
 
Institutionen för ABM 
Biblioteks- och informationsvetenskap 

 
 
 

Undervisning i informationskompetens 
Ett sätt att höja bibliotekariernas status? 

    
  
 

Elina Jernaker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2006 
Institutionen för ABM 
Handledare: Eva Hemmungs-Wirtén & Kerstin Rydbeck   
 
Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 329                ISSN 1650-4267 

 



1 INLEDNING ..........................................................................................................4 

1.2 DISPOSITION ........................................................................................................5 
1.3 FORSKNINGSÖVERSIKT .......................................................................................5 
1.3.1 BIBLIOTEKARIEYRKET .......................................................................................6 
1.3.2 BIBLIOTEKARIERNA OCH STATUS ......................................................................8 
1.3.3 DEFINITIONER AV BEGREPPET INFORMATIONSKOMPETENS ............................10 
1.3.4 INFORMATIONSKOMPETENSBEGREPPETS ETABLERING ...................................15 
1.3.5 BIBLIOTEKARIEN OCH UNDERVISNING I INFORMATIONSKOMPETENS..............16 

2 PROFESSIONSTEORI.......................................................................................19 

2.1 GENERELLT OM PROFESSIONSTEORI ...............................................................20 
2.2 ANDREW ABBOTTS PROFESSIONSTEORI ..........................................................21 
2.2.1 ABBOTT OM BIBLIOTEKARIEYRKET SOM PROFESSION.....................................23 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING..................................................................25 

3.1 AVGRÄNSNING ...................................................................................................25 

4 MATERIAL OCH METOD ...............................................................................27 

4.1 MATERIALURVAL ..............................................................................................27 
4.2 MATERIALETS KONTEXT ..................................................................................29 
4.4 METOD ...............................................................................................................30 
4.4.1 TEMAN .............................................................................................................31 
4.4.2 PROPOSITIONER ...............................................................................................31 
4.4.3 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ..................................................................32 

5 RESULTAT AV TEXTANALYSEN .................................................................33 

6 ANALYS OCH DISKUSSION ...........................................................................34 

6.1 BEGREPPET INFORMATIONSKOMPETENS ........................................................34 
6.1.1 Diskussion........................................................................................................37 
6.2 ARGUMENT FÖR UNDERVISNING I INFORMATIONSKOMPETENS ....................38 
6.2.1 DEMOKRATI OCH SAMHÄLLE...........................................................................39 

 2



6.2.1.1 Diskussion.....................................................................................................40 
6.2.2 UTBILDNINGSKVALITET OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE .......................................41 
6.2.2.1 Diskussion.....................................................................................................42 
6.2.3 EFFEKTIVISERING.............................................................................................43 
6.2.3.1 Diskussion.....................................................................................................44 
6.2.4 ÖVRIGA ARGUMENT.........................................................................................44 
6.2.5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION.....................................................................45 
6.3 SYNLIGHET OCH MARKNADSFÖRING ...............................................................47 
6.3.1 DISKUSSION .....................................................................................................50 
6.4 BIBLIOTEKARIERNA, PEDAGOGIKEN OCH LÄRARNA ......................................52 
6.4.1 PEDAGOGIKEN .................................................................................................52 
6.4.2 RELATIONEN TILL LÄRARNA............................................................................53 
6.4.3 DISKUSSION .....................................................................................................55 

7 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER .........................................................58 

7.1 FORTSATT FORSKNING......................................................................................60 

8 SAMMANFATTNING........................................................................................62 

KÄLL- & LITTERATURFÖRTECKNING ...........................................................65 

BILAGA 1: UNDERSÖKTA TIDSKRIFTER.....................................................69 

BILAGA 2: RESULTAT AV TEXTANALYS.....................................................71 

 3



1 Inledning 

Att förklara vad en bibliotekarie arbetar med är komplicerat och jag upplever 
att många bibliotekarier, inklusive jag själv, har problem med yrkesidentiteten. 
Bibliotekarieyrket betraktas av många som ett lågstatusyrke och många 
bibliotekarier menar att de inte får den uppskattning de förtjänar. 

Under min utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap har jag 
funderat mycket på varför vi bibliotekarier pratar så mycket om vikten av 
informationskompetens. Jag tycker att informationskompetens har blivit ett 
mantra som alla bibliotekarier förväntas upprepa som ett svar på vad vi är bra 
på. Att göra andra informationskompetenta framstår som bibliotekariernas 
expertroll, och min undran är huruvida denna expertroll används för att 
förändra yrkets status. Olof Sundin uttrycker förhållandet enligt följande: 

Bibliotekarieprofessionens företrädare och forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap har sålunda försökt att etablera bibliotekariers pedagogiska roll 
som en central del av yrkespraktiken. Lanseringen av begreppet informationskompetens 
kan ses som ett led i denna etablering. Det kan dels ses som en nödvändig anpassning från 
bibliotekens sida till de förutsättningar som modern IKT tillsammans med ett ökat antal 
studerande låntagare har medfört. Men det kan också analyseras med hjälp av 
professionsteori som ett sätt att höja yrkets status. Att etablera det nya begreppet 
informationskompetens samt att fylla det med innehåll skapar en ”ny” expertroll för 
bibliotekarier. Mer precist kan det ses som ett försök att utöka bibliotekariers jurisdiktion 
i yrkespraktiken. Den ena förklaringen utesluter naturligtvis inte den andra.1

Min utgångspunkt är att bibliotekarier, i likhet med alla andra yrkesgrupper, 
inte enbart arbetar för biblioteksanvändarnas och samhällets intressen. 
Bibliotekarierna verkar även för yrkesgruppens intressen gentemot andra 
yrkesgrupper då den egna gruppens ställning i samhället är av vikt för yrkets 
framtid. 

Syftet med uppsatsen är att se om och i så fall hur undervisning i 
informationskompetens har utvecklats som en strategi för att öka 

                                                 
1 Sundin, Olof (2004), ”Användarundervisning inför informationssökning i yrkeslivet. En 
kunskapsöversikt.”, s. 284. 
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bibliotekariernas status. Hur kan informationskompetensbegreppet ses som ett 
medel att höja bibliotekariernas anseende? Den debatt som har förts i 
bibliotekskretsar speglas genom att artiklar ur tidskrifter riktade till 
bibliotekarier mellan 1995 och 2005 analyseras. På det viset hoppas jag kunna 
ge en bild av bibliotekariernas strävan efter professionell status. 

1.2 Disposition 
Inledningen har övergripande redovisat uppsatsens syfte. Härnäst kommer en 
forskningsöversikt som innehåller en beskrivning av bibliotekarieyrket och 
orientering om bibliotekarierna och status. I forskningsöversikten finns även en 
genomgång av olika definitioner av begreppet informationskompetens och 
begreppets etablering. Kapitlet avslutas med en kortare överblick över 
bibliotekariernas undervisande i informationskompetens. Därpå följer en 
presentation av uppsatsens teori, syfte och frågeställningar. Det empiriska 
materialet samt metoden redovisas innan kapitlet med analys och diskussion av 
resultat följer. Uppsatsen innehåller därefter en sammanfattande diskussion och 
avslutas med en sammanfattning. 

1.3 Forskningsöversikt 
Avsikten med detta kapitel är att skapa en förståelse för uppsatsens 
utgångspunkt samt att sätta den i ett större forskningssammanhang. Då syftet 
med uppsatsen är att undersöka om och hur utbildning i 
informationskompetens kan användas för att höja bibliotekariernas status är det 
viktigt att ge en bakgrundsbeskrivning. Bibliotekariers strävan att betraktas 
som professionella genom användande av begreppet informationskompetens 
har hittills inte varit föremål för forskning i någon större utsträckning. 
Eftersom den tidigare forskningen inte stämmer med syftet för uppsatsen har 
angränsande forskningsområden tagits med. Denna forskning har integrerats i 
bakgrundsbeskrivningen så att dessa två delar får förstärka varandra. Den 
tidigare forskning som jag finner relevant för min uppsats är den som 
behandlar yrkesrollen och dess status samt till viss del den forskning som 
behandlar bibliotekariers förhållande till informationskompetens. 

Den forskning som finns representerad är att betrakta som ett urval och 
inga anspråk görs på att den ska var heltäckande. 
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1.3.1 Bibliotekarieyrket2

Bibliotekarien var förr definierad som en person som arbetar på bibliotek, och 
är så i stor utsträckning än idag.3 Bibliotekarierna förknippas inte med 
särskilda kunskaper, utan med biblioteket som institution. Bibliotekarieyrket är 
fördelat på en mängd olika grupper där det bland annat finns folkbibliotekarier, 
forskningsbibliotekarier, skolbibliotekarier och företagsbibliotekarier. 
Yrkesrollen styrs av den institution eller organisation bibliotekarierna arbetar 
för och det kan vara anledningen till att de olika typerna av bibliotekarier anser 
sig ha lite gemensamt.4 En ytterligare konsekvens av att vara knuten till olika 
institutioner är att bibliotekarien blir mer osynlig än andra yrkesgrupper som 
till exempel advokater och läkare.5 Beroende på typ av bibliotekarie skiljer sig 
de yrkeskunskaper som har värderats och värderas som viktiga. Tidigare fanns 
det en fundamental skillnad mellan forsknings- och folkbibliotekarier. Medan 
folkbibliotekarierna har fungerat som folkbildare och ansett sig ha 
kunskapsmässigt övertag över biblioteksanvändarna har 
forskningsbibliotekarierna i hög utsträckning fått acceptera att veta mindre om 
vad som passar biblioteksanvändarna än biblioteksanvändarna själva.6 
Forskningsbibliotekarierna var tidigare vanligen manliga forskare. När 
boksamlingarna växte och de biblioteksmässiga rutinuppgifterna ökade i 
omfattning fick medarbetare ta över dessa uppgifter. Medarbetaren var ofta fru 
eller dotter till bibliotekarien och trots att de gjorde ett bra arbete kom de aldrig 
att betraktas som jämlikar av biblioteksanvändarna. Under 1940- och 1950-
talet kom medarbetarna att ersättas av högutbildade akademiker som, för att 
försöka markera sin ställning som forskarens jämlike, poängterade vikten av 
biblioteksmässiga yrkeskunskaper.7 Yrkeskunskaperna och arbetsmetoderna 
för forskningsbibliotekarien har förändrats från att bygga på gedigna 
ämneskunskaper knutna till boksamlingarna till att alltmer handla om teknisk 
informationshantering. För folkbibliotekariernas del har yrket förändrats så till 
vida att arbetsuppgifterna har blivit mer splittrade på olika sociala funktioner 
såsom bokprat och konsumentrådgivning. Därtill har även yrket för 
                                                 
2 Jag använder begreppet yrke trots att det i litteraturen hänvisas både till yrke och profession. Att jag valt 
begreppet yrke beror inte på att jag inte anser bibliotekarierna vara professionella eller en profession, 
utan att jag uppfattar det som ett mindre dramatiskt uttryck. Jag tycker inte att det är relevant att fokusera 
på huruvida bibliotekarierna är en profession eller ej. Mer om detta i kapitel 2.2. 
3 Det finns förvisso andra än bibliotekarier som arbetar på bibliotek. De lämnas dock därhän i denna 
uppsats. 
4 Enmark, Romulo (1991), ”Yrkesidentiteten och det splittrade biblioteksväsendet”, s. 161. 
5 Olsson, Lena (1991), ”Sammanfattning”, s. 170-171. 
6 Sanner, Lars-Erik (1991), ”Bibliotekarien – bokmal eller skärmsvärmare?”, s. 126. 
7 Sanner, s. 123. 
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folkbibliotekariernas del fått en mer informationsförmedlande roll. 
Folkbibliotekarierna har företrädesvis varit kvinnor och rollen som folkbildare 
sågs som ett kall. Gemensamt för de två typerna av bibliotekarier är att båda 
har förlorat i autonomi, forskningsbibliotekarierna på grund av de 
informationstekniska systemen och folkbibliotekarierna på grund av 
organisatoriska faktorer i kommunal verksamhet.8 Inom folkbiblioteken fanns 
till att börja med en oro för den informationsteknologiska revolutionen, men så 
småningom togs fasta på att folkbiblioteken borde vara de som tillhandahåller 
den nya tekniken för dem som inte privat har tillgång till den. I samband med 
denna utveckling försköts fokus från kulturpolitiska mål till att betrakta 
biblioteksanvändarna som kunder med informationsbehov.9 Att ge service åt 
kunderna och att tillhandahålla information var betydelsefullt, men i takt med 
Internets utbredning fick bibliotekets användare större möjlighet att söka 
information själva. Även om användarnas kunskaper i att söka information och 
framförallt källkritik ansågs bristfälliga av bibliotekarierna upplevdes 
användarna som konkurrenter. Att bibliotekarierna fortfarande känner sig 
hotade av användarna och deras kompetens visar Linda Wernersson då hon 
undersöker hur medicinska bibliotekarier uppfattar sin profession och dess 
utveckling mot bakgrund av den ökade konkurrensen inom 
informationsområdet. Hon visar att bibliotekarierna upplever att användarna 
konkurrerar med dem. Den tekniska utvecklingen ses som anledningen till att 
användarna alltmer tar över det som tidigare var bibliotekssysslor. 
Wernerssons informanter betraktar sig som utvärderare och vägledare, 
undervisare samt som länkare mellan högskoleorganisationens olika delar. 
Syftet med bibliotekariernas beskrivning av sin yrkesroll menar Wernersson är 
att bredda synen på bibliotekariens uppgifter och kompetens.10

Precis som Wernersson tar upp har bibliotekariernas roll som 
informationsförsörjare övergått till att omfatta alltmer undervisning. Även 
Carlsson och Nordells undersöker bibliotekariernas yrkesroll och de visar att 
det idag är bibliotekariernas roll som informationsförmedlare och pedagog som 
anses viktigast, då bibliotekarierna strävar efter att göra biblioteksanvändarna 
mer informationskompetenta.11 Bibliotekariernas uppgift att lagerhålla och 
organisera traditionella medier har minskat i betydelse och istället har 

                                                 
8 Olsson, s. 174-175. 
9 Hansson, Joacim (2003), "Professionalism, folkbildning och de socialt underpriviligierade", s. 12. 
10 Wernersson, Linda (2001), Med kunden som konkurrent. Medicinska bibliotekariers upplevelser av sin 
profession, passim. 
11 Carlsson, Annette & Nordell, Sofia (2004), Bibliotekarie på 2000-talet, passim. 
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användarundervisning kommit att bli centralt för bibliotekens verksamhet.12 
Med användarundervisning har bibliotekariens pedagogiska arbete kommit att 
omfatta fenomen som ligger utanför det traditionella biblioteket. Det talas 
mindre om bibliotekskunskaper och mer om hur bibliotekarien kan medverka 
till att göra sina användare informationskompetenta.13

1.3.2 Bibliotekarierna och status 
Inom bibliotekariekåren har den egna statusen diskuterats flitigt då den av 
många upplevs som låg. Det faktum att yrket domineras av kvinnor är något 
som har framhållits som orsak, då kvinnoyrken många gånger har både låg lön 
och lågt anseende. Folkbibliotekarierna, som har högre dominans av kvinnor, 
har lägre status än forskningsbibliotekarierna som har större andel män.14 Att 
bibliotekarieyrket betraktats som ett kall (vilket ofta sammanfaller med 
kvinnoyrken) kan också vara en anledning då sådana yrken har varit, och är 
fortfarande, dåligt betalda.15 I Livslöner 2002 jämförs akademikers livslöner16 
med dem som enbart har gymnasieutbildning. Syftet är att visa på den 
alternativa karriär som akademikern hade haft om han eller hon hade valt att 
börja arbeta direkt efter gymnasieutbildningen. I undersökningen framkommer 
att bibliotekarier har en negativ avkastning, där utbildningen innebär en förlust 
i jämförelse med att börja arbeta direkt efter gymnasiet. Många av de 
akademikeryrken som har en lägre livslön än de gymnasieutbildade är 
kvinnodominerade yrken som framförallt återfinns inom den kommunala 
sektorn.17

Generellt har ökad utbildning setts som lösning för att höja kvinnors löner, 
men trots att män och kvinnor numer har lika långa utbildningar får kvinnor 
lägre löner.18

Låg yrkesidentitet sägs också bidra till bibliotekariernas låga status. Den 
svaga identiteten kan komma av den låga lönen eftersom det kan ge känslan av 
att inte vara uppskattad. Om det är oklart vad en yrkesgrupp arbetar med kan 
gruppen marginaliseras och uppfattas som oviktig.19 Ytterligare faktorer som 
                                                 
12 Sundin, O. (2004), s. 266-267. 
13 Sundin, O. (2004), s. 303. 
14 Thomas, Barbro (1991), ”Status efter lön och kön”, s. 137. 
15 Thomas, s. 137. 
16 Livslön är den lön en individ tjänar under sin yrkesverksamma period av livet. Studiemedel räknas som 
inkomst, men återbetalningen dras av. 
17 Ljunglöf, Thomas (2004), Livslöner 2002, passim. [www]. 
18 Berntsson, Paula (2000), ”Att osynliggöra kvinnors yrkeskompetens. Om staten och förskollärarna”, 
s. 115. 
19 Selander, Staffan (1996), ”Egen kunskapsproduktion kännetecknar en profession”, s. 10. 
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bidrar till identitetsproblematiken är svårigheterna att definiera verksamheten 
och bibliotekariens arbetsuppgifter.20 Att mycket av bibliotekariens arbete sker 
dolt för biblioteksanvändarna tillsammans med de mångfasetterade 
arbetsuppgifterna är troliga orsaker. Därtill skiljer sig arbetet åt beroende på 
inom vilken organisation biblioteket verkar. 

