 
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Grunden för ungdomsinformationen är den demokratiska tanken att medborgaren har rätt 
att få den information som krävs, för att han eller hon ska kunna te en aktiv del i 
samhällsutvecklingen.113

”Ungdomsinformationen” tillhandahåller mestadels information om ”[a]rbete, 
resor och utbildningsvägar”, men man var noga med att 
”ungdomsinformationen” skulle avspegla information om sådant som var 
aktuellt i ungas liv och exemplifierar med information om anabola steroider.114

Mest uppskattat och efterfrågat är upplysningar om olika utbildningsvägar. […] 
Efterfrågan på information om arbete utomlands har inte ökat, förvånande med tanke på 
den ökade ungdomsarbetslösheten.115

Här handlar det bara om informationsverksamhet, det talas överhuvudtaget inte 
om kultur i något avseende. Märkligt nog nämns inte heller 
informationstekniken i detta sammanhang. 

Annars är det vanligt att nämna litteratur och information som bibliotekens 
två viktigaste verksamheter. De två citaten nedan visar tydligt hur begreppet 
litteratur får samma status som begreppet information. Litteraturens självklara 
ställning som begrepp ger informationsbegreppet en likvärdig ställning då de 
ställs mot varandra. Det första citatet kommer ifrån DIK-forum 1996, och det 
senare från Biblioteksbladet 1998. 

Skol- och folkbibliotekens betydelse för människors tillgång till litteratur och information 
kan inte nog betonas, säger kulturministern i kulturpropositionen och föreslår en 
bibliotekslag.116

Sammanfattningsvis sägs att resultatet tyder på att beslutsfattarna, tjänstemän och 
politiker, generellt inte skiljer sig åt i synsätten på folkbibliotekets uppgifter. Ett 
genomgående mönster är att dess uppgift betraktas som tidlös. Den viktigaste uppgiften, 
att kostnadsfritt tillhandahålla litteratur och information, uppfattas var densamma, 
oberoende av den utveckling och förändring av folkbibliotekets verksamheter som ägt 
rum.117

Informationsbegreppet står i dessa citat som representant för något i motsats 
till bibliotekens uppgift att tillhandahålla litteratur. 

                                                 
113 Nilsson 1995,  s. 50 
114 Nilsson 1995, s. 50 
115 Nilsson 1995, s. 51 
116 Almerud, Peter 1996, ”Både kulturministern och utbildningsministern fokuserar biblioteken”, s. 12 
117 Steinsaphir, Marianne 1998, ”Ny rapport visar på bristande politisk kunskap om folkbiblioteken”, s. 
20  
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Artikeln nedan från Biblioteksbladet 1997 berättar om ett projekt i 
Unnaryd kallat ”Kultur och information i Unnaryd”: 

Målen för projektet angavs av Kabell & Lagerwall vara att stimulera och samordna lokala 
kulturaktiviteter i Unnaryd och göra bygdens natur, traditioner och historia levande för 
alla åldrar. Informationsförsörjningen för ortens småföretagare kunde förbättras bl.a. med 
hjälp av ny informationsteknik.118

Det handlar här om en verksamhet med tydliga traditionella kulturperspektiv 
mot en verksamhet som handlar om att tillhandahålla information för en viss 
utvald grupp. Informationsbegreppet blir i dessa två senaste citat likvärdigt 
med kultur- och litteraturbegreppet. 

I DIK-forum nr 15 från 1998 görs samma sak med begreppen information 
och kultur. Artikeln handlar om en förnyelse av bibliotekariers yrkesetiska 
riktlinjer: 

I ursprungstexten gäller en av punkterna att bibliotekarien ska verka för tillgång till ’det 
samlade kulturarvet i litteraturen och till information i olika medier’. Den nya 
ordalydelsen är ’det samlade kulturarvet och till information oavsett medium’ (min 
kursivering). De som räds de pappersbaserade mediernas undergång i vår Internet-yra tid, 
ser kanske denna formulering som en olycklig eftergift till tidsandan. De tycker nog att 
det snarare är tid att tydligt markera bibliotekens litteraturförmedlande roll. Det tycker 
inte jag. Boken och tidskriften har en historisk stark ställning, och de nya medierna 
kompletterar snarare än konkurrerar med de gamla. De etiska riktlinjerna har anpassats till 
en situation där elektroniska medier är viktigare som informations- och kulturförmedlare 
och används mer än vad någon kunde förutse i slutet av 1992.119

Det finns en tydlig vilja att skilja mellan kultur och information, där det 
kulturella mer eller mindre tydligt handlar om olika slags litteratur och där 
informationen står för något databaserat. 

1999 blev Joneta Belfrage ny ordförande i Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening och med anledning av det intervjuas hon i DIK-forum 
nummer två samma år. Hon talar mycket om skolbibliotekens betydelse och att 
hon skulle vilja att standarden höjdes på alla bibliotek ”med målsättningen att 
ge alla medborgare samma tillgång till litteratur och information”120. Även hon 
uppmärksammar information och litteratur som bibliotekets viktigaste 
verksamheter. Sedan nämner hon bibliotekens viktiga roll i ”informations- och 

                                                 
118 Renborg, Greta 1997, ”Bibliotek som utvecklingscentrum”,  s. 22 
119 Larsson, Jeanin 1998, ”Bibliotekariernas förnyade riktlinjer”, s. 7. 
120 Albrektson, Bengt Olov 1999, ”SAB:s ordförande ’I informations- och kunskapssamhället kan man 
inte klara sig utan bibliotek’”, s. 8,  
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kunskapssamhället” för att i nästa stund tala om hur viktigt det är att 
”medvetandegöra stat och kommuner om bibliotekens stora betydelse i dagens 
utbildnings- och informationssamhälle”121. Informationens symbiotiska 
förhållande mellan kunskap och utbildning blir här tydlig. 

Efter en kort diskussion om bibliotekets informations- kontra 
kulturuppgifter säger Belfrage angående bibliotekets framtid: 

Målet är att alla medborgare skall få samma tillgång till litteratur, information och IT. Och 
detta är ytterst en demokratifråga.122

Bibliotekets litteratur står i kontrast med information och IT. 
Informationsbegreppet kopplas här mer samman med kunskap och utbildning 
och mindre med litteratur. 

Informationsverksamheten kontra kulturverksamheten är ofta 
förekommande i positiva ordalag, men det finns undantag. Larry Lempert säger 
i en artikel från 2002: 

– Istället för att se biblioteket som en kulturinstitution där information är en liten del av 
det hela har man sålt sin själ till Information med stort I och accepterat en syn som säger 
att tekniken i sig är viktig.123

Här är det lätt att tänka att den intervjuade sätter likhetstecken mellan själva 
informationen och informationstekniken och Lempert verkar vara rädd för att 
informationsverksamheten ska överskugga kulturverksamheten. 

I en artikel från DIK-forum 2004 om vad som är bibliotekens uppgift talar 
Joneta Belfrage, numera chef på affärsutvecklingen på Bibliotekstjänst, om 
bibliotekens betydelse för hälsa och demokrati: 

Hälsa i betydelsen att kultur stärker den psykiska hälsan. Demokrati i betydelsen att 
biblioteken är de enda neutrala offentliga mötesplatserna som finns. Biblioteken som 
centrum för det livslånga lärandet, för gratis tillgång till internet och databaser, för aktuell 
information, läsning för stora och små, för service till småföretag och 
omvärldsbevakningstjänster till myndigheter och företag.124

Här handlar det å ena sidan om kultur som vi tar in genom våra känslor, dels 
om lärande, information och läsning som ett medel för att få kunskap.  

                                                 
121 Albrektson 1999,  s. 9 
122 Albrektson 1999, s. 9 
123 Almerud, Peter 2002, ”Lust, nyfikenhet och gränslöshet”, s. 15 
124 Bergstedt, Eva 2004, ”Så ska biblioteken synas och höras”, s. 21 
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Utbildning och IT 
Uppdelningen av bibliotekens verksamheter på kultur å ena sidan och 

utbildning å andra verkar också vara vedertaget. Artikeln som jag citerar nedan 
diskuterar åter förslaget till den nya bibliotekslagen: 

Vad Tina Lindemalm saknar är bibliotekets andra roll vid sidan om information och 
utbildning – biblioteket som kulturcentrum: 

– Vi lever i en skriftkultur. Biblioteken förvaltar också språket som konstform – ordet 
som ger det skönlitterära. Man får inte tappa bort det kulturella ansvaret.125

Här är information och utbildning klara motsatser till bibliotekets kulturella 
verksamhet. Information och utbildning har ett symbiosliknande förhållande i 
artiklarna då de förekommer ofta tillsammans: Här i en artikel från DIK-forum 
från 1995: 

Det grundläggande paradigmskiftet kommer inte med IT, det kom för flera år sedan när 
summan andra aktiviteter på biblioteket översteg lånen, och när facklitteraturen lånades 
mer än skönlitteratur. När vågskålen vägde över från kulturfunktionen till informations- 
och utbildningsfunktionen. 