Ingela Agert och Henrik Tegström fokuserar i sin magisteruppsats på 
marknadsföring av bibliotekariernas kompetens. Det framkommer att 
huvuddelen av de intervjuade bibliotekscheferna är negativa till att 
marknadsföra bibliotekariernas kompetens då den upplevs som otydlig. En av 
bibliotekscheferna i undersökningen säger sig vara kritisk till sin generation 
bibliotekarier som hon anser vara oförmögna att marknadsföra sig. Liknande 
åsikter framkommer hos andra informanter som menar att det finns ett problem 
i bibliotekariers ovilja att synas. Uppsatsen visar också att även om det sägs att 
marknadsföring behövs finns inget helhjärtat engagemang från 
bibliotekschefernas sida. I de fall marknadsföring äger rum så ligger fokus på 
verksamheten, inte på kompetens. Agert och Tegström tycker att det finns ett 
glapp mellan centrala och lokala företrädare. Alla centrala företrädare är 
positiva till marknadsföring, medan en majoritet av de lokala är negativt 
inställda. 

I strävan efter status sågs informationsteknologi av många som en lösning 
på den osäkra bibliotekarierollen. Andra såg den nya teknologin som ett hot 
och var rädda för att den ökade tillgängligheten till information skulle göra 
dem umbärliga.21 Romulo Enmark skriver att den positiva synen på teknologin 
är dominerande och att ”datoriseringsfrågorna ofta sammankopplats med 
debatten om yrkesidentitet och yrkesstatus. Bibliotekariens ’oundvikliga’ 
automatisering antas vara avgörande för yrkets framtida inriktning.”22 
Bibliotekarierna försöker enligt Enmark lägga under sig framtidens 
informationsförsörjning och tycker att den ”databasbetvingande 
kunskapsingenjören” utgör idealet.23 Att informationsteknologin setts som en 
möjlighet av många kan relateras till att professionaliseringssträvanden ofta 
följer manliga mönster. Teknologi betraktas som manligt, och förväntas därför 
kunna öka anseendet. Roma Harris menar att ett annat exempel på 
maskulinisering är de försök att ersätta titeln bibliotekarie med mer statusfyllda 

                                                 
20 Thomas, s. 143 f. 
21 Widgren, Lillemor (1991), ”Att öppna eller gömma – bibliotekariens dilemma?”, s. 99 ff. 
22 Enmark, s. 151. 
23 Enmark, s. 151. 
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begrepp som information scientist och information broker. Enligt Harris är det 
främst manliga bibliotekarier som har velat ersätta bibliotekariebenämningen.24 
Att förändra bibliotekarieutbildningen och öka vetenskapligheten har också 
framförts som strategier för att höja statusen. Genom att förbättra kvaliteten på 
bibliotekarieutbildningen antas bibliotekariernas ställning gentemot andra 
yrkesgrupper kunna stärkas. Dessutom efterlyses vetenskaplighet av 
bibliotekarierna med motiveringen att vetenskap kan tillföra ny kunskap, och 
även för att forskning i sig har hög status.25 Flera nya utbildningar startade efter 
1993 i det då nya ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 
Bibliotekarieexamen kom i och med detta att ersättas av en examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap där teoretisk kunskap betonades. DIK-
förbundet var pådrivande för akademiseringen av yrket och menade att behovet 
av bibliotekariens kompetens ökat med informationsteknologin och tänkte sig 
en ny arbetsmarknad för utbildade informationssöknings- och 
informationsförmedlingsspecialister.26

I takt med informationsteknologins utveckling, det ökade antalet studenter 
och övergången till mer problembaserat lärande (PBL) i undervisningen 
framstår utbildning i informationskompetens och pedagogik som 
bibliotekariernas främsta fokus. Att utbilda i informationskompetens kan ses 
som ett sätt för bibliotekariekåren och forskarna inom biblioteks- och 
informationsvetenskap att etablera bibliotekariernas pedagogiska roll menar 
Olof Sundin.27 Jag undrar om detta område kan betraktas som ytterligare ett 
sätt för bibliotekarierna att försöka höja sin status. 

1.3.3 Definitioner av begreppet informationskompetens 
Här följer att antal beskrivningar av begreppet informationskompetens. Utöver 
de jag har valt att redovisa finns ytterligare att antal varianter, men de jag tar 
upp är de som jag uppfattar som mest tongivande. 

Begreppet informationskompetens är den allmänt vedertagna 
motsvarigheten till engelskans information literacy och har en mängd olika 
definitioner, där de flesta beskriver kriterierna för informationskompetens som 
steg i en process och som en uppsättning färdigheter möjliga att tillägna sig.  

                                                 
24 Harris, Roma, (1992), Librarianship. The Erosion of a Woman´s Profession, s. 35 ff. 
25 Enmark, s. 152-153. 
26 Sundin, O. (2004), s. 277. 
27 Sundin, O. (2004), s. 284. 
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Paul Zurkowski var den som först använde sig av begreppet information 
literacy då han 1974 uppmanade den amerikanska regeringen att 
informationskompetens skulle göras till ett nationellt mål. Zurkowskis 
definition av begreppet innebar att kunna behärska verktyg för 
informationsåtervinning.28 Senare har det tillkommit flera andra definitioner 
som inkluderar problemlösning i definitionen av informationskompetens. 

Informationskompetens fick sitt genomslag då American Library 
Association:s (ALA) 1989 gav ut rapporten Presidential Committee on 
Information Literacy: Final Report. Informationskompetens ses här som 
förmågan att lära. ALA:s definition tillhör de mest citerade. Följande krav 
ställer ALA på informationskompetent individer: 

• knowing when they have a need for information 

• identifying information needed to address a given problem or issue 

• finding needed information and evaluating the information 

• organizing the information 

• using the information effectively to address the problem or issue at 
hand.29 

ALA skriver också att: 

To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed 
and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. […] 
Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. They 
know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find 
information, and how to use information in such a way that others can learn from them. 
They are people prepared for lifelong learning, because they can always find the 
information needed for any task or decision at hand.30

ALA:s definition utgör grunden till många av de definitioner som har 
tillkommit senare. Definitionen har dock fått kritik för att den är alltför 
bibliotekscentrerad, att den är en utökning av begreppet bibliographic 
instruction och för att den inte tillför så mycket. 

                                                 
28 Brage, Christina (2005), ”Informationskompetens sett ur ett historiskt och samtida perspektiv”, s. 129. 
29 American Library Association (1989), Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. 
Under rubriken ”Opportunities to Develop Information Literacy”. [www]. 
30 American Library Association, under inledningen. [www]. 
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Christina Doyle utvidgade ALA:s definition 1992. Doyle sätter in 
informationskompetens i ett vidare ekonomiskt och politiskt sammanhang. Hon 
skriver bland annat att bibliotekarier måste koppla informationssökningen till 
problemlösning och att bibliotekariernas jobb inte enbart går ut på att finna 
information, utan även att koppla informationen till verkligheten för att 
informationen ska bli kunskap.31 För Doyle är det viktigt att 
informationskompetens sätts in i den aktuella kontexten. Hon menar att en 
förutsättning för att vara informationskompetent är att inse att korrekt och 
fullständig information är nödvändigt för att kunna fatta riktiga beslut. Det 
innebär att man också inser behovet av ny information. Frågor och 
sökformuleringar skapas sedan utifrån detta för att kunna identifiera lämpliga 
informationskällor. Informationen ska också kunna värderas och organiseras 
för praktisk användning. Vidare menar Doyle att den nya informationen 
integreras med den redan befintliga och används i kritiskt tänkande och vid 
problemlösning.32

Jeremy J. Shapiro och Shelley K. Hughes vill vidga begreppet 
informationskompetens och beskriver informationskompetens som något som 
innehåller många olika kompetenser. Förutom det som ingår i Doyles 
definition anser de att följande ingår: 

• Social-structural literacy – förståelse för hur information skapas och 
placeras i ett socialt sammanhang. 

• Research literacy – förmågan att använda de informationsteknologiska 
verktyg som är relevanta för forskare och studenter. För dem på lägre 
nivå kan det vara att kunna använda programvara som är relevant för 
ämnet. 

• Publishing literacy – förmågan att publicera ideér och forskning 
elektroniskt. 

• Emerging technology literacy – förmågan att ständigt ta till sig, 
utvärdera och dra nytta av nya framsteg inom informationsteknologin. 

                                                 
31 Doyle, Christina S. (1996), 
 Information Literacy in an Information Society: A Concept for the Information Age,  s. 6. 
32 Brage, s. 131. 
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• Critical literacy – förmågan att kritiskt utvärdera för- och nackdelarna 
med informationsteknologi med avseende på intellektuella, mänskliga 
och sociala aspekter.33 

Shapiro och Hughes vill att informationskompetenta ska vara skapare av 
informationssamhället och av humanistisk kultur snarare än en produktions- 
och konsumtionsrutin, om information ska vara en del av en meningsfull 
existens.34

Christine Bruce vänder sig mot de processorienterade och behavioristiskt 
orienterade definitionerna av informationskompetens, som ALA:s och Doyles, 
vilka hon menar fokuserar för mycket på egenskaper hos individen.35 Det 
innebär att information betraktas som något objektivt och relationen mellan 
individen och den aktuella kontexten inte beaktas i tillräckligt stor 
utsträckning. Bruce utgår istället från informationsanvändarens uppfattning av 
informationsanvändning. Underlaget till uppfattningarna härrör från intervjuer 
hon genomfört med personal på universitet. Upplevelserna av 
informationskompetens delar hon in i sju olika kategorier. 

1. The information technology conception – information technology for 
information retrieval and communication 

2. The information sources conception – finding information 

3. The information conception – executing a process 

4. The information control conception – controlling information 

5. The knowledge construction conception – building up a personal 
knowledge base in a new area of interest 

6. The knowledge extension conception – working with knowledge and 
personal perspectives adopted in such a way that novel insights are 
gained 

7. The wisdom conception – using information wisely for the benefit of 
others 36 

                                                 
33 Shapiro, Jeremy J. & Hughes, Shelley K. (1996), ”Information Literacy as a Liberal Art: 
Enlightenment proposals for a new curriculum”. [www]. 
34 Shapiro & Hughes. [www]. 
35 Bruce, Christine (1997), The Seven Faces of Information Literacy. s. 35. 
36 Bruce, s. 110. 
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Med kategorierna vill Bruce visa på informationskompetensbegreppets 
komplexa natur. Hon menar att informationskompetent är man genom att vara 
medveten om att det finns olika sätt att betrakta informationsanvändning.37 
Uppfattningen av informationskompetens som något objektivt speglas i de 
första fyra kategorierna. De två sista punkterna visar på 
informationskompetens som potential att förändra både individen och 
omgivningen. De sju kategorierna har sin utgångspunkt i användarens relation 
till informationen, och informationskompetens som en uppsättning förmågor 
har inte lika framträdande roll för individen som inom forskningen. Bruce 
strävar efter att sätta informationskompetensbegreppet i ett större sammanhang, 
och menar också att informationskompetens inte går att mäta utan endast kan 
beskrivas i termer av föreställningar och upplevelser.38

Såväl ALA:s, Doyles som Shapiros och Hughes beskrivningar av 
informationskompetens framstår som en uppsättning färdigheter. Bruce menar 
att informationskompetens varierar utifrån situation. Definitionen beror därför 
på individen och dennes sammanhang. Individens syften och behov styr också 
vad som läggs i begreppet informationskompetens.39

Det dominerande synsättet på informationskompetens har de senaste 
femton åren utgått från ett behavioristiskt perspektiv där vikten har lagts på hur 
en informationskompetent person ska vara. Senaste tiden har detta 
betraktelsesätt ifrågasatts och istället anses numer att informationskompetens 
kan förstås på olika sätt beroende på syfte och sammanhang.40 Christina Brage 
menar att det finns fördelar med att betrakta informationskompetens som ett 
brett begrepp, då det hela tiden kan förändras i takt med samtiden. Att uppnå 
konsensus kring informationskompetensbegreppet kanske varken är möjligt 
eller eftersträvansvärt.41

Genom redogörelsen av olika definitioner av informationskompetens vill 
jag belysa kärnan i begreppet samt den variation som finns. I denna uppsats tar 
jag inte ställning till vilket, eller vilka betraktelsesätt som är rätt eller fel, utan 
jag intar ett pluralistiskt förhållningssätt. 

                                                 
37 Pilerot, Ola (2002), ”Vad vi talar om när vi talar om informationskompetens”, s. 144. 
38 Bruce, s. 154. 
39 Bruce, s. 154. 
40 Pilerot, Ola (2006), ”Informationskompetens i arbetslivet”, s. 15. 
41 Brage, s. 135. 
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1.3.4 Informationskompetensbegreppets etablering 
De olika definitionerna av informationskompetens illustrerar tydligt att olika 
forskare lägger olika betydelse i begreppet och någon egentlig konsensus finns 
inte. Detta är något som även speglas då begreppet används i den allmänna 
debatten kring informationskompetens. I en översikt över europeisk litteratur 
om informationskompetens av Sirje Virkus framgår att 
informationskompetensbegreppet i Europa i princip enbart används av 
bibliotekarier och andra informationsspecialister.42

De flesta är eniga om att forskningen kring informationskompetens 
fortfarande är i sin linda.43 Christina Brage drar ändå upp generella 
utvecklingstendenser då hon menar att det i början av debatten och forskningen 
om informationskompetens främst var informationsbeteende, 
informationssökning och informationsanvändning som togs upp. Från mitten 
av 1980-talet, då ”informationskompetensrörelsen” startade har intresset mer 
legat på informationssökningsprocessen, livslångt lärande och olika typer av 
kompetenser.44 Brage uttrycker det även som att: 

1980-talet kan i en vid mening karaktäriseras av att man försökte stärka och öka 
förståelsen för informationskompetensbegreppets innebörd för att sedan under 1990-talet 
ytterligare utveckla och också introducera begreppet i akademiska kurser och discipliner 
samt förtydliga bibliotekens roll i detta sammanhang.45  

Sedan slutet av 1990-talet är informationskompetens ett etablerat 
forskningsområde i Sverige. Innan dess rörde forskningen främst 
utbildningsfrågor på olika nivåer.46 Samtidigt säger Olof Sundin att: 

Det finns mycket publicerat inom området användarundervisning och 
informationskompetens, men […] [det är] oftast texter som beskriver vad bibliotekarier 
borde undervisa om eller vad studenter borde lära sig. Detta normativa förhållningssätt 
gäller kanske särskilt för författare, ofta yrkesverksamma bibliotekarier, som skriver om 
sin egen verksamhet i fråga om till exempel användarundervisning.47

Det Sundin syftar på är inte forskning, utan snarare artiklar i tidskrifter riktade 
till yrkesverksamma. Detta kan vara relevant för min uppsats då jag undersöker 
just sådant material. 
                                                 
42 Virkus, Sirje (2003), ”Information literacy in Europe: a literature review”. [www]. 
43 Sundin, O. (2004), s. 284. 
44 Brage, s. 125. 
45 Brage, s. 127. 
46 Brage, s. 127. 
47 Sundin, O. (2004), s. 287. 
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När det gäller informationssökning och informationsanvändning är det 
relevant att nämna Olof Sundins avhandling Informationsstrategier och 
yrkesidentiteter från 2003. Sundin har ett professionsteoretiskt perspektiv då 
han studerar sjuksköterskors informationsbeteende i avsikt att ”skapa en 
fördjupad kunskap om fackinformationens sociala betydelse i sjuksköterskors 
yrkespraktik.”48Avhandlingen synliggör hur sjuksköterskornas fackinformation 
bidrar till att skapa en förändrad yrkesroll och hur de använder 
informationsstrategier för att övertyga omgivningen om den nya yrkesrollen. 
Sundin skriver själv att: 

Tilltron till den formella fackinformationens betydelse för sjuksköterskors yrkespraktik är 
idag stor inom professionen och jag visar genom åtskilliga exempel hur uttrycken för 
denna tilltro kan ses som informationsstrategier på yrkesgruppsnivån i syfte att bidra till 
att mediera en ny yrkesidentitet.49

Avhandlingen visar fackinformationens symbolvärde, hur den används i 
relationer till andra yrkesgrupper och för professionella intressen. 

1.3.5 Bibliotekarien och undervisning i informationskompetens 
Att undervisa i informationssökning har bibliotekarier ägnat sig åt länge, något 
som benämns användarundervisning. Informationskompetens används ofta som 
ett överordnat begrepp till användarundervisning, och det är idag svårt att tala 
om användarstudier utan att tala om informationskompetens.50 Bibliotekarier 
och andra inom biblioteksverksamheten har ofta sett att informationssökning 
och lärande kan följas åt och ofta är svåra att skilja åt.51 En 
informationskompetent person har förmåga att lära för livet, något som 
benämns det livslånga lärandet. Livslångt lärande innebär att individen själv 
tar ansvar för sin utbildning och aktivt söker kunskap även utanför 
utbildningsinstitutioner, till exempel på arbetsplatser och i vardagslivet.52 
Agneta Lantz beskriver vikten av att utveckla informationskompetens då hon 
säger att “[i]nformationskompetens är inte bara ett viktigt utbildningsmål – 
utan – själva nyckeln till såväl dagens som morgondagens samhälle.”53

                                                 
48 Sundin, O. (2003), s 16. 
49 Sundin, O. (2003), s 108. 
50 Sundin, O. (2004), s. 284. 
51 Limberg,, Louise, Hultgren, Francis & Jarneving, Bo (2002), Informationssökning och lärande: en 
forskningsöversikt, s. 167. 
52 ”Livslångt lärande”. Ingår i Nationalencyklopedins internettjänst [www]. 
53 Lantz, Agneta (1997), Informationskompetens – ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen, 
s. 8. 
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Lärare och skolbibliotekarier undervisade i bok- och bibliotekskunskap 
under 1970-talet. Syftet med undervisningen var att studenterna skulle bekanta 
sig med den bibliografiska strukturen för sina ämnen och att de skulle kunna 
använda olika bibliografiska redskap såsom kataloger, bibliografier och 
referensverk.54

Parallellt med att innebörden av informationskompetens har vidgats har 
bibliographic instruction och bibliotekskunskap ersatts av information skills 
respektive färdigheter i informationssökning eller informationsfärdigheter.55 
Uttrycken visar att färdigheterna inte längre enbart begränsas till bibliotek. 
Enligt Limberg, Hultgren och Jarneving har utvecklingen från 
bibliotekskunskap till informationskompetens inneburit en kvalitativ 
förändring. Informationskompetens innebär olika färdigheter och förmågor 
som knyts till inlärningsprocesser i vidare bemärkelse, där alla faser i ett 
undersökande arbetssätt, inte bara informationssökningsfasen, ingår. 
Användarundervisningen ska alltså få studenterna att förstå och använda ett 
kritiskt förhållningssätt.56

I BIBSAM-utredningen Studenternas bibliotek från 1996 tas 
informationskompetens upp för första gången i ett officiellt, svenskt dokument. 
I utredningen har informationskompetens innebörden förmåga att söka, kritiskt 
värdera och kreativt utnyttja information. Förhoppningen med utredningen är 
att ”förslagen ska kunna fungera som en grund-läggande [sic!] på en plattform 
för en fortsatt utveckling av högskolebiblioteken under de närmaste åren”.57 
Författaren Jan Hagerlid menar att informationskompetens måste vara ett mål 
för högskolans utbildningar och hänvisar också till det livslånga lärandet. 

Ola Pilerot menar att det finns anledning att misstänka att det då 
bibliotekarier undervisar i informationskompetens många gånger handlar om 
informationssökning, utan den kritiskt värderande delen eller själva 
användandet av informationen.58 Skälet till det antar Pilerot vara att det är 
komplicerat att undervisa i värdering och användande av information.59 
Limberg, Hultgren och Jarneving har en annan uppfattning då de menar att det 
börjar ske en förändring i det pedagogiska förhållningssättet. Betydelsen av att 
förmå biblioteksanvändarna att reflektera över och förstå 

                                                 
54 Bruce, s. 44. 
55 Limberg, Hultgren, Jarneving, s. 97. 
56 Limberg, Hultgren, Jarneving, s. 99. 
57 Hagerlid, Jan (1996), Studenternas bibliotek. Finns under 4.1 Utgångspunkter. 
58 Pilerot (2002), s. 141. 
59 Pilerot (2002), s. 141. 
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informationssökningsprocessen betonas och ersätter i allt större utsträckning 
det behavioristiska synsättet.60

                                                 
60 Limberg, Hultgren & Jarneving, s. 99. 
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2 Professionsteori 

Här introduceras det perspektiv som har betydelse för genomförande och 
analys av det empiriska materialet i uppsatsen. Då uppsatsens syfte är att 
undersöka hur bibliotekarier har använt informationskompetensbegreppet i 
syfte att höja yrkets status faller det sig naturligt att använda professionsteori 
som utgångspunkt. Professionsforskarna intresserar sig bland annat för 
yrkesgruppers strategier för att betraktas som professionella. 

Att professionsteori har en attraktionskraft som motivering och främjare 
för förändring beskriver Julia Evetts då hon skriver följande: 

… there is extensive agreement about the appeal of the idea of profession and 
professionalism and its increased use in all work contexts. It is used increasingly as a 
marketing device in advertising to appeal to customers and it is used in mission statements 
and organizational aims and objectives to motivate employees. It is an attractive prospect 
for an occupation to be considered a profession and for occupational workers to be 
identified as professionals.61

Evetts menar alltså att det finns en ökad medvetenhet om professionalisering 
bland yrkesgrupper. Att det bland bibliotekarier finns en medvetenhet om 
professionalisering blir påtagligt då utbildningen har blivit akademisk och 
teoretisk. Valérie Fournier menar att professionalism är en strategi som 
utvecklas för att få kontroll då arbeten blir mycket flexibla eller vaga.62 
Professionalism kan enligt Fournier fungera disciplinerande och skapa 
yrkesidentitet: 

The main argument […] is that the appeal to professionalism is not just an empty label 
deployed to lure consumers – although it may be that too – but act as a disciplinary 
mechanism. The mobilisation of the discursive resources of professionalism potentially 
allows for control at a distance through the construction of ’apropriate’ work identities 
and conducts.63

                                                 
61 Evetts, Julia (2003), ”The Sociological Analysis of Professionalism. Occupational Change in the 
Modern World”, s. 396. 
62 Fournier, Valérie (1999), ”The appeal to ’professionalism’ as a disciplinary mechanism”, s. 281. 
63 Fournier, s. 281. 
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 Min tanke är därför att professionsteori lämpar sig väl för studera 
bibliotekarieyrkets strävan efter status då bibliotekarieyrket kan betraktas som 
vagt och svårdefinierat. 

2.1 Generellt om professionsteori 
Det är främst inom sociologi och historia som man har studerat professioner. 
Professionsteorin brukar delas in i två huvudinriktningar. Vissa har fokuserat 
på vad som karaktäriserar professioner och hur de skiljer sig från andra yrken. 
Andra professionsteoretiker har valt att studera utvecklingen från yrke till 
profession för att identifiera strategier som är karaktäristiska för 
professionaliseringen. Generellt kan man säga att professionsteori behandlar 
relationerna mellan yrkesverksamma grupper, teoretisk kunskap och 
möjligheterna för utövarna att exklusivt kunna applicera sådan kunskap i 
yrkespraktiken.64 Professionsforskningen och begreppet profession är dock 
mångtydigt – olika traditioner har gett skilda synsätt. 

Traditionellt sett har yrken med hög status, som läkare och advokater, 
undersökts. Fokus har varit att studera vilka kriterier som är kännetecknande 
för professioner, och hur professionerna skiljer sig från andra yrkesgrupper.65 
Kriterierna varierar beroende på traditioner, men centralt är att en profession 
bör ha en teoretisk kunskapsbas (ett forskningsområde). Därtill kommer att 
yrkesgruppen, för att betraktas som profession, ska erkännas som auktoritet 
inom det aktuella området och därmed ha tolkningsföreträde inom 
kunskapsområdet, att det finns en yrkesetik samt att verksamheten sanktioneras 
av samhället. En profession förväntas också ha en relation mellan forskning, 
utbildning och tillämpning.66

De fastställda kriterierna har sedan används för att bedöma huruvida olika 
yrkesgrupper kan betraktas som professionella eller inte. Att dela upp 
yrkesgrupper i professionella och icke-professioner, och att ta fram en 
uppsättning kriterier för professioner kallas essentialistisk professionsteori och 
var vanlig framförallt mellan 1930- och 1970-talet.67 De yrken som uppfyller 
några, men inte alla kriterier räknas som semiprofessioner. Många yrken inom 

                                                 
64 Sundin, Olof & Hedman, Jenny (2005) ”Professions and occupational identities”, s. 293. 
65 Selander, Staffan (1989), Kampen om yrkesutövning, status och kunskap: professionaliseringens 
sociala grund, s. 14. 
66 Sundin (2003), Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen, s. 46. 
67 Selander (1989), s. 14. 
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tjänstesektorn, inklusive bibliotekarieyrket, brukar räknas till 
semiprofessionerna. 68

2.2 Andrew Abbotts professionsteori 
Sedan 1970-talet har en förskjutning skett från det essentialistiska 
förhållningssättet till att studera hur olika yrkesgrupper agerar för att uppnå 
status som professionella. Intresset har då riktats mot att se vilka strategier 
yrkesgrupper använder sig av för att uppnå social status som profession. Att 
definiera professioner för att skilja dem från andra yrkesverksamma grupper är 
inte längre lika viktigt, men de yrken som har studerats inom nyare 
professionsforskning är de med lägre status, såsom sjuksköterskor, lärare och 
bibliotekarier. Denna strävan att uppnå samhälleliga fördelar och 
tolkningsföreträde inom kunskaps- och yrkesområdet kallas ofta för 
yrkesgruppernas professionella projekt. Enligt denna inriktning eftersträvar 
olika yrkesgrupper monopol för sin verksamhet. En av företrädarna för den nya 
professionsforskningen är sociologen Andrew Abbott. Han utgår i sin 
avhandling The System of Professions från systemteori när han studerar 
yrkesgrupper. Abbott betraktar professioner som delar av ett system för 
fördelning av expertis och menar att yrkesgrupper konkurrerar med varandra. 
Den professionella auktoriteten inom ett område bestäms inte enbart av 
faktiska kvalifikationer, utan till stor del i konkurrensen med andra.69 
Yrkesgruppens kunskap fungerar inte enbart som problemlösare, utan även 
symboliskt i förhållande till omgivningen.70

Enligt Abbott uppfattas professionalisering av många sociologer som en 
rulltrappa som stadigt transporterar yrkesgrupper mot högre status. 

First there came a school, then an association, then examinations, then licensing, then an 
ethics code, and suddenly the occupation had arrived at its destination – a full 
profession.71

Enligt dessa sociologer kommer omgivningen respektera yrkesgruppen och 
deras åsikter när de har blivit en profession. Abbott menar att detta synsätt är 

                                                 
68 Selander (1989), s. 14. 
69 Sundin, O. (2003), s. 49. 
70 Abbott, Andrew (1988), The system of Professions: an Essay on the Division of Expert Labour, s. 35 ff. 
71 Abbott, Andrew (1998), ”Professionalism and the Future of Librarianship”, s. 431. 
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fel. Enligt honom finns ingen rulltrappa till högre status, alla professioner 
verkar på samma nivå. Han skriver: 

But all the licensing in the world does not protect an occupation when new knowledge 
transform the nature of its works, when other occupations take parts of its work away, 
when the capital requirements of its work gradually force it to be organized in different 
ways. What really matters about an occupation – librarianship or any other – is its relation 
to the work that it does.72

Som nämns i citatet ovan är det förhållandet mellan professionen och arbetet 
viktigast för Abbott. Professioners yttre struktur eller karaktäristika som 
examen och legitimering är inte lika väsentligt. 

Om inte andra betraktar yrkesgruppen som experter inom sitt 
kunskapsområde får de enligt Abbott ingen jurisdiktion. Jurisdiktion innebär 
ensamrätt till kunskapsbas eller verksamhetsområde, och samtidigt rätten att 
exkludera andra grupper. All strävan efter jurisdiktion som en yrkesgrupp gör 
påverkar därför andra professioners jurisdiktion. När en professions 
jurisdiktion förändras påverkas hela systemet av professioner. Förändringar i 
systemet kan bero på yttre samhälleliga faktorer såsom ny teknik, forskning 
eller politik som stör balansen i professionssystemet. Inre störningar som 
kommer inifrån systemet av professioner kan vara att en profession förändras 
eller att en ny tillkommer. Inre störningar kan också utgöras av frågor och 
ställningstaganden som grupper inom professionen är oeniga om och som 
verkar splittrande. Inre faktorer kan inte påverka jurisdiktionen i samma 
utsträckning som de yttre, däremot kan de stärka eller försvaga jurisdiktionen.73 
Yttre och inre förändringsfaktorer gör att kampen om jurisdiktion är ständigt 
pågående. 