Bibliotekens självklara integrering med IT-samhället kan därför ske i stor 
samstämmighet med allmänhetens vilja; den har ju redan tillerkänt biblioteken 
informationsrollen genom att bruka dem så.126

Informationsbegreppet handlar här mer om att tillskansa sig kunskaper och ses 
här mer som objektiva fakta i en utbildningssituation. Statens 
utbildningssatsning är som tidigare nämnts, en starkt bidragande faktor till att 
studentlitteratur och facklitteratur blev efterfrågat även på folkbiblioteksnivå. 

I citaten nedan är det tydligt att man ser ett sammanhang mellan 
informationsverksamheten och utbildning. Det första citatet är från 
Biblioteksbladet 1999 och det andra är från DIK-forum 2000: 

Alla åldersgrupper över femton år har, enligt Kulturbarometern i detalj 1997:1, ökat sitt 
biblioteksbesökande. Enligt jämförelser mellan 88/89 och 94/95 är låna och lämna böcker 
fortfarande det vanligaste biblioteksärendet och har ökat i frekvens hos alla åldersgrupper 
utom bland 9-14-åringarna där det minskat. Tidnings- och tidskriftsläsandet har ökat och 
informationssökandet är mer än dubbelt så vanligt bland alla åldersgrupper 94/95 än 
88/89. […] 

Många vuxenstuderande vänder sig till folkbiblioteken för information och 
studiematerial. Den snabba utvecklingen av informationstekniken har underlättat 
folkbibliotekens möjligheter att förse de studerande med relevant information.127

                                                 
125 Blomberg 1995, s. 211 
126 Nilsson, Uno 1995, ”Framtiden är redan här”, s. 19 
127 Hågård, Siv 1999, ”Kunskapslyftet krävande för biblioteken”, s. 23 
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Här används informationsbegreppet i samband med vuxenstuderande, alltså i 
ett utbildningssammanhang. Hon har också skiljt mellan informationsbegreppet 
och studiematerial och skriver vidare att den nya informationstekniken gör det 
lättare att söka information, vilket egentligen innebär att hon refererar till olika 
slags medier, där informationstekniken förmodligen innebär en 
internetuppkopplad dator med allt vad det innebär med tillgång till databaser 
och Internet. 

Informationsförsörjning har blivit en mer framträdande del av folkbibliotekariens 
uppgifter under senare år och behovet av information hos biblioteksbesökarna ökar. 

– Vi är bra på att skaffa fram information och vi har den bredd som krävs, säger Ingrid 
Månsson om sig själv och alla sina bibliotekariekollegor. 

En stor och märkbar förändring är också att suget efter kunskaper har ökat. Även om 
skönlitteratur eftersöks som aldrig förr så har behovet av information ökat ännu mer. Fler 
och fler utbildar sig, även i vuxen ålder.128

Här råder det ingen tvekan om att informationsbegreppet är något som är 
förknippat med utbildning. 

Informationsbegreppet kopplas annars ofta ihop med IT (datorer, Internet, 
databaser etcetera) utan något tydligare definierat mål. I en artikel från 2005 
angående sökmotorn Googles dominans på Internet står: 

Google-dominansen påverkar också bibliotek och deras användarundervisning. Många 
studenter och andra låntagare sätter likhetstecken mellan informationssökning och 
Google.129

Jag skulle vilja påstå att många sätter likhetstecken mellan 
informationssökning och Internet. Det finns en mycket stark tendens i de 
artiklar jag läst från 1995-2005 att använda informationsbegreppet och referera 
till datorbaserad teknik, gärna Internet.  

Citatet nedan är taget från en artikel i Biblioteksbladet från 1995 och 
handlar om ”informationsteknikens mäktiga betydelse”: 

Att biblioteken är på bettet ser jag som en demokratifråga. Tillgång till information 
betyder makt och idag är det långtifrån alla som har råd med en PC och uppkopplingar. 
Därför är det av central vikt att biblioteken kan erbjuda IT-tjänster gratis.130

                                                 
128 Nørby, Karin A 2000, ”’Kunnig, positiv och beskäftig’”, s. 12  
129 Harnesk, Jakob 2005, ”Google – en utmaning för biblioteken?”, s. 3  
130 Bergqvist, Christer 1995, ”Det elektroniska medborgarkontoret – dröm eller verklighet?”, s. 299 
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Här är det datorerna och andra moderna informationsmedia som ger möjlighet 
att få tillgång till information. Informationsbegreppet refererar ofta till sådant 
man bara kan hitta på Internet, som här i en artikel från DIK-forum från 1995: 

När man sätter sig ner vid någon av datorerna på biblioteket får man två val: 
– Ystads bibliotekskatalog eller 
– Informationstjänster – lokalt, regionalt och Internet. 
Den som väljer det första alternativet får möjlighet att söka i den vanliga 

bibliotekskatalogen, den som väljer det andra får upp en lokal informationssida, en s k 
hemsida, där ett antal tjänster presenteras. På den kan man markera text och få upp den 
information man söker, t ex information om teaterns program, museets samlingar eller 
kommunala beslut.131

Att söka efter litteratur i en bibliotekskatalog klassas här inte som att söka 
information. Informationen är något som är relaterat till Internet i första hand. 

Anders Gillner, information manager för SUNET, talar om 
folkbibliotekens viktiga roll som ”informationspunkter” i DIK-forum 1995: 

Skälet är att bibliotekarierna är vana att sortera och strukturera information, en kompetens 
som IT-samhället inte klara sig utan. 

– Bibliotekariens arbete kommer att förändras, men inte i grunden. Vi kommer att se 
fler informationsformer, men ordnas måste informationen lik förbaskat.132

Här talar han både om information som ren data som måste struktureras, men 
även om information i olika medier, ”informationsformer”. Vidare i artikeln 
talar han om att biblioteken måste kunna erbjuda ”sökning av information, som 
finns utanför biblioteket och det egna bokbeståndet”133. Med information som 
inte finns på biblioteket, men som ändå är sökbar menas förmodligen att kunna 
använda datorn till sökningar på Internet och i databaser. 

I artikeln ”Folkbibliotekens förändrade roll i informations- och 
kunskapssamhället” från Biblioteksbladet 1998, skriver Gudrún 
Thórsteinsdóttir om teknikens intåg på biblioteket: 

Dagens folkbibliotek befinner sig i en brytningstid. Samtidigt som anslagen till 
folkbiblioteken skärs ned så måste de följa med i den snabba utvecklingen som sker inom 
informationssamhället. I dagens debatt diskuteras Internet flitigt som en lösning på alla 
problem. […] 

                                                 
131 Almerud, Peter 1995b, ”’Vi drunknar i information och törstar efter kunskap’”. s. 18 
132 Almerud, Peter 1995a, ”Mötesplatser för demokratisk information”, s. 13 
133 Almerud 1995a,  s. 13 
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Har Informationsteknologin underlättat bruket av information eller gjort biblioteket 
effektivare?134

Den ”snabba utvecklingen” blir underförstått den tekniska utvecklingen och 
Internet som ett sätt att ta del av information. 

I andra fall är det tydligare att man pekar på själva tekniken, som här i en 
artikel från Biblioteksbladet 1999 om samarbete mellan högskola och 
folkbibliotek: 

Syftet med projektet är bl a: att pröva en modell för samverkan mellan decentraliserad 
högskoleutbildning och folkbibliotek, att ge kommuninvånarna tillgång till mer 
kvalificerad information genom utökat mediebestånd och mer avancerad 
informationsteknik. På så sätt ökar bibliotekets attraktionskraft för grupper som inte 
tidigare känt sig lockade, till exempel teknikintresserade ungdomar.135

Här är informationsbegreppet tydligt sammankopplat med den teknik som kan 
innehålla informationen.  