I kampen om jurisdiktion finns risken för vad Abbott kallar abstraction. 
Det innebär att en profession som strävar efter att utöka sina kunskapsområden 
riskerar att framstå som diffusa, och diffus identitet kan försvaga 
jurisdiktionen. Framförallt gäller detta professioner som redan har jurisdiktion 
inom ett område och strävar efter ytterligare jurisdiktion inom nya eller 
vidgade områden.74 Att vidga sin verksamhet fungerar bäst då det inte finns 
någon annan specifik profession som kan ha jurisdiktion över det aktuella 
området.75

                                                 
72 Abbott (1998), s. 432. 
73 Abbott (1988), s. 96 & 221. 
74 Abbott (1988), s. 102 ff. 
75 Abbott (1988). s. 96. 
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För att motverka försvagning av jurisdiktionen kan amalgamation, 
sammanslagning med andra professioner ske. Amalgamation misslyckas oftast 
på grund av organisatoriska svårigheter. Alternativet är division, delning, vilket 
kan leda antingen till stärkt eller försvagad jurisdiktion. Division sker ofta i 
samband med amalgamation i avsikt att skilja sig från de delar av den ”gamla” 
professionen som inte längre passar in. Division är enligt Abbott en medveten 
strategi för att få ökad legitimitet och division är oftast vertikal. Det innebär att 
delningen sker utifrån status snarare än arbetsuppgifter.76Den ena gruppen 
betraktas som elit och den andra som den traditionella massan fast att de 
egentligen har samma arbetsuppgifter.77

Abbot ger ytterligare ett alternativ till amalgamation och division. 
Professioner som inte är sinsemellan utbytbara och därför inte vill genomgå 
amalgamation kan ingå förbund med varandra. Anledningarna till detta brukar 
vara politiska snarare än gemensam kunskapsbas.78

Abbott menar att konkurrensen mellan olika yrkesgrupper sker på tre 
arenor; den offentliga arenan, den formella juridiska arenan och 
arbetsplatsarenan. På den offentliga arenan kan bilden av professionen 
påverkas, till exempel via media. Den formella juridiska arenan rör 
legitimeringsfrågor och kan påverkas genom lagstiftning. Yrkesmedlemmarna 
driver frågorna på arbetsplatsarenan, där det handlar om vem som har kontroll 
över arbetet i interaktionen med medlemmar ur andra yrkesgrupper.79 Även här 
är konkurrensen ständigt pågående och på arbetsplatsarenan sker förhandlingar 
om vem som får göra vad. Abbott påpekar att det är skillnad mellan 
lagstiftning, den offentliga bilden och hur det faktiskt ser ut på arbetsplatsen.80

2.2.1 Abbott om bibliotekarieyrket som profession 
Bibliotekarieyrket är föremål för Abbots intresse både i The System of 
Professions och i artikeln ”Professionalism and the Future of the 
Librarianship” från 1998. Abbott tycker att bibliotekarierna i likhet med 
journalister och akademiker tillhör informationsprofessioner som sysslar med 
kvalitativ information. Bibliotekariernas kunskapsbas kretsar kring 
kunskapsorganisering och informationshantering.81

                                                 
76 Abbott (1988), s. 106. 
77 Abbott (1988), s. 229. 
78 Abbott (1988), s. 106. 
79 Sundin (2003), s. 50. 
80 Abbott (1988), s. 59. 
81 Abbott (1988), s. 217. 
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Andrew Abbott påstår att bibliotekarieprofessionen har saknat konkurrens 
från andra professioner. Bibliotekarierna har inte heller gjort några försök att 
vidga sitt område genom att tränga in på andra gruppers områden. 
Bibliotekariernas problem har istället rört spänningar som härrör från de olika 
organisationer som bibliotekarierna arbetar för. Den yttre störning som 
informationsteknologi och digitalisering innebar gav bibliotekarierna möjlighet 
att vidga sitt verksamhetsområde och en bidragande orsak till att detta har varit 
möjligt är att information inte kan betraktas som någon enskild professions 
jurisdiktion. Bibliotekarieprofessionen är ett exempel på en grupp som har 
breddat sig för att stärka sin jurisdiktion.82

Bibliotekarierna har alltid arbetat för organisationer och har därför ständigt 
blivit förknippade med organisationen i fråga. Bibliotekarieprofessionen består 
av löst förbundna grupper som bedriver relativt olika sysslor, men som delar en 
allmän orientering. Abbott kallar denna typ av profession för federated 
profession – med andra ord profession som bygger på förbund83. 
Förbundsprofessioner har för- och nackdelar. Till nackdelarna hör att 
professioner som är starkt förknippade med organisationer är svagare 
organiserade och professionen tenderar att bli osynlig. Starkare organiserade 
professioner är mer effektiva i att hävda sin jurisdiktion. Svagare organiserade 
professioner som bibliotekarieprofessionen har emellertid fördelar då de lättare 
och effektivare kan anpassa sig till pågående förändringar. Professionen blir 
inte heller lika sårbar då medlemmar av professionen är redo för olika typer av 
utvecklingar. För att ha rörlighet och förmåga att förändras tvingas 
förbundsprofessioner bland annat ge upp autonomitet och ensamrätt till 
service. De har ingen tydlig identitet och förmodligen har de inga möjligheter 
till hög status. Till det positiva hör att förbundsprofessioner har förmåga att 
klara snabba förändringar på ett sätt som specialister inte klarar.84

Abbott menar att förbundsprofessionalism inte är ett dåligt alternativ, och 
att det framstår som det enda tillgängliga alternativet för bibliotekarier. 
Bibliotekarier är precis som de flesta andra professioner vana att lära om 
ungefär varje årtionde. Förändring och att lära om är de facto typiska 
erfarenheter idag.85

                                                 
82 Abbott (1998), passim. 
83 Jag har valt att översätta federated profession med förbundsprofession, ett uttryck som jag 
fortsättningsvis använder. 
84 Abbott (1998), s. 441-442.  
85 Abbott (1998), s. 442. 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet för den här uppsatsen rör relationen mellan bibliotekarieyrkets strävan 
efter ökad status och informationskompetens. Min utgångspunkt är att 
bibliotekarier, i likhet med alla andra yrkesgrupper, inte enbart arbetar för 
biblioteksanvändarnas och samhällets intressen. Bibliotekarierna verkar även 
för yrkesgruppens intressen gentemot andra yrkesgrupper då den egna 
gruppens ställning i samhället är av vikt för yrkets framtid. Syftet med 
uppsatsen är att se hur utbildning i informationskompetens kan ses som ett sätt 
för bibliotekarierna att höja statusen på bibliotekariekåren från mitten av 1990-
talet fram till idag. Mer specifikt avser jag med uppsatsen svara på följande 
frågeställningar: 

• Vad sägs om bibliotekarier och informationskompetens och hur kan 
detta knytas till bibliotekariers strävan efter status? 

• Vilka betydelser av informationskompetensbegreppet har använts under 
den undersökta perioden? 

• Vilka argument används för att bibliotekarier ska arbeta med att göra 
andra informationskompetenta? 

• Går det att identifiera några hinder i bibliotekariernas strävan efter 
status? 

• Vilka yrkesgrupper utgör hinder för att bibliotekarierna ska kunna höja 
sin status? 

3.1 Avgränsning 
Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur 
informationskompetensbegreppet kan relateras till en strävan efter ökad status 
för bibliotekariernas del. Det görs med en professionsteoretisk ansats. 
Uppsatsens undersökning bygger på analys av artiklar i tidskrifter som riktar 
sig till bibliotekarier. Även om tidskrifterna riktar sig till olika typer av 
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bibliotekarier anser jag det omöjligt för mig att jämföra hur utbildning i 
informationskompetens tas upp för folkbibliotekarier respektive 
forskningsbibliotekarier. Att det förekommer skillnader är sannolikt, men jag 
har medvetet bestämt mig för att titta efter allmänna tendenser i 
bibliotekariernas strävan efter status. Bibliotekariernas egen 
informationskompetens är inget jag fördjupar mig i denna uppsats, såvida det 
inte tas upp i artiklarna. 

Trots att bibliotekariernas ansträngningar att få ökat anseende är det jag 
intresserar mig för, och bibliotekariernas status är centralt för uppsatsen, ämnar 
jag inte svara på huruvida bibliotekariernas status har förändrats under den 
aktuella perioden. Min uppsats fokuserar på själva ansträngningen att uppnå 
högre status. Huruvida ansträngningen lyckas är en helt annan och mycket mer 
omfattande undersökning som till sin natur är svår att genomföra.  

I min uppsats har jag genom att använda mig av professionsteori valt bort 
genusteoretiska ansatser. Visserligen anser jag att anledningarna till 
bibliotekariernas låga status kan vara intressant att studera ur ett 
genusperspektiv, men detta ryms inte i denna uppsats. Min avsikt med 
uppsatsen är se hur bibliotekarierna försöker ta sig ur sin låga status, och min 
uppfattning är att metoderna för detta bäst studeras genom användandet av 
professionsteori. Jag är övertygad om att ansträngningar att öka yrkesgruppens 
status är vanligt bland kvinnoyrken, och förvisso skulle jämförelser med andra 
kvinnoyrken kunna göras. Dock undersöker min uppsats specifikt hur 
undervisning i informationskompetens kan användas för att höja 
bibliotekariernas status. Den professionsteoretiska ansatsen är tillräcklig för 
denna uppsats. 
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4 Material och metod 

4.1 Materialurval 
Det empiriska materialet för textanalysen utgörs av artiklar publicerade i 
etablerade svenska tidskrifter inom biblioteksfältet. Valet av skriftliga källor 
beror på att det gör det möjligt att granska ett större antal källor. Att jag har 
valt tidskriftsartiklar beror på att jag är av uppfattningen att tidskrifterna är 
etablerade inom biblioteksfältet och därför har stor genomslagskraft. 
Utförligare motivering till valet av tidskrifter presenteras i samband med 
materialets kontext. 

Urvalsprocessen har skett manuellt genom att jag har gått igenom alla 
nummer den aktuella perioden och valt ut de artiklar som jag funnit relevanta 
för uppsatsens syfte. En del artiklar valdes bort enbart genom att titta på titel, 
underrubriker och ingress, andra valdes bort först efter snabbgenomläsning av 
hela artikeln. Återstoden av artiklar har noga lästs för att bedöma om de har 
relevans för undersökningen. Anledningen att urvalet skett manuellt är dels att 
jag anser att det ger ett mer relevant urval för syftet, dels beroende på att 
begreppet informationskompetens är så pass nytt att det inte är tillfredställande 
att använda som sökterm vid sökning i databaser.86 De kriterier som ställdes för 
artikelurvalet var följande: 

• Texterna är hämtade ur DIK-forum, Ikoner och Tidskrift för 
dokumentation/Infotrend. 

• Texterna är publicerade mellan 1995 och 2005. 

• Texterna behandlar bibliotek och informationskompetens. 

 Valet av tidskrifter är gjort för att få en bredd i det undersökta materialet. De 
tre tidskrifterna har olika kontext, vilket jag kommer att redogöra för nedan. 
                                                 
86 Sökningar har gjorts i Artikelsök och nordiskt BDI-index, men resultatet blev alltför magert. 
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Tidsperioden 1995–2005 är vald med anledning av etableringen av 
informationskompetensbegreppet i Sverige då, samt att en tioårsperiod 
förefaller lämpligt för att kunna se eventuella förändringar. Vad gäller 
kriterierna för vad artiklarna tar upp har jag, mot bakgrund av vad som 
redovisas om begreppet och dess etablering, valt att inta ett inkluderande 
förhållningssätt. Enligt mitt betraktelsesätt kan informationskompetens finnas 
dolt bakom en mängd andra begrepp, såsom till exempel 
användarundervisning, kontaktbibliotekarie, och diverse uttryck som har med 
pedagogik att göra. De texter som inte tar upp informationskompetens explicit 
har gemensamt att de på något sätt tar upp bibliotekarien som vägledare i 
informationssökning. Det manuella urvalet har möjliggjort att jag har kunnat 
anamma ett generöst förhållningssätt, och jag tror att det ger en mer nyanserad 
bild. 

Totalt utgörs det undersökta materialet av 31 artiklar. Artiklarnas längd 
varierar, och även i vilken utsträckning de behandlar ämnet för 
undersökningen. Av betydelse för artiklarnas genomslagskraft är 
artikelförfattarnas status i bibliotekssammanhang. Generellt kan sägas att de 
utgörs av såväl yrkesverksamma bibliotekarier som personer på andra 
positioner. Utav artikelförfattarna är fyra medlemmar i NordINFOLIT87. Två 
författare är ansvariga för utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap. 
En var då artikeln skrevs ordförande i Svensk biblioteksförening, och en är 
styrelsemedlem där. Utöver dessa förekommer frilansjournalister och 
bibliotekarier. Artikelförfattarna är alltså både sådana som har hög status i 
bibliotekssammanhang och sådana som får betraktas som ”vanliga”. Jag gör 
ingen skillnad på vem som har skrivit vad i undersökningen. Eftersom en av 
författarna, Ola Pilerot, är särskilt tongivande inom debatten kring 
informationskompetens återfinns han även på andra ställen i uppsatsen än i det 
empiriska materialet. Det är dock inte samma artiklar som används. 

För att underlätta läsningen av uppsatsen har jag valt att inte använda mig 
av artiklarnas titlar, istället har jag gett dem koder. Principen för koderna är att 
tidskriftens titel har angetts med en initialbokstav, följt av utgivningsår. 
Artiklarna ur de respektive tidskrifterna har sedan inom varje utgivningsår 
numrerats. Jag vill poängtera att den siffra artikeln erhållit inte har något med 
tidskriftens nummer att göra.88 Den första artikeln ur DIK-forum har således 

                                                 
87 NordINFOLIT är en förening som arbetar för informationskompetens inom Norden (skrevs tidigare 
NORDINFOlit). 
88 Anledningen är att det förekommer fall där fler artiklar har hämtats från samma nummer. 

 28



fått beteckningen D95:1. En förteckning över det undersökta materialet med 
koder finns i Bilaga 1. 

4.2 Materialets kontext 
Det är viktigt att ta hänsyn till och redogöra för materialets kontext då urvalet 
är gjort just med hänsyn till kontexten. Artiklarna som jag har valt att 
undersöka är, som tidigare nämnts, hämtade ur DIK-forum, Ikoner och Tidskrift 
för dokumentation/Infotrend. Nedan redogörs för vilka sammanhang de olika 
tidskrifterna verkar i. 

Ikoner är en fristående publikation utgiven av Bibliotekstjänst sedan 1998. 
Ikoner ”vill vara ett seriöst debatt- och essäorgan med högt i tak och med 
möjlighet att tycka färdigt och få skriva till punkt”.89 Ambitionen är att aktivt 
bidra till den allmänna kultur- och samhällsdiskussionen.90

DIK-forum publiceras av fackförbundet DIK som organiserar 21 000 
medlemmar inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. I 
egenskap av fackföreningstidskrift bevakar DIK-forum arbetsmarknaden för 
DIK-yrkena. Vidare säger sig tidskriften granska och kommentera kultur- och 
mediepolitiken, samt redogör för vad som sker på de arbetsplatser och inom de 
yrken där DIK-medlemmarna arbetar. DIK-forum bevakar också utbildnings- 
och kompetensfrågor.91

Tidskrift för dokumentation/Infotrend ges ut av Svensk förening för 
informationsspecialister sedan 1945. Från första numret 2005 heter tidskriften 
Infotrend. Enligt föreningen är innehållet ”fokuserat på den senaste 
utvecklingen inom det informationstekniska området”.92

Tidskrifterna skiljer sig något åt i sin inriktning, DIK-forum arbetar från ett 
arbetsmarknadsperspektiv medan Tidskrift för dokumentation/Infotrend har en 
tydligare informationsteknologiskt fokus och Ikoner är mer inriktad på kultur 
och samhälle. Dessa skillnader anser jag ger en bredd som främjar uppsatsens 
undersökning. 