Att Internet är en viktig del av det så kallade informationssamhället får 
man en bild av genom artikeln nedan från Biblioteksbladet 2002 som handlar 
om IT-kommissionens rapport IT och äldre, om äldre människors tillgång och 
användning av Internet: 

I IT-kommissionens uppdrag har det ingått att på längre sikt försöka bedöma riskerna av 
att avstå från IT-mediet och vad det innebär för möjligheterna att ta del av 
nyhetsförmedling, delaktighet i den demokratiska processen, kontakter med myndigheter, 
inköp och betalningar. I rapporten skriver kommissionen att IT visserligen är ett viktigt 
komplement men knappast någon ’allena rådande lösning’. IT-mediet, menar 
kommissionen vidare, kan diskuteras i termer av fördelar och nackdelar ungefär på 
samma sätt som att ha eller inte ha bil eller TV. 136

Här ger inte IT-kommissionen Internet någon speciellt framträdande roll som 
något nödvändigt för att kunna ta del av samhället. Samtidigt står det i 
rapporten av det är ett problem att inte alla grupper i samhället ”kommit i 
kontakt med nätet”. Man föreslår i rapporten att avsätta pengar till att 
introducera Internet till personer över 65 år då kommissionen menar ”att de 
inte vet vad de missar: ’För att skapa intresse krävs en medvetenhet om att IT-
mediet kan bidra till ökad behovstillfredsställelse’”.137 Artikeln avslöjar inte 

                                                 
134 Thórsteinsdóttir, Gudrún 1998, ”Folkbibliotek i förändring”, s. 18 
135 Steinsaphir, Marianne 1999, ”Bibliotek på mässan”, s. 7 
136 Zorn, Henriette 2002, ”Vågar pantrar vägra IT?”, s. 19 
137 Zorn 2002, s. 19 

 50



vilket slags behov som skulle tillfredsställas som det handlar om. Det något 
tillbakalutade inställningen till IT och Internet som artikeln ger sken av att 
rapporten håller, stramas dock åt något mot slutet då författaren skriver: 

IT-kommissionens tyngsta argument för att äldre ska stimuleras till ökat databruk är 
regeringens IT-proposition: ”Ett informationssamhälle för alla.” 

Där talas det om demokrati och rättvisa, livskvalitet och jämställdhet 138

Enligt detta kan man se att IT-kommissionen menar att ett 
informationssamhälle ska innehålla demokrati, rättvisa, livskvalitet och 
jämställdhet och den informationen är något man kan ta del av med hjälp av 
Internet – därav förslaget om att introducera Internet till dem som ännu inte 
haft kontakt med det mediet. 

En utveckling av datortekniken innebär även mer fokus på information, 
enligt en artikel om biblioteksprofessionens förändring från Biblioteksbladet 
2003: 

Rapporten menar att man kan se en viss förändring av biblioteksprofessionen i 
datoriseringens kölvatten men att man fortfarande arbetar på traditionell sätt: med 
mediebeståndet, service åt allmänheten, uppsökande arbete etc. Visserligen bekräftas att 
bibliotekarieprofessionen är avsevärt mer inriktad på information än skönlitteratur och 
folkbildning. Men samtidigt pågår en mängd skönlitterära projekt runt om i landet. Dock 
tror man att det på sikt kommer att jämna ut sig så att skönlitteratur och 
informationsservice etc kommer att få en mer jämbördig ställning.139

Informationsservice handlar tydligt här om att användas datorn med dess 
användningsområden. Att till exempel ge information om skönlitteratur verkar 
ju inte räknas som informationsservice då man så tydligt skiljt mellan 
skönlitteratur och informationsservice. 

Året efter, 2003, återfinner jag en artikel i Biblioteksbladet om en av 
statens utredningar om samhället inställning till IT. Här talas om Internets 
ökade betydelse för samhället och för den demokratiska processen: 

Fler demokratiska beslutsprocesser kommer i framtiden att ske med hjälp av Internet 
förutspår arbetsgruppen (som stödjer sig på regeringens bedömning i propositionen 
Demokrati för det nya seklet 2001/02:80) som om det redan vore en vedertagen sanning. 
[…] 

                                                 
138 Zorn 2002, s. 19 
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I rapporten gör man en analys av de digitala klyftorna, det vill säga olika 
medborgargruppers möjlighet att tillgå och tillgodogöra sig information på Internet.140

Information söks aktivt via datorer 
Det skrivs mycket om information, gärna i samband med teknik och i 

kombination med andra ord; informationsåtervinning, informationssamhället, 
informationskompetens, informationssökning, informationsteknik och så 
vidare. 

Att begreppet information används då det handlar om IT, 
informationsteknik, är inget märkligt då begreppet redan finns i namnet och på 
så sätt konstituerar vad tekniken är till för. Däremot finns en tendens till att 
endast tala om information då det just handlar om någon slags 
datoranvändning. Informationssökning handlar nästan uteslutande om att 
använda sig av Internet eller liknande datorbaserad användning. Jag har inte 
stött på begreppet informationssökning i samband med en diskussion om boken 
som media.  

Men det handlar inte bara om att söka lite på måfå med hjälp av datorerna, 
utan det handlar om ett aktivt sökande. Att bara surfa på Internet utan mål 
kallas just surfa och inte informationssökning: 

Nio av tio biblioteksanvändare tyckte att biblioteket följt med i den tekniska utvecklingen 
fast ett förvånansvärt litet antal av biblioteksbesökarna använder Internet på biblioteket. 
Endast fem procent hade surfat på Internet en vanlig dag. Majoriteten av besökarna 
ägnade sig åt de traditionella aktiviteterna, att låna och lämna litteratur och läsa tidningar 
och tidskrifter.141

Här används just ordet surfa i samband med Internet och då används inte heller 
begreppet information. Information är inget man surfar efter, det söker man 
aktivt efter. 

I en artikel från en konferens om framtidens bibliotekarier talar Agneta 
Lanz, 1: e bibliotekarie vid Linköpings universitet, om informationskompetens: 

Enligt henne är informationskompetens (information literacy), nyckeln till dagens och 
morgondagens samhälle. En informations-kompetent person förstår hur ny kunskap och 
information organiseras, har kännedom om informationsprocesserna i samhället och de 
verktyg och resurser som finns tillgängliga för att söka information.142

                                                 
140 Zorn, Henriette 2004, ”Biblioteken viktiga redskap för att minska digitala klyftor”, s. 10 
141 Thórsteinsdóttir 1998, s. 19 
142 Jarnbjer, Annika, Göransson, Magdalena 2001, ”’Framtidens bibliotekarie’ – så utvecklar du 2000-
talets bibliotek”, s. 14 
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Här finns ingen direkt koppling till databaserade hjälpmedel, utan hon talar om 
verktyg och resurser utan att definiera de närmare. Hon är i alla fall klar med 
att informationen är något man söker. Vad hon däremot menar med 
informationsprocesser är något oklart. 

Att information handlar om något man söker aktivt efter visar även citatet 
nedan en artikel i DIK-forum från 2003, där man ställt frågor till unga 
bibliotekarier på Stockholms stadsbibliotek om vad den anser om sitt arbete 
och vad de anser om sin yrkeskompetens: 

Det visade sig då till exempel att många inte tyckte att deras IT-kompetens togs tillvara, 
att man gärna ville undervisa besökarna i hur man söker information men att tiden inte 
räcker till, att man ville ha utmaningar, självständighet och möjligheter att påverka, att 
man såg positivt på arbetsbyte, att mentorskapet var ett stort stöd och att man tyckte att 
man hade mycket att lära av de äldre om det praktiska arbetet. 143

I en artikel i Biblioteksbladet från 2003 rapporterar Nina Ström från en 
Creating Knowledge-konferens som handlade om att avståndet behöver minska 
mellan bibliotekarier och lärare. Ström ser en osäkerhet angående begreppet 
informationskompetens. Hon pekar på en undersökning vid Sheffield 
University där lärare fick ge sin syn på informationsbegreppet med resultatet 
att många satte likhetstecken mellan informationskompetens ”med 
datorkunskap och/eller bibliotekskunskap”. Hon menar även att bibliotekarier 
inte dela uppfattning om begreppet informationskompetens och refererar till att 
bibliotekarierna på konferensen talade om begreppet som ”en del av en större 
lärandeprocess, som ett förhållningssätt till information, som en steg-för-steg 
färdighetsträning i informationssökning, som en synonym till IKT och som en 
synonym till studieteknik”144. Något senare i artikeln ger hon explicit uttryck 
för något som jag inte hittat tidigare i några av artiklarna: 

En väsentlig orsak till att informationskompetensutbildning inte är en fråga enbart för 
biblioteket är att söka information alltid handlar om att söka information om någonting 
och är en del av lärandeprocessen.145

Det intressanta med det här citatet är att hon delar på begreppet information 
och använder begreppet som ett medel för att uppnå någonting annat, i det här 
fallet som en del i en lärandeprocess. Information blir här inte något mål i sig. 
                                                 
143 Almerud, Peter 2003b, ”Generationsväxlingen öppnar möjligheter”, s. 14 
144 Ström, Nina 2003, ”’Informationskompetens är alldeles för viktig för att bibliotekarier ensamma ska ta 
ansvar för det’”, s. 10 
145 Ström 2003, s. 11 
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Ett ytterligare exempel på att Internet och sökning av information går hand 
i hand kommer ifrån Biblioteksbladet från 2004. Artikeln handlar om hur man 
ser på biblioteket och ett speciellt radioinslag som författar tycker ger en 
gammaldags och otidsenlig bild av biblioteket och bibliotekarien: 

Varför valde man inte, till exempel, en bibliotekarie på ett knökfullt högskolebibliotek? 
Eller ett folkbibliotek där bibliotekarien hjälper en tonåring att söka information på nätet, 
eller letar efter Sigrid Kahles memoarer?146

Information är något, lite odefinierbart, man söker efter på Internet, till skillnad 
från att leta efter en fysisk bok. 