                                                 
89 Tidskrift.nu [www]. 
90 Tidskrift.nu [www]. 
91 DIK [www]. 
92 Svensk förening för informationsspecialister [www]. 
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4.4 Metod 
Metoden för denna uppsats är textanalys, vilket kan placeras i en kvalitativ 
forskningstradition. Kvalitativa metoder är vanliga inom samhällsvetenskaper 
och humaniora, och kännetecknas av att forskaren själv befinner sig i det 
sammanhang som analyseras. Kvalitativ forskning rör karaktären eller 
egenskaperna hos någonting och försöker klargöra ett fenomens karaktär eller 
egenskaper (innebörd, mening), till skillnad från kvantitativ forskning som 
handlar om att fastställa förekomst eller frekvens.93

Textanalys används generellt för att undersöka vad texter egentligen säger 
och hur de säger det. Att se vad texter handlar om kan vid första anblicken vara 
svårt att fastställa, men genom att granska dem språkligt kan man bilda sig en 
bättre uppfattning om sakfrågan. Textanalys lämpar sig då texterna behandlar 
svåra och komplexa ämnen, då den kan avslöja dolda djup och flera bottnar. 
Analysmetoden har en hermeneutisk funktion då den genom tolkning fördjupar 
forskarens förståelse av texten. Några absoluta sanningar existerar inte enligt 
den hermeneutiska forskningstraditionen. Att lösgöra sig från sin förförståelse 
och göra en objektiv tolkning är i princip omöjligt, man vägleds alltid av en 
förväntan. Textanalysen som metod kan dock fungera som ett sätt att skapa 
distans till texten. 

För genomförandet av textanalyserna har jag valt Hellspong och Ledins 
Vägar genom texten som underlag. De är inspirerade av diskursanalysens sätt 
att se texter i dess sammanhang – dess kontext. Texterna verkar alltid i en 
kontext, och den kontexten kan hjälpa till att förstå varför de har kommit till 
och blivit som de är. Samtidigt bidrar kontexten, om vi är en del av den, till vår 
förståelse av texten.94 Kontexten kan alltså både förklara och fördunkla. Texten 
är en handling som skapas av kontexten, men som också påverkar den. All 
textförståelse kan ses som en dubbel cirkel- eller spiralgång. Med det menas att 
tolkning sker från textens detaljer till dess helhet och omvänt, samt att tolkning 
sker från vår egen referensram till texten och omvänt.95

Eftersom innehållet i texterna är det intressanta för denna uppsats, faller 
valet av textanalys på den del av Hellspong och Ledins modell som fokuserar 
på det, nämligen den ideationella strukturen. Den ideationella strukturen kan 
liknas vid en innehållslig redogörelse, och försöker förstå textens 

                                                 
93 Widerberg, Karin (2002), Kvalitativ forskning i praktiken, s. 15. 
94 Hellspong Lennart & Ledin, Per (1997), Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys, s. 221. 
95 Kieffer, René, Hermeneutik. Ingår i Nationalencyklopedins internettjänst. [www]. 
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innehållsmönster och säga något om vad texten handlar om och med vilka 
ögon texten ser på det den yttrar sig om.96  

4.4.1 Teman 
För att se vad texterna handlar om analyseras teman, det vill säga vad texten 
handlar om både övergripande och på mer specifika ställen.97 Teman tydliggör 
vilka aspekter av ett ämne som texten tar upp. Teman som rör hela texten är 
huvudämne, eller makrotema, och underordnade ämnen blir således 
mikroteman. Teman behöver inte vara uttryckta, utan kan vara implicita. 
Textens tematik kan även synliggöra vad som rör sig i den underliggande 
diskursen.98

4.4.2 Propositioner 
En texts teman ger ingen uttömmande beskrivning av dess innehåll, utan 
behöver kompletteras. För att få fram vad en text säger om sina teman 
analyseras dess propositioner. Propositioner tydliggör textens huvudbudskap 
och uttrycks normalt i satsform. Begreppet proposition har innebörden hur 
något framläggs eller framställs, och kan enkelt förklaras som att en 
proposition är ett påstående om ett tema. Ett tema kan dock ha flera 
propositioner än en. Att finna textens makroproposition är inte lika enkelt som 
att hitta dess makrotema, och det är inte självklart att den har något. I 
argumenterande texter är makropropositioner mer vanligt förekommande än i 
texter av beskrivande eller utredande karaktär. Även för texter av de senare 
slagen brukar man dock kunna hitta makropropositioner, men oftast kan de inte 
beskrivas i en enda sats, utan i flera. Med propositioner gäller precis som för 
teman att de finns på makro- och mikronivå. Makropropositioner kan i likhet 
med makroteman vara explicita eller implicita. 

Inferenser är slutsatser som dras av läsaren, utöver de som uttryckligen 
hävdas i texten. Författaren säger inte allt, utan räknar med att läsaren kan 
komplettera med sina egna tankar. Kontexten ligger till grund för slutsatser av 
detta slag och Hellspong och Ledin menar att de flesta inferenser är fullt 
förutsägbara.99

                                                 
96 Hellspong & Ledin, s. 115. 
97 Hellspong & Ledin, s. 118 f. 
98 Hellspong & Ledin, s. 120. 
99 Hellspong & Ledin, s 149. 
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4.4.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
De utvalda artiklarna har analyserats enligt Hellspong och Ledins metod. Alla 
artiklar har inte informationskompetens som övergripande tema, utan ämnen 
som rör informationskompetens kommer ofta som underordnade teman. Många 
artiklar tar upp helt andra teman än de som är relevanta för uppsatsens syfte 
och jag har därför valt att bortse från sådant. Utifrån de teman och 
propositioner som framkommer av textanalysen har jag försökt plocka ut 
återkommande ämnesområden att analysera. Ämnesområdena är också valda 
med hänsyn till de frågeställningar som uppsatsen ska besvara och utgör 
grunden till analys- och diskussionskapitlet. 
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5 Resultat av textanalysen 

Resultaten av genomgången av artiklarna är svåra att presentera på ett för 
läsaren överskådligt sätt. Det beror på att resultaten är skrymmande och att det 
inte går att sammanställa dem i tabeller eller diagram. Detta har föranlett att 
resultaten presenteras i form av en källsammanställning i Bilaga 2. 
Källsammanställningen ligger till grund för de analyser och slutsatser som 
redovisas i nästkommande kapitel. Resultaten kommer även till viss del att 
redovisas i samband med analys och diskussion, men citat och hänvisningar 
sker direkt till originalartikeln. 
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6 Analys och diskussion 

I detta avsnitt följer analys och diskussion av resultaten. Redovisningen sker 
utifrån ämnesområden som bedömts relevanta för syfte och frågeställning. 

De ämnesområden jag valt som utgångspunkt för redovisning och 
diskussion är Begreppet informationskompetens, Argument för undervisning i 
informationskompetens, Synlighet och marknadsföring samt Bibliotekarierna, 
pedagogiken och lärarna. Ämnena är valda utifrån vad som framstår som 
viktigt i textanalysen. Syfte och frågeställning har också varit en avgörande 
faktor för valet av ämnen då jag vill undersöka vilka innebörder av 
informationskompetens som används, vilka argument som används för att 
bibliotekarierna ska arbeta med undervisning i informationskompetens och 
vilka hinder som finns för detta. 

Utöver analyserna av vad som sägs kring respektive ämne kommer även 
förekommande förändringar under den undersökta tidsperioden tas i beaktande. 

6.1 Begreppet informationskompetens 
Begreppet informationskompetens nämns inte alltid i de tidiga artiklarna. I 
artiklarna från 1995 förekommer inte informationskompetens som uttryck, utan 
det omnämns till exempel som i D95:1, ”bibliotekariernas pedagogiska roll i 
informationsflödet”100. I texten I99:3 talas om pedagogiska bibliotek som 
arbetar med informationssökningsundervisning. Vissa av artiklarna från 1996 
fram till 2000 använder begreppet informationskompetens, men inte alla. 
Däremot tas informationskompetens med få undantag upp explicit i alla 
analyserade texter mellan 2001 och 2005. 

Många av artiklarna använder begreppet informationskompetens utan att 
reflektera över dess innebörd. Som exempel kan nämnas I99:1 och I01:1 och 
T03:5. 

                                                 
100 D95:1, s. 21. 
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Utöver de artiklar som inte reflekterar över begreppet har 
informationskompetens olika innebörd i olika artiklar. Alla förhållningssätt 
kommer inte att redovisas i detalj, utan generella skillnader kommer att 
belysas. En del artiklar tar upp informationskompetens som liktydigt med 
informationssökning. I D96:1 sägs till exempel meningen med 
informationskompetens vara ”studenternas förmåga och möjlighet att utnyttja 
information i alla former”.101 Att aktivt använda och sovra bland de 
informationssökningsmöjligheter som biblioteken tillhandahåller är innebörden 
av informationskompetens i D97:1. Informationskompetens ses i dessa artiklar 
enbart som en förmåga att hantera redskap för informationssökning och 
motsvaras närmast av information skills. Informationskompetens saknar i 
ovanstående artiklar kritiskt värderande och det är något som överensstämmer 
med vad Ola Pilerot menar ofta är fallet när bibliotekarierna undervisar i 
informationskompetens i praktiken. 

Kritisk granskning finns däremot med som ytterligare en del av 
informationskompetens i ett antal av de andra artiklarna. Till exempel sägs i 
I98:1 att det är grundläggande att veta hur man söker, finner och kritiskt 
värderar information. Likaså menar I99:3 att ”användarna behöver måttstockar 
för att kunna få en uppfattning om resursernas kvalitet”.102 Artikeln D97:2 är 
inne på samma linje då det sägs att en viktig uppgift för bibliotekarierna är att 
lära ut hur man sållar och sovrar, samt att det är ett stort problem för kunden att 
kritiskt granska material. Betydelsen av informationskompetens i dessa texter 
är närmast jämförbar med ALA:s definition där en av punkterna är ”finding 
needed information and evaluating the informations”.103

Ett par artiklar ger mer omfattande definitioner av begreppet, liknande 
delar av Shapiros och Hughes. I D00:1 står det att ”[n]är man är 
informationskompetent förstår man hur ny kunskap och information 
organiseras, har kännedom om informationsprocesserna i samhället och de 
verktyg och resurser som finns tillgängliga för att söka information”, man ska 
också ha ”kunskap om söksystem och strategier för att identifiera, lokalisera 
och skaffa nödvändig information, och förmåga att kritiskt granska och värdera 
den”.104 Samma synsätt speglas även i D01:1. 

                                                 
101 D96:1, s. 12. 
102 I99:3, s. 37. 
103 American Library Association (1989), Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. 
Under rubriken ”Opportunities to Develop Information Literacy”. [www]. 
104 D00:1, s. 20. 

 35



I texterna från 2002 och framåt finns en tendens att antingen inte ta upp 
vad informationskompetens innebär, eller att påpeka att det finns olika 
ståndpunkter och då oftast med tillägget att det skapar problem. Den första 
artikel där det sägs att det förekommer olika ståndpunkter i teori och praktik är 
I02:1. Artikelförfattaren skriver att 

Trots de förändringar som skett eller prövas just nu på olika håll, ser man i skolan och 
biblioteken informationssökning och informationskompetens som formella tekniker och 
strategier.105

I texten hävdas att bibliotekarier och lärare saknar mentala modeller för 
informationssökning. Det ses som ett problem när kunskapsbyggande i så hög 
grad är informellt och socialt, där informella källor, kontakter och nätverk är 
viktiga för kunskapsinhämtningen. Kanske finns det till och med enligt artikeln 
en ”oöverstiglig klyfta mellan de formella teknikerna och de mer sociala 
kompetenserna som är grunden för kunskapsbyggande”.106 Enligt T04:1 är det 
uppenbart att det råder delade meningar om definitioner och modeller både 
nationellt och internationellt. I ett tidigare nummer av samma tidskrift tas upp 
att det ”finns stora variationer i definitioner av begreppet 
informationskompetens och hur man rent konkret arbetar med 
användarutbildning”.107 Samma artikel menar att Doyles definition lever 
parallellt i Sverige tillsammans med Bruces, och detta leder till att vi har svårt 
att veta om man menar samma sak när man talar om informationskompetens. 

Att diskrepansen upplevs som ett problem har visats i exemplen ovan, och 
i somliga texter tänker sig författarna att gemensamma standarder skulle kunna 
vara lösningen. I T03:3, som beskriver NORDINFOlit:s arbete, sägs att 
NORDINFOlit har seminarier för att diskutera nordiska 
informationskompetensstandarder. ”Gemensamma standarder skulle kunna 
konkretisera begreppet och stärka biblioteket i förhandlingar”108, enligt 
artikeln. Artikeln tar dock upp en risk med standarder; att de läggs på lägsta 
möjliga nivå och därigenom förhindrar en positiv utveckling. Även i T00:2 tas 
standarder för informationskompetens upp.109 Artikeln påpekar också att 

                                                 
105 I02:1, s. 51. 
106 I02:1, s. 51. 
107 T03:3, s. 51. 
108 T03:3, s. 50. 
109 Detta tas upp som ett exempel på hur man arbetar med informationskompetens i USA. Det behandlar 
jag dock som ett förslag på hur man ska arbeta i Sverige eftersom det framhålls hur värdefulla 
standarderna är för arbetet. 
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”standarderna är viktiga som argument för biblioteksknuten undervisning.”110 
Enligt artikeln kommer standarderna även till nytta som hjälpmedel för 
bibliotekarierna, som kan använda dem som stöd och inspiration. Att det finns 
för få direktiv för den som vill arbeta med informationskompetens på 
högskole- och universitetsnivå är en synpunkt i T04:2, och även här verkar 
standarder efterfrågas som ett hjälpmedel för bibliotekariernas praktiska arbete. 

Begreppet informationskompetens har ingen entydig definition i de 
undersökta artiklarna. Det är snarare regel än undantag att inte förklara vad 
som menas. Förutom att många texter inte diskuterar vad 
informationskompetens innebär kan det skönjas en utvecklingstendens. 
Generellt avser de tidiga texterna informationssökning för att mellan 1997 och 
1999 alltmer ta upp kritisk granskning som en del i 
informationskompetensbegreppet. Texterna från 2000 och 2001 menar i likhet 
med Shapiro och Hughes att en del av informationskompetens är att förstå 
information i dess sociala sammanhang. Från 2002 och framåt börjar texterna 
framföra att det finns olika synsätt på informationskompetens och vissa av dem 
menar också att detta skapar problem. Samtidigt med detta börjar standarder 
efterfrågas. 

6.1.1 Diskussion 
Analysen visar att informationskompetens ofta inte definieras i de undersökta 
artiklarna. Anledningen till varför inte informationskompetens definieras i de 
tidiga artiklarna kan vara att informationskompetens inte var ett allmänt 
vedertaget och känt begrepp. Förmodligen är det samma orsak till att 
informationskompetens inte alls förekommer som begrepp i de tidiga 
artiklarna. Möjligen är det så att definitionerna förekommer och diskuteras i 
mer forskningsinriktade artiklar som denna undersökning inte omfattar. Att 
artiklar i den senare delen av undersökningsperioden inte heller säger något om 
vad informationskompetens innebär kan bero på att begreppet börjat få fäste i 
bibliotekariesfären, och att bibliotekarierna förväntas ha en uppfattning om 
begreppet. Ett alternativ är att begreppet uppfattas som alltför komplicerat och 
alltför utrymmeskrävande att definiera. 

Att upprätta standarder kan, som påpekas i flera av artiklarna, vara ett sätt 
att underlätta det praktiska arbetet. Standarder skulle också göra det lättare att 
marknadsföra informationskompetens och bibliotekarierna som pedagoger mot 
omgivningen. Sådan marknadsföring kan vara nödvändig för att övertyga andra 
                                                 
110 T00:2, s. 111. 
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yrkesgrupper om bibliotekariernas expertis och ge bibliotekarierna jurisdiktion 
både som informationskompetensspecialister och som pedagoger. 

Om en gemensam definition av informationskompetens vore möjlig skulle 
begreppet förmodligen få större genomslagskraft, kanske även inom 
bibliotekariekåren. En gemensam definition skulle då möjliggöra att fokus 
flyttas till hur man ska arbeta praktiskt med att lära andra bli 
informationskompetenta. Arbetet med informationskompetens skulle på så vis 
kunna drivas framåt och kanske även övertyga dem som eventuellt är skeptiska 
till informationskompetens. Att marknadsföra informationskompetens inom 
bibliotekariekåren kan anses särskilt viktigt om man i likhet med Abbott 
betraktar bibliotekarieyrket som en förbundsprofession. En gemensam 
ståndpunkt skulle kanske till viss del kunna ena en i övrigt splittrad 
yrkesgrupp. Den oenighet som finns kring vad 
informationskompetensbegreppet innebär kan påverka yrkesgruppen som en 
störning inifrån. Andrew Abbott menar att även om inre störningar inte kan 
påverka jurisdiktionen i samma utsträckning som yttre kan inre störningar 
splittra professionen och verka försvagande.111

Samtidigt är frågan om en gemensam standard är möjlig. De olikheter som 
finns inom bibliotekarietyperna är stora. Joacim Hansson menar att det finns 
anledning att fråga sig om hela bibliotekariekåren kan rymmas inom samma 
professionsbegrepp. Hansson anser att folkbibliotekens verksamhet är betydligt 
mer komplicerad än forskningsbibliotekens, såväl organisatoriskt som 
ideologiskt.112 En risk med informationskompetensstandard är, precis som tas 
upp i en av de analyserade texterna, att den skulle bli en kompromiss utan 
egentligt innehåll. Då skulle standarden förlora i slagkraft. Kanske är det som 
Brage säger att en gemensam definition inte är önskvärd, att debatten kring 
begreppet måste fortleva. Möjligen är det rentav så att debatten om 
informationskompetensens innebörd måste föras med andra parter än bara 
bibliotekarier.113

6.2 Argument för undervisning i informationskompetens 
I de analyserade texterna återfinns ett antal argument till varför bibliotekarierna 
ska arbeta med att lära andra bli informationskompetenta. Jag har delat in 

                                                 
111 Abbott (1988), s. 96 & s. 221. 
112 Hansson, s. 14. 
113 Brage, s. 135. 
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argumenten i olika grupper och diskuterar de olika argumenten för sig, samt i 
en gemensam diskussion som behandlar alla argument. De olika typerna av 
argument ska inte betraktas som avgränsade från varandra, utan snarare 
angränsande. Redovisningen kommer gå till så att jag först kommer ta upp 
argument som har med demokrati och samhälle att göra. Därefter följer de som 
hänvisar till livslångt lärande och utbildningskvalitet. Slutligen redovisas 
argument som karaktäriseras som effektiviseringar. 

6.2.1 Demokrati och samhälle 
Med demokrati- och samhällsargument menas sådana motiveringar som hävdar 
att utbildande i informationskompetens är nödvändig för ett demokratiskt 
samhälle eller sådana som hävdar att informationskompetenta medborgare är 
till nytta för samhället eller samhällsutvecklingen. I T04:2 ges ett koncist 
demokratiargument då det står att ”informationskompetens hänger intimt 
samman med demokratiska utbildningspolitiska mål”.114 I D95:2 framkommer 
demokratiska argument också i uttryck som 

[i]nformationsfloden växer, och människors möjligheter att vaska guldkorn ur den 
grumliga floden är avgörande för landets framtid, och definitivt avgörande för den del av 
befolkningen som befinner sig i ”informationsskugga”.115

Samma artikel framhåller implicit att biblioteken kan göra informationen 
tillgänglig för allmänheten och bibliotekens förmåga att nå ut till människor 
används som argument, då det står att ”biblioteken når uppåt 70 % av 
medborgarna, och att de når alla samhällsklasser”.116 Artikeln D95:1 avslutas 
med följande argument för bibliotekariernas arbete med 
informationskompetens: ”För att demokratin ska fungera måste medborgarna 
vara välinformerade. Det är bibliotekariernas uppgift att arbeta med detta!”117 I 
en av artiklarna från 2003 synliggörs demokratiargumentet i uttryck som ”hotet 
är att människors lärande förmåga varierar beroende på genetiska och sociala 
orsaker. Den ojämna tillgången till miljöer och nätverk som kan forma en 
kreativ och lärande livsstil framträder därmed som samhällets nya klassklyfta” 
och därför bör ”alla tillförsäkras en viss grundläggande 

                                                 
114 T04:2, s. 53. 
115 D95:2, s. 19. 
116 D95:2, s. 19. 
117 D95:1, s. 21. 
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informationskompetens”.118 Biblioteken har enligt texterna förmåga att 
motverka klassklyftor och därmed stärka demokratin i samhället. 

Att informationskompetens kan ha en positiv effekt på 
samhällsutvecklingen syns i följande exempel. Enligt D01:1 är 
”informationskompetens (information literacy), nyckeln till dagens och 
morgondagens samhälle”.119 Även T03:4 skriver om samhällsutveckling och 
menar att detta är något som blir allt vanligare: ”Allt fler talar om 
informationskompetensens betydelse för det livslånga lärandet och 
innovationskraften i det svenska samhället.”120

Sammanfattningsvis kan konstateras att argumenten som kopplas till 
samhälle och demokrati förekommer i alla tre tidskrifter och fördelade över 
hela den undersökta perioden. 

6.2.1.1 Diskussion 
Eftersom folkbibliotekarierna traditionellt sett har berättigat sin existens med 
demokratiargument är det inte särskilt anmärkningsvärt att 
informationskompetens motiveras med demokrati. Demokratiargumenten i 
artiklarna handlar om att förebygga samhällsklyftor och se till att medborgarna 
har tillgång till fri information oavsett bakgrund samt att de kan värdera 
informationen kritiskt. Den ökande klyftan mellan informationsrika och 
informationssvaga var något som togs upp redan då ALA:s definition 
lanserades. 

Fri tillgång till information betraktas som en demokratisk rättighet och när 
informationen har ökat i en sådan utsträckning att det bedöms ha blivit 
problematiskt att finna relevant information har informationskompetens blivit 
en grundförutsättning för tillgång till relevant information. 
Informationskompetens kan då ses som en förutsättning för demokratin. 
Demokrati har alltid varit ett argument för folkbibliotekens existens. 
Folkbibliotekarierna har enligt Joacim Hansson sedan länge sökt sin 
jurisdiktion i förhållande till demokratisk samhällsutveckling.121

De argument som har med samhället att göra kan rikta sig till alla typer av 
bibliotek då de alla är viktiga för samhället. Folkbiblioteken får dock anses ha 
en mer direkt koppling till samhället än forskningsbiblioteken då de riktar sig 
till allmänheten. Folkbibliotekarierna kan dessutom tänkas använda 
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119 D01:1, s. 13. 
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121 Hansson, s 14. 
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samhällsargumenten gentemot beslutsfattare för att berättiga satsningar på 
informationskompetensundervisning. Demokrati kan även ses som ett 
appellerande till politiker och andra med makt över folkbibliotekens 
verksamhet. 

6.2.2 Utbildningskvalitet och livslångt lärande 
De artiklar som argumenterar för informationskompetens av skäl som har med 
utbildningskvalitet och det livslånga lärandet att göra tar upp det under 
skiftande benämningar. Begreppet det livslånga lärandet förekommer, men 
även lärprocesser, problembaserat lärande samt informations- och 
kunskapssamhället. Artikeln D96:1 framhåller informationskompetensens och 
bibliotekens betydelse för utbildningens kvalitet samt högskolans utveckling. 
”[S]tudenternas förmåga och möjlighet att utnyttja information i alla former är 
avgörande för utbildningens kvalitet.”122

Signifikant för argument som berör det livslånga lärandet och inte bara 
utbildningskvalitet är att de endast förekommer i artiklar skrivna från och med 
år 2000 och framåt. I artikeln där det livslånga lärandet används som argument 
första gången görs det genom att säga att informationssökning ingår som ett 
naturligt inslag i det nya lärandet. Ännu tydligare argument används i D00:1, 
där det sägs att ”[i]nformationskompetens är grunden till det livslånga 
lärandet”123, och här framställs informationskompetens närmast som en 
nödvändighet. I samma artikel sägs även att bibliotekarierna ska stödja 
lärprocesserna. Texten T03:4 innehåller också argument som säger att 
informationskompetens har betydelse för det livslånga lärandet. 

I I02:1 förklaras att skolan börjar förstå informationskompetensens 
betydelse sedan det problembaserade lärandet introducerades. Även T03:3 har 
liknande argument där författaren tycker att ”[s]atsningen på 
informationskompetens är motiverad mot bakgrund av det växande 
informations- och utbildningssamhället.”124 Vidare påstås i texten att det inte 
kan ha undgått någon att samtliga studenter, förutom att tillgodogöra sig 
ämneskunskaper, förväntas lära hur man lär. 

I några av de senare artiklarna som använder det livslånga lärandet som 
argument för att bibliotekarierna ska arbeta med informationskompetens 
betonas att förändringar i samhället, såsom det livslånga lärandet, innebär en 
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124 T03:3, s. 49. 
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möjlighet för bibliotekarierna. Att informations- och kunskapssamhället gör att 
yrkesrollen kan utvecklas, står att läsa i D01:1. På ett liknande sätt hävdas i 
T04:3 att ”det livslånga lärandet lyfter tillsammans med flexibel undervisning 
fram bibliotekens roll för undervisningen”125 Enligt T05:1 ger 
universitetsutbildningar som tillämpar problembaserat lärande stort utrymme 
för biblioteken att arbeta för ökad informationskompetens. 

Argument som har med det livslånga lärandet att göra förekommer enbart i 
texterna publicerade från och med år 2000. Argument som bygger på 
utbildningskvalitet finns dock innan dess. I de senare artiklarna påpekas att det 
livslånga lärandet innebär möjligheter för bibliotekariernas arbete med att 
undervisa i informationskompetens. 

6.2.2.1 Diskussion 
Att livslångt lärande kopplas samman med informationskompetens är väntat. 
Livslångt lärande handlar om att lära sig lära, och detta tas upp som en viktig 
aspekt i informationskompetens redan i ALA:s klassiska beskrivning av 
informationskompetens. Även Christine Bruce menar att 
informationskompetens och livslångt lärande är relaterade till varandra.126 
Livslångt lärande är argument som kan användas både inom folk- och 
forskningsbibliotek. Folkbiblioteken har till följd av kunskapslyftet fått ta emot 
ett stort antal vuxenstuderande på senare år. Dessa studerande har gjort att även 
folkbiblioteken har involverats i det livslånga lärandet då många studenter 
arbetar med problembaserat lärande. Dessutom skriver Hansson att det 

finns politiska signaler och starka professionella rörelser mot en mer pedagogisk uppgift 
för folkbiblioteken – en uppgift som ytterst skulle kunna placera folkbiblioteken som en 
del i det formella utbildningsväsendet. Detta skulle förvisso kunna skapa en tydlighet i 
bibliotekens samhällsroll. Å andra sidan är folkbiblioteken inte en del av det formella 
utbildningssystemet och tillräckligt många uppgifter inom deras verksamheter gör att det 
finns skäl att tveka inför en sådan hemvist.127

Hansson tycks vända sig mot att folkbibliotekarierna skulle få för många 
uppgifter om de skulle vara pedagoger också. Rollen som pedagog skulle 
förvisso skapa en tydligare identitet, men en förutsättning är då att 
folkbibliotekariernas andra uppgifter inte prioriteras. Annars skulle 
yrkesgruppen riskera att försvagas enligt Abbotts tankar om abstraktion. I 
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annat fall är risken stor att folkbibliotekariernas identitet försvagas. Hansson 
visar i sin artikel att det finns sådana tankegångar om att prioritera då han tar 
upp dåvarande ordföranden i svensk Biblioteksförening, Eva Hesselgren 
Mortensen, som exempel. Hesselgren Mortensen anser att ”folkbiblioteken 
borde tona ner folkbildningstraditionen och sluta fokusera på svaga grupper. 
Snarare bör man hävda att man behövs som en del i den allmänna kompetensen 
i samhället”128. 

Det är intressant att flera av artiklarna nämner att det livslånga lärandet 
innebär möjligheter för bibliotekarierna att arbeta med att utbilda i 
informationskompetens. Det är ett tecken på bibliotekariernas medvetenhet om 
professionalisering och strävan efter jurisdiktion. Det kan också vara en följd 
av att bibliotekarieyrket är en förbundsprofession, och att bibliotekarierna i 
form av en sådan lättare omformar sig efter de förutsättningar som ges. 

6.2.3 Effektivisering 
Den sista kategorin av argument som tas upp är effektiviseringar. Artiklarna tar 
upp två olika sorters effektiviseringar som kan ske till följd av mer 
informationskompetenta användare. En av dessa effektiviseringar synliggörs i 
I99:2 där det står att: 

undervisning i bibliotekskataloger, databaser, Internet mm […] kan i längden innebära 
besparingar i biblioteket i form av bättre utnyttjande av det egna beståndet och färre 
fjärrlån, låntagare som hittar själva mm.”129

Samma år står det i I99:1 att ”ju fler kvalificerade arbetsuppgifter våra kunder 
kan utföra själva, desto mer resurser kan vi lägga på mer kvalificerade 
arbetsuppgifter.”130 I en artikel från 2004 finns samma argument. Där framförs 
att fördelarna med hjälp till självhjälp är att självgående studenter är en 
ekonomisk vinst eftersom bibliotekarierna får mer tid till andra uppgifter. 
Effektiviseringsargumenten tar en ny riktning då det i I01:1 framgår att 
bibliotekarierna kan spara tid och pengar åt andra: 

Att inte använda bibliotekariernas kompetens kan både försena studierna och försämra 
resultaten, vilket inte bara är ett personligt nederlag för studenterna utan också ett 
obegripligt resursslöseri med skattemedel.131
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Ytterligare en artikel, T03:1, menar att det bibliotekarierna kan göra är att 
”som experter på informationssökning lägga krafterna på att kunderna ska bli 
mer effektiva i att hitta och hantera information.”132

6.2.3.1 Diskussion 
Det är svårt att dra några slutsatser av effektiviseringsargumenten. Att det talas 
om effektiviseringar kan säkerligen ha sin grund i ekonomiska åtstramningar 
som är aktuella vid tillfället, och det är då inget anmärkningsvärt att 
effektiviseringar tas upp som ett argument för informationskompetens. 
Effektiviseringar för bibliotekspersonalen är ett argument som riktar sig till 
bibliotekarierna, med ett löfte om att få arbeta med viktigare arbetsuppgifter. 
Vad det är för arbetsuppgifter som är viktigare anges inte, och det kanske är 
upp till läsaren att själv tänka sig detta. Att personalen kan ägna sig åt viktigare 
sysslor är naturligtvis även något som kan attrahera dem som bestämmer 
bibliotekens verksamhet. Att ta upp effektiviseringar kan vara ett sätt att 
försöka tilltala beslutsfattare. Argumenten kan tydas som ett uttryck för 
bibliotekariernas vilja att blidka de organisationer de arbetar för, eftersom 
bibliotekens verksamhet är beroende av dem. Det kan göras både genom att 
effektivisera biblioteksverksamheten och genom att bibliotekets användare blir 
mer effektiva. Effektiva forskare, lärare och studenter gynnar ju högskolan 
eller universitetet i fråga och är även det en samhällelig vinst. 