Användningen av begreppet informationssökning eller sökning av 
information visar att information är ett medel man behöver för att uppnå ett 
visst mer eller mindre odefinierbart mål. Sökningen är en rörelse mot detta mål 
och informationen är medlet. I samband med bildningsbegreppet är målet med 
sökningen av information att nå kunskap, men i många sammanhang är målet 
inte tydliggjort. 

Information utan medium 
Något som verkar ha påverkat användningen av begreppet information i 
förhållande till IT och som jag slås av är upplösningen av det fysiska mediet. 
Det är någorlunda lätt att hålla reda på och använda sig av begreppet bok, 
häfte, uppslagsverk, broschyr och så vidare. Med Internets intåg på biblioteket 
har själva det fysiska mediet fått konkurrens av datorn och något så abstrakt 
som Internet. I och med detta används informationsbegreppet som om det har 
status av att vara ett mål i sig 

En artikel från Biblioteksbladet 1995 handlar om ”ett IT-projekt för 
folkbiblioteken i Skåne” med namnet ”Vi drunknar i information och törstar 
efter kunskap”. Det handlar om att alla bibliotek ska ha lika tillgång till 
”informationsresurserna”. ”Det finns en dröm om den absoluta och fria 
tillgången till information”, skriver artikelförfattaren. ”Mot denna dröm står 
den mer jordbundna insikten om att det är alltför lätt att drunkna i information 
och samtidigt törsta efter kunskap.”147 Artikelförfattaren fortsätter med att 
fundera över hur informationen ska organiseras: 
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Återigen: det handlar om att hitta guldkornen i informationsmassorna och att visa vägen 
till fyndigheterna; delad kunskap är ökad kunskap. Vi föreslår att ett gemensamt 
kompetenscentrum ska hjälpa till att organisera och presentera det gemensamma 
informationsinnehållet och bistå de lokala biblioteken i deras arbete med ett lokalt 
informationsinnehåll.148

Det är här något oklart vad artikelförfattaren refererar till när han använder 
informationsbegreppet. Informationen i sig menar han i alla fall är vägen till 
kunskap, men informationen verkar nästan ”sväva” omkring utan någon fast 
förankring, vilket ger författaren problem med hur han ska handskas med 
informationen. 

Från citatet nedan i DIK-forum 1995 ges ytterligare en bild av hur 
informationen liksom svävar fritt utan någon tydlig förankring eller 
referensram. 

Det enorma utbudet av information gör att många är i behov av vägledning. 
Bibliotekariens pedagogiska uppgifter blir allt viktigare. En annan stor uppgift är att 
kritiskt granska och sålla all den information som erbjuds. Viss information är mer 
tillförlitlig än annan och man måste göra en bedömning av vilken nivå informationen 
ligger på.149

Denna enorma mängd information som författaren slås av verkar mest vara ett 
uttryck för en osäkerhet inför ett nytt medium. Citatet som följer ger också en 
bild av det nya mediet och dess informationsinnehåll: 

Jag kan inte längre räcka över en bok med lappen ’Sökt arbete finns här’ utan måste nu 
mera agera som vägvisare i en djungel av information. Min viktigaste uppgift är att lära ut 
hur man sållar och sovrar bland överflödet. Teknikutvecklingen under det senaste 
årtiondet i omvärlden har ju ställt stora krav på biblioteken att följa med i utvecklingen av 
IT-samhället. Idag finns det så mycket information från olika källor, att det största 
problemet för kunden inte är att hitta vad han söker utan att kritiskt kunna granska 
materialet.150

Britt Marie Häggström använder också just ordet djungel för att beskriva 
”informationssituationen” på biblioteket. I artikeln från DIK-forum från 2003 
gör hon en historisk genomgång av biblioteket och dess verksamhet: 

Britt Marie Häggström fortsatte sedan in på 80-talet, då etik- och professionsfrågorna 
väcktes till liv igen. 
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– Då började man också formulera bibliotekarierollen som informationsförmedlare och 
vägvisare i informationsdjungeln. Bibliotekarierna inom DIK började arbeta väldigt aktivt 
med professionsfrågor och etik, inte bara för andras skull utan också för sin egen, för sin 
yrkesstolthet.151

Material som presenteras via en dator, utan den traditionella fysiska boken eller 
tidskriften som ram, refereras ofta till begreppet information: 

Vågar biblioteken gå ett steg längre och skapa mer eller mindre tillfälliga 
dokumentsamlingar, elektroniskt publicerade ’antologier’ i fulltext? Det är ju inte alltid 
det finns bra böcker i efterfrågade ämnen; den här typen av nätverksbaserad information 
skulle öka användningen av t.ex. tidskrifter väsentligt.152

Information som ett ”mediumbefriat” fenomen hittar jag exempel på i en 
senare artikel i samma nummer: 

Den moderna biblioteksbesökaren är en flanör, går på bibliotek ungefär som man går på 
stan. Besökaren kan ha ett tydligt mål (låna en bok) men kan gå därifrån fylld av 
upplevelser och kunskap även om de inte hittar den bok de söker. Biblioteket kommer att 
vara en mötesplats, en kreativ miljö och ett bokmuseum. 

– Boken kommer att få en scenografisk funktion, sade Sven Nilsson. Boken kommer 
alltid att finnas kvar; slitstark, fysisk och oöm men bildskärmen kommer att försvinna. 
Nya interface/gränssnitt kommer. 

Bibliotekarien i detta nya bibliotek är både bokväktare, kunskapsnavigatör, 
kulturförmedlare och information manager (hanterar kunskap utan att se till dokumentets 
form).153

Sven Nilsson lösgör informationen från sin traditionella form och gör 
informationen ”mediumbefriad”. 

Även i några nummer senare i samma år luftas tanken om 
informationsbegreppet och de nya medierna. I artikeln diskuterar man den 
kommande bibliotekslagen, som, enligt artikelförfattaren, tycks åstadkomma 
en del frågetecken: 

Också det resonerande avsnitt som föregår lagförslaget ger anledning till frågetecken. 
Ibland har man ett intryck av att det inte fanns någon biblioteksverksamhet att tala om i 
Sverige före 1974 eller att bibliotekens informationsverksamhet är ett nytt påfund. Det 
nya är att den har fått nya redskap att arbeta med.154
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Den nya är redskapen, menar man, medan information alltid har funnits. 
Som jag tidigare visat refereras informationssökning oftast till någon slags 

databaserad sökning. I en artikel i DIK-forum från 1996 som handlar om 
digitalisering av tidskrifter blir detta tydligt: 

Många av bibliotekets besökare läser aldrig eller sällan en bok. De kommer istället för att 
läsa tidningar och tidskrifter. Antingen känns boken som ett för stort projekt att ge sig in 
på eller också söker man senaste nytt inom ett ämne och då är en tidskriftsartikel klart att 
föredra. […] 

I takt med ITs utveckling har tidskriften förändrat karaktär, både till form och innehåll. 
Mycket av den information som tidskriften innehåller idag kan återfinnas via sökning on-
line, på t ex Internet och olika databaser.155

Ordet information kommer in i bilden först då det talas om en digitalisering av 
tidskriften. Den pappersbaserade tidskriften läser man då man söker efter ett 
visst ämne och den digitala då man söker information inom ett bredare fält. 

Här ser jag även en uppluckring av mediet tidskrift och tidning i det att den 
pappersbaserade tidskriften eller tidningen är organiserad ämnesvis blir det 
naturligt att tala om olika ämnesområden, medan om det man söker finns i 
digitaliserad form, blir inte den ämnesbaserade inramningen lika tydlig utan 
informationen blir något som står för sig själv, utan den mediumbundna ramen. 
I slutet av samma artikel diskuteras hur elektroniskt material, underförstått på 
Internet, ska sparas för eftervärlden. I samband med detta säger Mats G 
Lindquist: 

Idag går mycket av denna utgivning förlorad eftersom våra lagar och rutiner ej anpassats 
för att ta vara på den. Vi kan inte sitta passivt och vänta att det elektroniska materialet ska 
komma till oss. Vi måste istället aktivt söka upp den och hjälpa våra kunder att ta emot 
informationen.156

Här sammankopplar han åtminstone informationen till elektroniskt material, 
men det är inte heller ett medium i sig.  

En artikel från Biblioteksbladet 1999 behandlar ett förslag till skärpning av 
bibliotekslagen. I paragraf två föreslår man att det ska stå: 

                                                 
155 Kettner, Helena 1996, ”Tidskriften i det elektroniska biblioteket”, s. 20 
156 Kettner 1996, s. 21 

 57



Biblioteken skall garantera fri tillgång till litteratur, information samt upplysning och 
därmed utgöra en grundförutsättning för demokrati, lärande och kulturell utveckling. 
Biblioteket skall verka för att digital information görs tillgänglig för alla medborgare.157

För det första skiljer man mellan litteratur och information, men man urskiljer 
också upplysning som något eget. Slutligen urskiljs även digital information. 
Skillnaderna mellan dessa båda informationsbegrepp redogörs inte för, vilket 
bereder väg för olika tolkningar. Jag anser att det författarna gör är att, 
medvetet eller inte, hänvisa till olika slags medier. Först sätts information i 
förhållande till litteratur, vilket utesluter att information skulle vara litteratur av 
något slag. Sedan skiljer författarna på digital och icke-digital information 
vilket innebär att den digitala informationen innebär information i digital form. 
Det måste alltså finnas information som inte är digital, men i vilken form går 
inte att utläsa ur artikeln. 

I en artikel från Biblioteksbladet 2001 återberättas en förläsning av Mirjam 
Foot, professor i biblioteks- och arkivstudier vid University college i London. 
Hon gör ingen hemlighet av att hon tror att bokens roll som medium är hotat. 
Hon talar här om ”bokbibliotekariernas fortsatta betydelse för samhället”:  

Med ’bokbibliotekarier’ avser hon alla bibliotekarier som sysslar med fysiska objekt, vare 
sig det nu är lertavlor, bokrullar, kodexar, handskrivet eller tryckt. 

Bland biblioteksadministratörer är det idag inne att skåda en framtid med mindre 
bokbestånd och med mycket av informationen överfört till elektroniskt format. […] 

Ett bokcentrerat biblioteksarbete, påpekar Mirjam Foot med en viss saknad, betraktas 
som något omodernt och bibliotekarier för specialsamlingar betraktas som ett onödigt ont 
inom informationssökandet. Bibliotekariernas roll förändras: de liknar alltmer förvaltare 
eller informationsgivare, helt inriktade på ’tillgänglighet’ och övertygade om att det 
kulturarv som ryms i böcker kan överleva oberoende av det fysiska objektet.158

Mirjam Foot talar just här om de olika mediernas upplösning och att 
informationen överförs till elektroniskt format. 

Information som inte knyts samman med något speciellt medium får gärna 
en ideologisk ton som här i en artikel där Margareta Törngren, då nybliven 
pensionär från att ha varit biblioteksråd, intervjuas om biblioteket och dess 
verksamhet: 

– Min främsta biblioteksvision är att fri information ses som en mänsklig rättighet. Frågan 
måste därför lyftas upp på hög politiks nivå och backas upp från fältet. En bra start vore 
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att Informationsfriheten blir en av valfrågorna i valet 2002. Information får inte utvecklas 
till en klassfråga, det är oerhört viktigt. Jag önskar också att bibliotekens roll som 
demokratiska fundament i landets intellektuella infrastruktur blir en huvudfråga. På EU-
nivå gör Eblida ett stort arbete.159

Det är återkommande att information inte kopplas ihop med något speciellt 
medium. I detta citat säger den intervjuade att det är viktigt med fri 
information, inte att tillgången till information är fri. Denna syn på information 
stärker bilden av att information är något som är ett mål i sig. 

I en artikel från 2003 i DIK-forum berättar Malmö stadsbiblioteks 
bibliotekschef Gunilla Konradsson Mortin om bibliotekets verksamhet och 
mål: 

– Jag är stolt över den verksamhet vi bedriver, framhåller Gunilla. Vi har tagit beslut om 
ett antal övergripande mål. Vi vill bidra till att höja malmöbornas kunskapsnivå. Det låter 
kanske lite malligt, men det är en arbetsuppgift som ett bibliotek definitivt skall ha. 

– Ett bibliotek är en demokratisk institution, där alla människor skall ha fri och jämlik 
tillgång till information och upplevelser. Information är också avgörande för att kunna 
delta i samhällsdebatten och den mångkulturella struktur som Malmö har ställer särskilda 
krav på biblioteket som en mötesplats för alla.160

Konradsson Mortin kopplar inte heller informationsbegreppet till något särskilt 
medium, däremot kan man se en koppling mellan information och kunskap, 
något hon menar krävs för ett demokratiskt samhälle. 

Något senare i artikeln talar hon däremot om teknik på biblioteket där hon 
nämner bibliotekets stora samling av cd-skivor och fortsätter: 

Nästa steg är att börja ladda ner olika typer av information från nätet och kunna hjälpa till 
med prenumeration på olika databaser. Tillgång till ny teknik är a och o för ett modernt 
bibliotek!161

Det närmaste medium man kan komma är tydligen här Internet. 
På Internet organiseras innehållet på ett lite annorlunda sätt än 

organiseringen av till exempel böcker. Ingemar Lindmark skriver i en artikel i 
Biblioteksbladet från 2003 om så kallad metamärkning vilket kort innebär att 
man gör texter sökbara på Internet genom att i html-koden speciellt ”märka” 
vissa ord. Lindmark skriver: 
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160 Rågvik, Harry 2003, ”Malmö stadsbibliotek. Besökaren alltid i centrum”, s. 13 
161 Rågvik 2003, s. 13 
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Tack vare den utvidgade märkningen får vi en större frihet att kombinera element; inte 
bara på www-sidor utan också i andra medier. Det gör inget att informationen ligger 
utspridd eftersom elementen är så exakt definierade att de kan fogas samman i det 
ögonblick som vi behöver den.162

Även här visas ju på upplösningen av texten som samlad i ett isolerat fysiskt 
medium. Texten skalas av sin kontext vilket resulterar i att informationen 
refererar till olika mer eller mindre osammanhängande delar av olika texter. 

I en artikel från 2005 i DIK-forum bryter Britt Marie Häggström helt med 
tanken att information skulle vara bundet till ett speciellt medium. Artikeln 
handlar om upphovsrätten i ”informationssamhället”: 

DIK och EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations) har under resans gång från 1996 försökt, i otaliga möten med upphovsmän 
och rättsinnehavare, att få förståelse för bibliotekens behov av att kunna vidarebefordra 
information oavsett medium. […] 

Det är fortfarande inte helt klart vilka offentligt finansierade bibliotek som omfattas av 
förslaget. Biblioteken i Sverige har under mycket lång tid utvecklat effektiva 
distributionsformer för att emellan sig och till allmänheten kunna sprida kunskap och 
information oavsett medium.163

Här uttrycker Britt Marie Häggström explicit att information är något som 
existerar oavsett vilket medium det presenteras i. 

5.6. Sammanfattning 
Vårt samhälle har gått från industrisamhälle till kunskapssamhälle, där 
producering av kunskap blivit viktigare än producering av varor. 

Informationsteknologin har kommit för att stanna på biblioteken, vilket 
bidragit till att biblioteksverksamheten fått ett delat fokus mellan kultur och 
information. Detta är även en följd av samhällets rörelse mot det livslånga 
lärandet vilket innebär att folkbiblioteket närmas bör ses som ett 
utbildningsbibliotek. 

Bibliotekarieutbildningen har förändrats och är i första hand en akademisk 
utbildning där man tar examen i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Mycket av forskningen inom området behandlar olika aspekter av information, 
vilket självklart påverkat synen på biblioteket och bibliotekarieyrket. 

                                                 
162 Lindmark, Ingemar 2003, ”Internet är ett sopberg som måste städas”, s. 20 
163 Häggström, Britt Marie 2005, ”Reflektioner kring propositionen om upphovsrätten i 
informationssamhället”, s. 13 
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Jag har i undersökningen av artiklarna från Biblioteksbladet och DIK-
forum funnit att man kan dela in användningen av informationsbegreppet dels 
utifrån ett historiskt perspektiv där begreppet ställs i förhållande till 
bibliotekets traditionella kulturverksamhet och till den nya 
informationstekniken, dels utifrån ett mer abstrakt perspektiv med 
informationsbegreppet som medel menande att information är något man söker 
aktivt efter för att nå ett högra mål, eller mål i sig där informationsbegreppet i 
samband med att det frigörs från något speciellt medium, används som ett mål i 
sig. 