6.2.4 Övriga argument 
Något som ter sig märkligt är att endast ett fåtal artiklar använder sig av 
argument som har med bibliotekariernas kompetens att göra. Det diskuteras 
mer vad bibliotekarierna måste göra, hur de ska förändras än vad de är bra på. I 
D95:1 uttrycks dock att ”bibliotekarien är bra på att värdera information och att 
bibliotekarien är nästintill fri från intressen”.133 I T03:1 beskrivs också 
bibliotekarierna som experter på informationssökning. I I98:1 sägs förvisso att 
bibliotekarierna är nödvändiga för att hitta relevant information, annars 
uttrycks det mer generellt som exempelvis att ”bibliotekarier och lärare […] är 
mycket viktiga yrkesgrupper för att användare och elever ska kunna uppnå 
informationskompetens”.134 Att bibliotekarierna behövs för att öka människors 
informationskompetens är något som finns med explicit eller implicit i många 
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av artiklarna och det kan förvisso tolkas som ett kompetensargument. 
Uttalandena går ut på att bibliotekarierna behövs, men ofta motiveras inte 
varför. Uttalandena rör inte heller informationskompetens specifikt, utan 
snarare bibliotekarieyrket generellt. Anmärkningsvärt är också att ingen av 
artiklarna tar upp några negativa aspekter av informationskompetens. Det görs 
inte heller någon skillnad mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek, trots att 
bibliotekens förutsättningar att undervisa i informationskompetens skiftar. Det 
framstår som att informationskompetens och undervisning i detta är något som 
alla förväntas ta till sig. 

6.2.5 Sammanfattande diskussion 
De olika typerna av argument som tas upp kan alla räknas som nyttoargument, 
utom de som säger att livslångt lärande ger möjligheter till förändring av 
bibliotekarieyrket. Många av argumenten som används är inte särskilt 
anmärkningsvärda. Att inte bibliotekariernas kompetens används som 
argument för informationskompetensarbetet är däremot märkligt. 
Bakgrunderna till frånvaron av bibliotekariernas kompetens som argument kan 
vara flera. Antingen anser artikelförfattarna (och bibliotekarierna generellt får 
man förutsätta) att bibliotekariernas kompetens är så självklar att den inte 
behöver definieras i artiklar som riktar sig till bibliotekarier. Eller så är 
situationen den motsatta, att bibliotekariernas kompetens är så svårdefinierad 
och mångfacetterad att den utelämnas av förenklande skäl. Detta är det mest 
sannolika då bibliotekarieyrket som en förbundsprofession arbetar med en 
mängd varierande uppgifter. Att bibliotekariernas egen informationskompetens 
inte tas upp som argument för att de ska utbilda andra i det är egendomligt. 
Samtidigt finns liknande tendenser när det gäller informationssökning. 
Informationssökning talas det bara om när det gäller andra, inte 
bibliotekariernas egna informationssökningar, enligt Olof Sundin. Han skriver 
att: 

Det egna fackförbundet betonar sålunda behovet av akademisering och kunskaper i 
informationssökning med hjälp av IKT. Däremot har jag inte lyckats finna uttryck för 
något tydligt engagemang från vare sig yrkesorganisationen Svensk biblioteksförening 
eller DIK-förbundet i att mediera normer och värderingar som gäller yrkesmedlemmarnas 
behov att följa med i utvecklingen av det egna kunskapsområdet; informationssökning 
diskuteras i första hand som informationssökning för andra.135

                                                 
135 Sundin, O. (2004), s. 277. 
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Ytterligare en anledning till att inte ta upp bibliotekariernas kompetens som 
argument skulle kunna vara att det finns en rädsla att bestämningar av 
bibliotekariernas kompetens kan verka splittrande för bibliotekarieprofessionen 
och för hela diskussionen kring informationskompetens. 

Att det talas så lite om bibliotekariernas kompetens och mer om vad 
bibliotekarierna borde förändra skulle kunna tolkas som en benägenhet till 
förändring. Abbott menar att förbundsprofessioner är bra på att omforma sig 
och texternas tal om bibliotekariernas brister skulle kunna vara ett utslag av 
detta.136

I de analyserade artiklarna sägs inget negativt om informationskompetens 
eller att bibliotekarierna genom undervisning ska göra andra 
informationskompetenta. Med tanke på att antalet analyserade artiklar är 
relativt stort finner jag detta tänkvärt. Martins Sundins magisteruppsats Istället 
för skönlitteratur. En studie av folkbibliotekens roll utifrån begreppet 
informationskompetens tar avstamp i en artikel som är negativt inställd till att 
folkbibliotekarierna ska lära användarna att bli informationskompetenta.137 
Reaktionerna på artikeln är som Sundin visar kraftiga och det verkar som om 
det inte är ”tillåtet” att vara negativ till informationskompetensbegreppet. Detta 
tillsammans med att jag inte har funnit några negativa tendenser i min 
undersökning pekar på att Valérie Fournier har rätt då hon säger att 
professionalism kan fungera disciplinerande.138 
Informationskompetensdiskursen konstruerar enligt detta lämpliga 
yrkesidentiteter – i detta fall bibliotekarien som undervisare i 
informationskompetens. 

Att livslångt lärande ses som en möjlighet till utveckling av 
bibliotekarieyrket bidrar till att stärka tesen att bibliotekarierna inte enbart 
strävar efter att vara till nytta för andra, utan dessutom för yrkesgruppens bästa. 
Jag menar att nyttoargumenten kan ses både som en genuin ambition att verka 
för användarnas och organisationens bästa samtidigt som det också måste ses 
som marknadsföring där avsikten är att höja yrkets status. Som tidigare nämnts 
anser jag inte att det ena utesluter det andra. 

                                                 
136 Abbott (1998), s. 441-442. 
137 Sundin, Martin (2004), Istället för skönlitteratur – förändring. En studie av folkbibliotekens roll 
utifrån begreppet informationskompetens, passim. 
138 Fournier, s. 281. 
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6.3 Synlighet och marknadsföring 
Att bibliotekariernas kompetens är osynlig är en åsikt som kommer fram i 
många av artiklarna. I D01:3 framförs sådana åsikter, men då berörs, förutom 
biblioteken, även arkiv och museer. Bilden av ABM-institutionerna måste, 
enligt D01:2, förändras från att gälla nöje till att gälla utbildning. Anledningen 
som anges är att bilden av institutionerna har stor betydelse för deras roll i det 
livslånga lärandet. Att omgivningen inte ser bibliotekariernas insatser är ett 
återkommande inslag i de undersökta texterna. Detta blir synligt i uttalanden 
som att ”vi blir uppenbart inte tagna på allvar som institutioner för lärande”139 
och ”det finns en omedvetenhet om den betydelse som svenska folkbibliotek 
har för utbildning på nästan alla nivåer”.140 Att bibliotekariernas pedagogiska 
arbete inte erkänts tas upp i I01:1 där det sägs att ”vi lämnar det [sic!] gamla 
rollen men är inte accepterade i den nya – kontroversiella – rollen som 
deltagare i lärosätets kärnverksamhet”.141 Bibliotekariernas möjligheter att 
arbeta på andra arbetsplatser än biblioteket beskrivs i I99:3 som problematiska 
då bibliotekariernas informationshanteringsförmåga är okänd på 
arbetsmarknaden. Behovet att synliggöra bibliotekariernas kompetens är det 
övergripande temat i D04:1, men kommer också till uttryck i D01:1 där det 
framgår att bibliotekarierna måste marknadsföra sin kompetens och att rollen 
som pedagog måste bli tydlig. På ett liknande sätt anses det i I99:2 att 
biblioteken måste synliggöra det pedagogiska arbete som bedrivs där. 

Självbilden hos bibliotekarierna är något som diskuteras i fler artiklar. 
Enligt I01:1 är det en viktig fråga hur bibliotekarierna kan visa upp sin styrka 
och inte bara en tillskriven eller självupplevd svaghet. Biblioteksledaren är den 
som ska introducera en mer positiv attityd och optimism, då det finns en inlärd 
hjälplöshet och föreställning om att omgivningen inte ser bibliotekariernas 
insatser. 

När det gäller behovet att synliggöra bibliotekariernas kompetens och 
informationskompetensens värde kan olika målgrupper skönjas. Det rör sig om 
makthavare, lärare samt studenter och andra användare. Som makthavare 
betraktas de i beslutande positioner inom de organisationer som biblioteken 
arbetar mot. Det kan till exempel vara politiker eller ledningen för högskolor 
och universitet. Det finns en utbredd uppfattning att makthavare inte är 
medvetna om bibliotekariernas insatser. Många politiker har kvar den gamla 
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bilden av bibliotekarierna, enligt D04:1, som menar att det gör att politikerna 
har lättare att minska anslagen till biblioteksverksamheten. Artikeln pekar på 
att politikerna inte heller har förstått att folkbiblioteken har fått ett större antal 
elever och studenter som användare i och med kunskapslyftet och det livslånga 
lärandet. Ett dilemma som har uppstått i samband med detta och som tas upp i 
flera av de analyserade texterna är att biblioteken sällan får resurser för att ta 
emot det ökade antalet elever och studenter. Bibliotekarierna måste därför 
agera för att få ökade resurser enligt I99:2. I artikeln D04:1 förespråkas av 
samma anledningar att marknadsföring av bibliotekets verksamhet riktas 
särskilt mot politiker. 

När det gäller skolan påtalas i T04:2 också att studierektorerna ofta har 
vaga kunskaper om begreppet informationskompetens. På nationell nivå måste 
Skolverket inse att skolans arbetssätt ställer stora krav på biblioteken och att 
biblioteken är en del i den pedagogiska verksamheten, detta skrivs i I99:2. 
Informationskompetens har fått stort genomslag på biblioteksfronten, men 
”lyser med sin frånvaro i de flesta utbildningspolitiska sammanhang”.142 
Ytterligare ett flertal artiklar menar att det är viktigt att informationskompetens 
och bibliotekens roll för det livslånga lärandet skrivs in i offentliga dokument. 
Bland annat står det att ABM:s roll för det livslånga lärandet måste skrivas in i 
offentliga dokument i artikeln D01:2. Ett förslag som nämns i T03:4 går ut på 
att informationskompetens ska uppvärderas så att varje student som lämnar 
högskolan ska klara av att söka information på vetenskaplig nivå. 

Artikeln D95:2 nämner en kampanj vars syfte var att få politiker att inse att 
bibliotekarierna är ”navigatörer i informationsfloden”.143 Den åsyftade 
kampanjen drevs av DIK-förbundet, och att den har haft positiv inverkan 
åskådliggörs i utsagor som ”kampanjen har till viss del varit lyckad” och 
”makthavarna börjar se bibliotekariernas verkliga kunnande”.144 
Bibliotekariernas inställning till marknadsföring tas upp i artikeln D04:1. 
Marknadsföring är enligt texten något som generellt sett uppfattas som negativt 
av bibliotekarierna då de ”anser att framhäva sig är detsamma som att förhäva 
sig”.145 Om inte bibliotekarierna var så negativa till marknadsföring skulle 
biblioteken synas och höras mycket mer enligt D04:1. Artikeln I01:1 menar att 
bibliotekscheferna är negativa till marknadsföring av bibliotekariernas 
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kompetens och en intressant tanke formuleras då anledningen till detta sägs 
vara att det saknas en vedertagen generell definition på 
bibliotekariekompetensen. Enligt samma artikel bedrivs sällan marknadsföring 
annat än mot den verkliga kunden, till exempel mot makthavare. Detta kan 
vara ett tecken på de problem som att arbeta för en organisation kan innebära. 
Artikeln I01:1 menar också att det är viktigt att sätta sig in i makthavarnas 
beslutsprocesser och inta ett aktivt förhållningssätt. 

I T03:2 beskrivs en av fördelarna med lärcentra som att bibliotekariernas 
informationskompetens synliggörs och marknadsförs då de arbetar i nya 
konstellationer utanför biblioteket. Enligt texten kan ett lärcentra visa 
institutioner och ledning vilken nytta ett aktivt bibliotek gör. I artikeln I99:3 
föreslås ett annat sätt att synliggöra bibliotekariernas kompetens då texten 
påtalar de negativa associationer som bibliotekarieyrket förknippas med, och 
artikelförfattaren tänker sig att en ny yrkestitel skulle kunna tränga undan de 
negativa associationerna. 

Allmänheten har, till skillnad mot makthavarna, redan tillskrivit 
biblioteken informationsrollen genom att använda dem på detta sätt, enligt 
D95:2. Studenter ställer sig inte heller tveksamma till biblioteksverksamheten 
och de har också en klar uppfattning om informationskompetensens betydelse 
om man ska tro I01:1. Några problem att få användarna att förstå 
informationskompetensens betydelse och bibliotekariernas betydelse för 
informationskompetensen tycks inte föreligga, det är i alla fall inget som kan 
skönjas i de analyserade texterna. 

Till skillnad mot användarna uppfattas lärarna ha dåliga kunskaper om 
informationskompetens och bibliotekariernas kompetens. Det tillstås i I01:1 att 
”det råder ofta stor diskrepans mellan lärarnas inställning till biblioteket och 
studenternas värdesättande av bibliotekets tjänster”.146 Trots den politiska 
intentionen ställer sig lärare och forskare tveksamma till 
biblioteksverksamheten, enligt samma artikel. Lärarna har dåliga kunskaper 
om hur biblioteket kan användas och är inte tillräckligt insatta i bibliotekets 
verksamhet, framförs i D96:1. I artikeln står även att ”få studenter upplever att 
lärarna stimulerar biblioteksanvändning och informationssökning”147, detta 
trots att studenterna enligt texten önskar att de ska göra det. 

Lärarnas attityd tillsammans med deras bristande informationskompetens 
gör dem till en nyckelgrupp för marknadsföring av bibliotekets tjänster, det är 
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en tanke som tas upp i I01:1. Tillsammans med det framkommer även en 
fundering om att kunskap om lärosätets organisation kan hjälpa till att hitta nya 
strategier för att nå bibliotekets mål. 

6.3.1 Diskussion 
Ett tydligt tema i de undersökta artiklarna handlar om att bibliotekarierna och 
deras kompetens inte syns tillräckligt mycket. Det anses i ett flertal artiklar att 
omgivningen behöver övertygas om informationskompetensens betydelse och 
bibliotekariernas betydelse för informationskompetensen. Bilden av 
bibliotekarierna har betydelse för utfallet av bibliotekariernas vidgning av sitt 
kompetensområde. En positiv bild skulle leda till att bibliotekarierna kan flytta 
fram positionerna och öka jurisdiktionen. 