Informationsbegreppets förhållande till kulturbegreppet i artiklarna jag läst 
är ganska oproblematiskt. Här används kulturbegreppet och 
informationsbegreppet som två hörnpelare i bibliotekets verksamhet. 
Informationsbegreppet har istället ett symbiotiskt förhållande med 
utbildningsbegreppet där informationen är medlet för att nå kunskap.  

Även närheten till informationsteknikerna är uppenbar som om att det var 
med informationstekniken informationen först gjorde inträde på biblioteket. 

Att söka information är något man gör aktivt och med hjälp av en dator. 
Sökningen av information indikerar att informationen är ett medel för att nå ett 
mer eller mindre odefinierbart mål. Informationsbegreppet används ofta på ett 
sätt som att informationen inte existerar i något fysiskt medium. I och med 
detta får begreppet en status av att vara ett mål i sig. 

5.7. Jämförande analys 
Då jag undersökte materialet från åren 1950-1959 tittade jag på begreppen bok, 
bildning, kunskap och upplysning, då begreppet information använts mycket 
sparsamt. I jämförelse med hur informationsbegreppet använt i materialet från 
åren 1995-2005 finns både likheter och skillnader. 

I min presentation av materialet från 1995-2005 visar jag hur 
informationsbegreppet används i förhållande till begreppen kultur och 
litteratur. Dessa begrepp är i princip jämförbara i betydelsen av 1950-
talsmaterialets användning av begreppet bok och bildning. Begreppet bildning 
refererar i första hand till människors personliga, ”andliga”, utveckling i fråga 
om tillskansandet av olika humanistiska kunskaper, främst skönlitteratur, men 
även bland annat konst och filosofi. Boken som begrepp får ofta representera 
det medel som krävs för att uppnå den andliga personlighetsbildningen som 
biblioteken ska bistå med. Den personliga bildningen står för det som 
materialet från åren 1995-2005 talar om i form av bibliotekens 
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kulturverksamhet, vilket främst handlar om att få människor att ta del av 
bibliotekets litteratur, det vill säga olika slags skönlitteratur. 

Men det talas även om en annan slags bildning i materialet från 1950-talet, 
nämligen ”den tekniska bildningen”, eller den bildning som ska främja landets 
materiella utveckling. Det är även i detta sammanhang som just begreppet 
information faktiskt används. Denna nyttoaspekt av informationsbegreppet har 
ett visst släktskap med diskussionen om utbildning i materialet från åren 1995-
2005. Jag citerade Joacim Hansson tidigare där han pekade på bibliotekets nya 
inriktning på utbildningsverksamhet där han bland annat refererade till statens 
nya satsning på utbildning av vuxna och samhällets syn på det livslånga 
lärandet. I det sammanhanget talade han om att bibliotekets verksamhet delvis 
nu bygger på människors påtvingade kunskapande till skillnad från ett frivilligt 
uppsökande av biblioteket och dess verksamhet. Även om det inte lika tydligt 
handlar om en nyttoaspekt explicit utifrån näringslivets vinning, så är 
utbildningen ändå i slutänden en del av samhällets framtida satsning på 
arbetsliv och näringsliv. På samma sätt kan man även se 1950-talsmaterialets 
”tekniska bildningsbegrepp” som en del av ett påtvingat kunskapande som 
utbildningsdiskussionen är en del av, enligt Hansson. 

Upplysningsbegreppet är det som är närmast besläktat med dagens lite 
enklare benämning av information. Nationalencyklopedin benämner 
information, dels som upplysning, men mer förklarande oproblematiskt som en 
mängd fakta164. Detta ganska oproblematiskt betecknande av enklare fakta, 
fakta som inte syftar till att leda till en djupare kunskap, utan vars uppgift är att 
ge svar på enklare frågor, är den betydelse som informationsbegreppet innehar 
i artiklarna från 1950-1959. 

Informationsbegreppets användande i samband med den nya 
informationsteknologin, det vill säga datorteknik, Internet, databaser och så 
vidare, är något som jag inte kan hitta något motsvarighet på i materialet från 
åren 1950-1959, vilket indikerar att informationsbegreppet används på ett sätt 
som direkt är kopplats till införandet av den nya tekniken. Det är i och med 
detta som jag ser att användandet av informationsbegreppet ges en egen status. 
Begreppet får representera den nya informationstekniken, bestående av datorer, 
Internet, databaser och så vidare, men även en holistisk syn på samhället där 
kunskapande och ”det livslånga lärandet” blivit en tydligare del av navet i 
dagens samhälle. Uttryck som att ge människors tillgång till ”fri information” 
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och betecknandet av dagens samhälle som ”informationssamhälle” är exempel 
på både betydelsen av den nya tekniken som blivit en del av vårt samhälle och 
våra folkbibliotek och att människors kunskapande har en större plats i fler 
delar av samhället än det hade på 1950-talet- 

Vid en jämförelse av folkbibliotekens verksamhet, som den utger sig i 
artiklarna, från de två decennierna ges en tydlig bild av hur folkbibliotekens 
kulturella identitet och dess betydelse för människors personliga, kulturella 
bildning hade stort fokus under åren 1950-1959. I artiklarna från 1995-2005 
har den kulturella identiteten i någon mån ersatts av en fokusering på 
människors kunskapande i förhållande till samhället i stort.  

Informationsbegreppet har fått en mer komplex innebörd och ett större 
användningsområde i samhället i stort i jämförelse mellan de två årtiondena, 
vilket naturligtvis avspeglas i debatten kring folkbiblioteken. 
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6. Slutanalys och diskussion 

Nedan diskuterar jag vad jag kommit fram till då jag undersökt 
informationsbegreppet utifrån dess historiska och samhälleliga kontext samt 
mina resultat av den terminologiska studien av tidskriftsartiklarna. Slutligen 
gör jag en jämförande analys av resultatet av de två undersökningarna. 

6.1. Informationsbegreppet i en historisk och samhällelig 
kontext 

Det är intressant att se hur folkbiblioteket som sådant och diskussionerna om 
folkbibliotekets roll verkligen följt med samhällsutvecklingen. 

Under 1950-talet är folkbibliotekets roll främst att tillgängliggöra boken 
med skönlitterärt innehåll för alla medborgare. Detta var en del av 
folkbibliotekets uppfostrande roll i samhället vilket innebar att folkbiblioteket 
agerade som vägledare åt folket i fråga om valet av vad som var ”god” och 
”dålig” litteratur. Joachim Hansson pekar, som jag tidigare visat, på 
folkbibliotekets historiska arv, dels från de kyrkligt influerade 
sockenbiblioteken, dels från den tidiga folkrörelsens egna bibliotek. 
Folkbiblioteket var en del av den moraliska folkbildningen under 1900-talets 
första hälft. 

Samhällets arbetssituation såg även helt annorlunda ut under 1950-talet till 
skillnad från åren 1995-2005. Under 1950-talet höll industrialismen fortfarande 
sitt grepp om det svenska samhället och bidrog till en regelbundenhet och i viss 
mån även en statiskhet i arbetslivet, med konsekvensen att det inte fanns några 
större möjligheter att forma sitt eget arbetsliv.  

Detta innebär, som jag ser det, att information, och allt som begreppet 
syftade till under 1950-talet, inte behövdes lika frekvent, varken i det 
vardagliga livet eller i arbetslivet på samma sätt som under åren 1995 – 2005.  

Den tekniska utvecklingen under den senare hälften av 1900-talet, och 
främst i samband med datorernas utveckling, är av avgörande betydelse för 
informationsbegreppets utbredda användning. Här är det mycket tydligt att de 

 64



historiska och samhälleliga förändringarna påverkat denna enskilda 
begreppsanvändning. Det förändrade språkbruket i bibliotekarieutbildningen 
med tydligare fokus på information visar på en direkt påverkan på 
bibliotekarieyrket och på debatten om folkbiblioteket i samhället. 

Samhällets nya arbetsstrukturering är ytterligare en faktor i förhållandet till 
informationsbegreppets användning. Det inrutade industrisamhället under 
1950-talet skiljer sig från samhällets strukturering under åren 1995 – 2005 då 
det livslånga lärandet, enligt Joachim Hansson, skapar helt andra arbetsformer 
och möjligheter till olika livsstilar. I detta finns det faktum att människor 
utbildar sig mer och längre under den senare delen av 1900-talet. Hansson 
pekar på det livslånga lärandet och menar att detta har ”tvingat” folkbiblioteket 
att närma sig högskolebibliotekens arbetsformer vilket resulterat i att 
information och informationssökning blivit en lika viktig del av 
folkbibliotekets verksamheter som det traditionella kulturarbetet.  

Dessa historiska och samhälleliga perspektiv visar, enligt min mening, 
tydligt en koppling mellan användandet av informationsbegreppet och dess 
historiska och samhälleliga kontext. Den tekniska utvecklingen spelar här en 
nyckelroll i det utbredda användandet av informationsbegreppet under den 
senare delen av 1900-talet. Som jag skrev tidigare menar Manuel Castells att 
information som fenomen och begrepp blivit mer fokuserat i och med det 
informationsteknologiska paradigmet, vilket bland annat innefattar 
utvecklingen av persondatorn och Internet. Detta visar på kopplingen mellan 
informationsbegreppet och informationstekniken, med datorer, databaser, 
Internet och andra datorbaserade medier. Ytterliga faktorer som påverkat 
begreppsanvändningen är resultatet av den samhällsanalys Joachim Hansson 
presenterat och som jag redogjort för tidigare. Det handlar om det livslånga 
lärandet, att människors institutionella utbildning brett ut sig både över tid och 
rum, vilket har tvingat folkbiblioteket till förändring och att närma sig 
högskolebiblioteken. Denna påtvingade utbildning var inte lika utbredd under 
åren 1950 – 1959, vilket, tillsammans med frånvaron av de tekniska hjälpmedel 
som mer eller mindre präglar verksamheten under åren 1995 – 2005, kan ses 
som en av förklaringarna till informationsbegreppets knappa användning inom 
folkbiblioteksdebatten under dessa år. 

Slutligen ser jag utformningen av bibliotekarieutbildningen som en faktor 
som har påverkat och påverkar användningen av informationsbegreppet. Själva 
utbildningen är i sig formad utifrån det samhälle den befinner sig i, men har en 
tydligare koppling till språkbruket inom bibliotekssfären, då det är ur denna 
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vetenskapliga kontext som bibliotekarieyrket och biblioteket diskuteras ur ett 
vetenskapligt perspektiv.  

Under åren 1950 – 1959 har bibliotekarieutbildningen ett tydligt praktiskt 
syfte; efter avlagd examen fick studenterna titeln bibliotekarie och 
utbildningen var upplagd så att man skulle klara de praktiska momenten i 
bibliotekarieyrket. Bibliotekarieutbildningen blir en utpräglad teoretisk 
utbildning under 1990-talet där titeln bibliotekarie helt tagits bort och ersatts av 
examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Som titeln på utbildningen 
redan påvisar, ges fenomenet information en egen plats i undervisningen vilket 
dels ger uttryck för samhällets nya fokus på själva fenomenet information, dels 
som ett statuerande att information generellt är en viktig del av bibliotekens 
verksamheter. 

6.2. Användningen av informationsbegreppet 
Jag har ovan visat vilka yttre faktorer som påverkat förekomsten av 
informationsbegreppet under åren 1950 – 1959 respektive 1995 – 2005. Dessa 
yttre faktorer påverkar mer eller mindre även användningen av 
informationsbegreppet.  

Som jag visat tidigare har Michael Buckland utarbetat olika sätt att se på 
informationsbegreppet. Han menar att begreppet kan ses utifrån ett 
föremålsperspektiv eller utifrån ett processperspektiv. Vidare delar han in 
informationsbegreppet utifrån dessa perspektiv varande antingen materiellt 
eller icke-materiellt. Buckland menar att information kan handla om själva 
processen att bli informerad, eller om det som kommuniceras i processen, alltså 
själva kunskapen, eller slutligen om den form eller det föremål som kunskapen 
presenteras genom, till exempel dokument eller data. 

Som min undersökning visar delas bibliotekets verksamhet, under de båda 
årtiondena, upp mellan å ena sidan bibliotekets kulturella verksamhet och å 
andra sidan bibliotekets informationsverksamhet. Under åren 1950 – 1959 är 
den kulturella verksamheten mest utpräglad. Det handlar om att människors 
ska komma till biblioteket och få personlig bildning, vilket innebär att ta del av 
den litteratur som hamnar i bibliotekets kulturella område, det vill säga 
skönlitteratur och litteratur om konst och inom andra humanistiska områden. 
Då begreppet bok används är det i form av medel som ska leda till en personlig 
bildning av människor. Även under åren 1995 – 2005 används främst 
begreppet litteratur avseende skönlitteratur, vilket tillhör bibliotekets kulturella 
del. Informationsbegreppet används inte i samband med bibliotekets kulturella 
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verksamhet under åren 1995 – 2005, utan snarare som en motsats till det som 
innefattas inom den kulturella verksamheten. 

Det förekommer dock en annan, mer eller mindre explicit, syn på bildning 
i artiklarna från 1950-talet. Denna bildning kallas ibland för ”teknisk bildning” 
eller bildning som ska bidra till samhällets tekniska och materiella utveckling. I 
jämförelse med artiklarna från åren 1995 – 2005 påminner synen om den 
”tekniska bildningen” om det som helt enkelt kallas utbildning i de senare 
artiklarna. Det handlar båda gångerna om att skaffa kunskap som en följd av ett 
mer eller mindre påtvingat uppdrag, till skillnad från det kulturella, bildande 
där skaffandet av kunskap är frivillig i sin karaktär. Det handlar enligt min 
mening om olika slags kunskap som syftar till olika saker; den ena syftar till 
personlig fördjupning och den andra har på längre sikt ett samhällsutvecklande 
syfte. Det är i denna senare tolkning som informationsbegreppet figurerar, när 
det väl gör det. Detta gäller för artiklarna från både 1950-talet och åren 1995 – 
2005.  

I samband med den ”tekniska bildningen” i artiklarna från 1950-talet, den 
som syftar till att i längden gynna samhällets intressen, används 
informationsbegreppet som föremål, enligt Michael Bucklands modell. Jag ser 
främst att man syftar till den materiella delen i modellen, det vill säga att 
begreppet refererar till information i form av dokument, men man syftar även 
något till den icke-materiella delen, det vill säga till den kunskap som är 
nedtecknad i dokumentet. Man diskuterar även organiseringen av den 
nedtecknade kunskapen, vilket innebär att man enligt Bucklands modell även 
använder informationsbegreppet som en materiell process. Diskussionen 
handlar om hur man bäst gör dokument tillgängliga för de personer som 
återfinns inom den ”tekniska bildningen”.  

I samband med utbildningsbegreppet i artiklarna från åren 1995 - 2005 
dominerar syftandet av informationsbegreppet på det som Buckland kallar 
materiella föremål, som dokument, data eller nedtecknad kunskap. Jag anser att 
det finns en nivåskillnad i sättet att se på begreppen data respektive nedtecknad 
kunskap som Buckland använder. Nedtecknad kunskap refererar till mer än 
själva det faktiska data som finns i dokumentet, det vill säga, då jag tolkar 
informationsbegreppsanvändningen som nedtecknad kunskap menar jag att 
man använder begreppet som att det finns ett större syfte med användningen av 
själva kunskapen, något som jag inte ser då jag tolkar användningen av 
begreppet som ren data. Då handlar det mer om en ren materiell tolkning. Jag 
anser att det finns en tendens att i artiklarna från 1950-talet använda 
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informationsbegreppet i form av nedtecknad kunskap och i artiklarna från åren 
1995 – 2005 använda informationsbegreppet i form av ren data. 

Då det talas om upplysning i artiklarna från 1950-talet så refereras det ofta 
till en fysisk person på biblioteket, antingen en person som finns direkt vid 
utlåningsdisken eller en person man kan tala med via telefonen. Denna 
användning av informationsbegreppet är mer processartad till sin karaktär. Vad 
som informeras eller kommuniceras förefaller inte direkt vara kunskap i den 
bemärkelsen att skaffa sig en djupare förståelse för någonting eller någon 
företeelse, utan handlar mest om enklare faktafrågor i stil med adress- och 
telefonnummerförfrågningar. Information som process där det som 
kommuniceras inte är av någon djupare kunskapskaraktär finns även i 
artiklarna från åren 1995 – 2005. På sidorna 44-45 beskriver jag till exempel 
hur delar av ungdomsverksamheten ser ut på Eskilstuna bibliotek där man 
avsatt utrymme för informations till ungdomar. Här används 
informationsbegreppet på flera sätt. Dels refererar det till en fysisk plats på 
biblioteket, dels används begreppet på samma sätt som det användes i samband 
med upplysning i artiklarna på 1950-talet, det vill säga, som en process – att bli 
informerad, och det som kommuniceras är av en enklare karaktär än det mer 
sammansatta kunskapsbegreppet. I det här fallet handlar det om information 
om resor och utbildning etcetera. 

Informationsbegreppet används här, då det handlar om bildning, ”teknisk 
bildning”, utbildning och upplysning, i två nivåer. Dels ur ett mer 
problematiserande sammanhang där syftet är ett kunskapande som i längden 
ska gagna samhället, dels ur ett enklare sammanhang som mer handlar om att 
bli informerad och där syftet mer är direktverkande och inte kunskapande (det 
handlar om att bli informerad om en adress, ett telefonnummer och så vidare). I 
båda fallen framhålls vikten av organisering av informationen vilket kan ses 
som en självklarhet i bibliotekssammanhang. 

I artiklarna från åren 1995 – 2005 används informationsbegreppet explicit 
som en motsats till kultur- och litteraturbegreppet, och oftast då med syftning 
på olika slags dokument, gärna digitaliserade sådana, men även det data i 
dokumentet som Buckland placerar in som materiellt föremål i sin modell. 
Detta är speciellt tydligt i det längre citatet på sidan 46, där informationen 
kopplas samman med olika slags medier, främst databaserade sådana. 

Då informationsbegreppet används i samband med olika datorbaserade 
medier finns en tendens att enbart referera till data utan att ta hänsyn till den 
form data presenteras i, det vill säga dokumentet eller mediet. Vidare talar man 
i dessa sammanhang om hur mängden av dessa data hela tiden ökar. 
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Jag menar att detta är ett uttryck för en osäkerhet inför detta jämförelsevis 
nya sätt att presentera data på. Det är också uttryck för en osäkerhet i hur man 
ska hantera data i samband med de nya medierna. Med Michael Bucklands ord 
kan man säga att då informationen blir satt i ett annat medium än de 
traditionella böckerna och tidskrifterna skiljer man på information som 
dokument och information som data. Man uttrycker osäkerhet inför de nya 
former av dokument som föds i och med de datorbaserade medierna genom att 
se informationen som en djungel av data utan någon fast förankring. 

Det grundläggande med denna särskiljning av data och dess dokument 
tycks vara en osäkerhet, dels inför datortekniken som sådan, dels inför själva 
hanteringen av det data som presenteras genom datortekniken. Det handlar 
således om frågor av ren teknisk eller materiell karaktär. 

De datorbaserade medierna verkar dock även ha fått rollen som 1950-talets 
”upplysare”, men att det nu är datormediet som står för den upplysande 
verksamheten, till skillnad från under åren 1950 – 1959 då ”upplysaren” var en 
människa. Datorn har blivit en del av processen ”att bli informerad” som 
Buckland talar om i sin modell. Det finns även en annan aspekt av 
informationsbegreppet som process i artiklarna från åren 1995 – 2005 och det 
är processen ”att söka information”. 

Själva sökningen handlar kanske inte om informationsbegreppet i sig, men 
ger en aspekt av begreppet vilket ändå kan säga något om det. Att information 
ofta kopplas samman med något som aktivt måste sökas efter visar att 
information är något som måste vara del av en process.  

I Bucklands modell innebär processen av informationsbegreppet ”att bli 
informerad”, vilket, enligt min mening, är ett mindre aktivt mottagande av 
någonting medan ”att söka efter information” handlar om ett aktivt agerande. 
När just ordet sökning används i samband med informationsbegreppet i 
artiklarna pekar det alltid mot ett agerande i samband med någon slags 
datoranvändning. Det man söker efter är inget som explicit kommer fram i 
artiklarna jag tittat i, utan det man fokuserar på är själva sökningen. Klart är i 
alla fall att sökningen av informationen är sammankopplat med något slags 
datorbaserad teknik.  

Jag talade tidigare om att informationsbegreppet ibland får en ideologisk 
ton då informationen som sådan inte kopplas ihop med något fysiskt medium 
(se citatet längst ner på sidan 59). Denna användning av informationsbegreppet 
ligger närmare Bucklands ”information som kunskap” än de materiella 
föremålen data och dokument.  

 69



Jag vill ändå hävda att det är de materiella föremålen som dominerar 
användningen av informationsbegreppet, både under åren 1950 – 1959 och 
under åren 1995 – 2005. Det som skiljer sig är hur själva dokumenten ser ut. 
Jag ser även att det finns en ökad användning av informationsbegreppet som 
data i artiklarna från de senare åren, medan syftet på själva dokumentet är 
vanligare i de tidigare artiklarna. I fråga om informationsbegreppet som 
process ser jag en tydlig skillnad mellan 1950-talets passiva inställning till 
informationsbegreppet som Buckland kallar ”att bli informerad”, medan 
informationsbegreppet under åren 1995 – 2005 ses som något som är del av en 
aktiv sökningsprocess. Jag kan se att dessa resultat även går i linje med de 
analyser av folkbibliotekets samhälleliga och historiska kontext där 
folkbiblioteket under 1950-talet hade en aktiv uppfostrande roll gentemot den 
enskilde besökaren, medan det under åren 1995 – 2005 snarare är låntagaren 
som blivit den aktiva parten i agerandet gentemot folkbiblioteket. 

 70



7. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka och analysera hur 
begreppet information används i några folkbibliotekstidskrifter, samt hur 
begreppet har förändrats i förhållande till den historiska och samhälleliga 
kontexten under de två decennier jag valt att titta på. Jag har valt att undersöka 
informationsbegreppet i tidskrifterna Biblioteket och vi under åren 1950 – 
1959/60, Biblioteksbladet under åren 1950 – 1959 samt under åren 1995 – 
2005 och slutligen DIK forum under åren 1995 – 2005. 

Min metod har varit att undersöka i vilken kontext informationsbegreppet 
befinner sig i utifrån valda delar av Birger Hjørlands angreppssätt som han 
förslår för att genomföra en domänanalys, samt Marianne Winther Jørgensens 
och Louise Phillips presentation av den kritiska diskursanalysen. Utifrån dessa 
metoder har jag tittat på informationsbegreppet utifrån dess samhälleliga, 
historiska och vetenskapliga kontext. Som teori har jag använt mig av Michael 
Bucklands teori om informationsbegreppet. Buckland menar att man kan se 
informationsbegreppet som en process (att bli informerad), som kunskap (det 
som kommuniceras när man blir informerad) eller som föremål (olika sätt som 
kunskapen presenteras på, till exempel som data eller dokument). 

Folkbiblioteket och dess verksamhet är tydligt påverkat av det samhälle det 
befinner sig i. Under 1950-talet var människors yrkesliv relativt inrutat och 
oföränderligt och folkbiblioteket hade en moraliskt uppfostrande roll. Detta var 
en kvarleva dels från de tidiga sockenbiblioteken, dels från arbetarrörelsen och 
dess demokratiseringsarbete. Denna uppfostran bestod främst i att sprida 
bildning till folket och denna bildning handlade mest om en bildning på det 
kulturella planet. 

Folkbiblioteket under åren 1995 – 2005 har blivit en del av det livslånga 
lärandet som präglar hela samhället och med det även människors yrkesliv. 
Detta innebär att folkbiblioteket närmat sig högskolebiblioteken med dess 
inriktning på människors utbildning. 

Informationsbegreppet förekommer väldigt sparsamt i artiklarna från åren 
1950 – 1959, då folkbiblioteksverksamheten främst inriktar sig på kultur och 

 71



främst skönlitteratur. Då begreppet förekommer är det i samband med 
bibliotekets upplysningsverksamhet och då biblioteket kan gynna 
samhällsutvecklingen. Informationsbegreppets utbredda användning under åren 
1995 – 2005 har en direkt koppling till utvecklingen av persondatorn och 
Internet under kanske främst senare delen av 1970-talet. Även här används 
informationsbegreppet främst inom den biblioteksverksamhet som är mest till 
nytta för samhället på lång sikt, det vill säga den verksamhet som är kopplad 
till människors utbildning. Denna verksamhet har under dessa år, tillsammans 
med kulturverksamheten, blivit folkbibliotekets grundpelare. 

Informationsbegreppet används främst på det sätt som Michael Buckland 
kallar det materiella föremålsynsättet där begreppet syftar till olika dokument 
eller data. Begreppet används också som det som Buckland kallar process. 
Under 1950-talet handlar denna process uteslutande om att bli informerad, 
medan processen under åren 1995 – 2005 fått en mer aktiv karaktär och 
handlar om att söka information. 
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