Att skriva in informationskompetens och bibliotekariernas roll för 
informationskompetens i officiella dokument är ett tydligt uttryck för en 
strävan att ta sig in på det som Andrew Abbott benämner den juridiska 
arenan.148 Genom att göra det skulle lärosätena tvingas ge bibliotekarierna mer 
utrymme att arbeta med informationskompetens. Bibliotekarierna skulle också 
kunna använda det som lagstadgats eller på annat sätt beslutats som ett 
argument för sin verksamhet. 

Att användarna är de som är minst skeptiska till biblioteken framkommer i 
analysen. Det är ganska naturligt då det traditionellt sett varit mot användaren 
som marknadsföring har riktats. Användarna har också en klarare bild av 
bibliotekets verksamhet och vilken nytta de kan ha av biblioteken. 
Bibliotekarierna behöver marknadsföra sig både mot användarna och mot 
makthavarna. Det är inget som Abbott tar upp då han talar om 
bibliotekarieprofessionen, även om det ligger i förbundsprofessionernas natur 
att arbeta för olika organisationer. Detta är dock ytterligare ett dilemma med 
bibliotekens roll då de måste förhålla sig både till organisationen i fråga och till 
organisationens användare. 

Hur bibliotekarierna försöker marknadsföra informationskompetens och 
sin egen kompetens gentemot andra framkommer bara indirekt av textanalysen. 
Detta eftersom det empiriska materialet i denna undersökning utgörs av artiklar 
som riktar sig till bibliotekarier. Ett flertal andra undersökningar och artiklar 
pekar dock på att informationskompetens är något som kan betraktas som en 
intern angelägenhet inom bibliotekariekåren. Sirje Virkus menar så är fallet 
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generellt i Europa149 och Christer Eld konstaterar i sin magisteruppsats från 
2001 att ”begreppet [måste] framförallt komma att omfattas av många fler 
utanför biblioteksvärlden”.150 Att informationskompetens främst diskuteras 
bland bibliotekarier kan ha sin förklaring i att det har varit och är en av 
bibliotekariernas kompetenser. Bibliotekarierna kan därför anses ha större 
förståelse för informationskompetens och även ligga före andra i tankarna och 
diskussionerna kring informationskompetens. Att informationskompetens bara 
diskuteras inom gruppen är dock paradoxalt då det talas så mycket om att det 
saknas förståelse för bibliotekariernas kompetens och för behovet av 
undervisning i informationskompetens. Till skillnad från pedagogiken, där 
bibliotekarierna enligt många texter sägs ha brister, förutsätts bibliotekarierna 
vara informationskompetenta. Samtidigt har jag visat att bibliotekarierna inte 
använder sin egen informationskompetens som argument för att arbeta med 
undervisning i informationskompetens. Att bibliotekarierna inte kan 
marknadsföra denna kompetens väcker en del frågor. Anser sig 
bibliotekarierna informationskompetenta? Anser de sig mer 
informationskompetenta än andra? Frågorna kommer inte att få något 
definitivt svar i denna uppsats, men är ändå intressanta att diskutera. 

Att bibliotekariernas identitetsproblem vållar svårigheter i att synliggöra 
dem och deras kompetens anser jag uppenbart och det är något som också tas 
upp i en del av artiklarna. En negativ självbild är naturligtvis ingen bra 
förutsättning för att marknadsföra sig. Tilltro till sin kompetens är en 
nödvändighet för att kunna övertyga andra. Symtomatiskt nog diskuterar 
artiklarna hur bibliotekarierna ska bli bättre och hur de ska förändras, när de 
kanske borde tala om vad de är bra på. 

Att informationskompetens kan ha så olika betydelse kan göra det svårare 
att bedöma om bibliotekarierna är informationskompetenta likväl som det 
försvårar i bedömningen om användarnas informationskompetens. Med tanke 
på alla olika uppgifter en bibliotekarie har kan det kanske inte förutsättas att 
alla bibliotekarier är informationskompetenta, även om det stora flertalet 
förmodligen är det. Medelåldern bland bibliotekarier är hög och sannolikt har 
en del av bibliotekarierna inte varit intresserade av den 
informationsteknologiska utvecklingen och av informationskompetens. Kanske 
är det också svårt att framhålla sig som informationskompetent om man som 
bibliotekarie upplever användarna som en konkurrent. I Linda Wernerssons 
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magisteruppsats framkommer att medicinska bibliotekarier uppfattar 
användarna som konkurrenter när det gäller informationssökning. De 
bibliotekarier som intervjuas tycker dock att undervisning i 
informationskompetens verkar vara en lovande strategi för framtiden.151 
Möjligen är användarna fortfarande konkurrenter även när bibliotekarierna 
undervisar i informationskompetens, men detta kan ju även ha att göra med att 
bibliotekarierna ännu inte fått den jurisdiktion de strävar efter. Marknadsföring 
kan ju ske på många olika sätt. Bara att ha undervisning i 
informationskompetens kan i sig ses som marknadsföring. 

Ett exempel på något som beskrivs som en positiv strategi är då 
bibliotekarierna arbetar i nya konstellationer tillsammans med lärare och annan 
personal i lärcentra. Att arbeta utanför biblioteket kan vad det verkar ge 
bibliotekarierna en möjlighet att visa sin kompetens. Kanske är det inte bara 
som Abbott säger att biblioteken har svårt att synliggöra sig för att de är 
förknippade med organisationen de arbetar för, utan också att biblioteken är 
starkt traditionstyngda.152 Biblioteket frammanar förmodligen en viss bild hos 
omgivningen som är svår att göra sig av med. 

6.4 Bibliotekarierna, pedagogiken och lärarna 
Under denna rubrik redogörs både för pedagogiken samt bibliotekariernas 
relation till lärarna då dessa är svåra att diskutera separat från varandra. 
Analysen görs dock uppdelat. 

6.4.1 Pedagogiken 
Att bibliotekariernas pedagogiska uppgifter anses allt viktigare har redan 
kunnat konstateras. Det diskuteras emellertid inte i någon större utsträckning i 
artiklarna hur bibliotekarierna ska arbeta som pedagoger. Vad bibliotekariernas 
pedagogiska arbete kommer att innebära reflekteras inte heller över. Däremot 
finns många uttalanden om att bibliotekarierna behöver bli mer pedagogiska 
eller att de inte är tillräckligt pedagogiska. Bibliotekarierna måste enligt I99:3 
få mer ”pedagogisk skolning för att kunna hjälpa användarna att bli 
informationskompetenta.”153 Situationen är värre än så enligt författaren till 
T05:1 och skriver att det ”behövs ingående kunskaper i pedagogik […] denna 
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kompetens framstår som den där de största bristerna finns och mycket kraft 
måste läggas på att förbättra situationen.”154 Liknande synpunkter förekommer 
i artiklar från de flesta år och några särskilda tendenser kan inte urskiljas. 

Huruvida den pedagogiska rollen är ny eller inte diskuteras i några av 
texterna, men åsikterna går isär. De flesta drar ändå slutsatsen att det krävs mer 
pedagogik idag än det gjorde tidigare. D01:1 är en av de artiklar som menar att 
den pedagogiska rollen är ny för bibliotekarien. I T05:1 sägs att det ställs nya 
kompetenskrav på bibliotekarierna och att ingående kunskap i pedagogik är en 
av dessa. Däremot framförs i T00:1 åsikten att bibliotekarier under långa tider 
ägnat sig åt låntagarundervisning, men att de pedagogiska inslagen idag 
innebär något helt annat. Vidare anses i samma artikel att pedagogik är ett lika 
självklart instrument som katalogisering var tidigare. 

Pedagogik tas i texterna upp som en viktig kompetens, men diskuteras inte 
ingående och inte heller i samband med lärarna. 

6.4.2 Relationen till lärarna 
Av de relationer bibliotekarierna har med andra yrkesgrupper finns det en som 
ägnas stort intresse – lärarna. Många av artiklarna tar upp bibliotekariernas 
arbete med informationskompetens i relation till lärarna. 

I en av artiklarna, I99:1, påstås att lärarna ifrågasätter om biblioteket har 
någon pedagogisk funktion och att lärarna upplever bibliotekarierna som ett 
hot. Ytterligare en artikel, I01:1, nämner att bibliotekarierna kan utgöra ett hot 
gentemot lärarna. 

Ett annat exempel är den positionsmakt som t.ex. lärare har att sätta betyg och som kanske 
ligger bakom motståndet som många av dem uttrycker i sina attityder till biblioteken. Kan 
det vara så att bibliotekarierna, som kollektiv utmanar lärarnas positionsmakt och 
kunskapsmonopol?155

I övrigt tas inte bibliotekariernas pedagogiska roll upp i samband med lärarna. 
Istället för att tala om bibliotekarierna och lärarnas pedagogiska roll 
förespråkas samarbete enbart när det gäller informationskompetens. 
Samarbetet berör då inte de rent pedagogiska delarna. Syftet med samarbetet 
förefaller vara att integrera informationskompetensutbildning i den ordinarie 
ämnesundervisningen. Till exempel tar I99:2 upp att: 

                                                 
154 T05:1, s. 4 [min paginering]. 
155 I01:1 s. 31. 
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Vi vet att stora allmänna genomgångar och konstruerade övningsuppgifter sällan lämnar 
några bestående kunskaper. […] För att denna undervisning ska kunna integreras väl 
krävs mycket samarbete med lärarna. Bästa resultatet nås om lärare och bibliotekarier 
planerar tillsammans.156

Nästan exakt samma uttryck finns i T05:1, där det står att ”bra resultat blir det 
om biblioteks- och ämnesundervisningen integreras och det förutsätter 
samarbete”.157 Ännu längre går artikelförfattarna till T04:2 som menar att ”ett 
mått på kvalitet i kurser är i vilken utsträckning samarbete med biblioteket 
sker, samt hur väl integrationen institution och bibliotek inarbetats.”158 
Ytterligare en text anser att lärarna ska markera att informationsökning ingår i 
elevernas uppgifter. Det är artikeln T04:1 som också menar att om studenterna 
ser bibliotekarierna arbeta tillsammans med ämneslärarna ger det ämnet 
informationskompetens större tyngd. 

Vissa artiklar hävdar att samarbetet mellan bibliotekarier och lärare inte 
går så bra. Enligt D96:1 fungerar inte samarbetet som det ska. Artikeln antyder 
att det kanske är bibliotekariernas eget fel och menar att: 

Vi måste marknadsföra oss som de specialister vi är. […] Istället för att ägna all 
kontaktverksamhet kollegor emellan bör bibliotekarierna ägna sig åt mer organiserat 
samarbete med lärarna, inrätta kontaktbibliotekarier och biblioteksgrupper där studenterna 
också är med. Bibliotekarierna måste också se till att få insyn i institutionernas 
verksamhet och medverka i planeringsarbetet.159

Liknande åsikter framkommer i I01:1 där det sägs att bibliotekarierna isolerat 
sig och istället för att närma sig de organisationer de arbetar för har närmat sig 
andra bibliotek. 

Samarbete mellan bibliotekarier och lärare beskrivs sällan utförligt. Oftast 
konstateras enbart att ett samarbete måste till, men inte vad samarbetet innebär. 
I D00:1 står att bibliotekarierna ska stödja lärprocesserna och att 
lärprocesserna på skolorna är undermåliga. Artikeln T04:2 hävdar att 
bibliotekariens roll kommer att utvecklas från att vara den som lokaliserar 
källor till den som är rådgivare för lärande och problemlösning. Det antyds till 
och med att lärarna inte är bra för elevernas kunskapsinhämtning i följande: 

                                                 
156 I99:2 s. 15. 
157 T05:1, s. 3 [min paginering]. 
158 T04:2, s. 55. 
159 D96:1, s. 13. 
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Lärarens roll har förvisso av hävd varit att underlätta studenters kunskapsinhämtande. 
Frågan gäller på vad sätt detta sker eller om det sker.160

Bibliotekarierna framställs som de som förstår sig på den nya pedagogiken och 
det livslånga lärandet. T04:2 skriver att: 

Till en ny lärarroll hör kanske främst att arbeta i team där funktionärer ingår utifrån 
skiftande kompetens. I Sverige har vi inga svårigheter att arbeta i team trots bristande 
traditioner enligt Myringer och Wigforss (2002). ‘Snarare är problemet att det är svårt att 
ändra på lärare (och studenters) attityder till kunskap, lärande och pedagogik’.161

En annan åsikt framkommer i I98:1. Enligt artikeln har bibliotekarien snabbt 
fått en roll som pedagog. Artikelförfattaren anser att lärarna ska hjälpa till att 
göra eleverna informationskompetenta eftersom bibliotekarierna inte kan klara 
att undervisa alla eleverna. 

Bibliotekarien måste få vara specialisten, den som tar hand om de riktigt knepiga frågorna 
och alltid håller sig uppdaterad på utvecklingen inom området. Lärarna kommer att bli 
tvungna att undervisa sina elever i det mest elementära i hur man använder biblioteket och 
hur man söker, finner och – inte minst – kritiskt värderar information.162

Lärarna får alltså ta ansvaret för att eleverna ska bli informationskompetenta. 
Att biblioteken inte har monopol på begreppet informationskompetens och inte 
huvudansvar för att utbilda informationskompetenta studenter är tankar som 
finns i T03:3. Enligt texten har informationskompetens fått stort genomslag i 
biblioteksvärlden, men varit frånvarande i utbildningspolitiska sammanhang. 

I I99:3 syns liknande tankar om bibliotekariens roll, då den aktuella texten 
menar att ”bibliotekarierna måste ta för sig och hävda sin egenart”.163 Artikeln 
nämner emellertid inte något samarbete med lärarna. 

6.4.3 Diskussion 
Det kan tyckas märkligt att inte bibliotekariernas pedagogiska roll tas upp i 
samband med lärarna i mer än en artikel med tanke på att pedagogik 
traditionellt tillhör lärarnas expertområde. Orsakerna till att bibliotekariernas 
pedagogiska kompetens inte diskuteras i större utsträckning kanske beror på att 
bibliotekarierna inte upplever sig själva som tillräckligt pedagogiska ännu, och 

                                                 
160 T04:2, s. 55. 
161 T04:2, s. 55. 
162 I98:1, s. 26. 
163 I99:3, s. 40. 
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därför inte kan eller vill spekulera i vilka konsekvenser deras pedagogiska roll 
får för samarbetet med lärarna. En anledning kan även vara att bibliotekarierna 
(artikelförfattarna) inte har kunskap om professionsteori och därför inte kan 
förutse den konflikt som de tillsammans med lärarna står inför. Samtidigt 
verkar det rimligt att bibliotekarierna, även utan kunskap om professionsteori, 
kan känna på sig detta. 

En konsekvens av bibliotekariernas pedagogiska arbete tas upp. Det är att 
lärarna upplever bibliotekarierna som ett hot och inte vill erkänna 
bibliotekarierna som pedagoger. Detta förefaller fullkomligt naturligt då 
lärarna vill behålla sitt monopol för den pedagogiska verksamheten. Det finns 
dock inget i artiklarna som antyder att lärarna gör anspråk på att utbilda elever 
och studenter i informationskompetens. Att bibliotekarierna kan utgöra ett hot 
mot lärarna är ett tydligt tecken på att bibliotekariernas jurisdiktionella strävan 
påverkar andra professioner, precis som Abbott anser.164 Anledningen till att 
bibliotekarierna och lärarna ska samarbeta, som framkommer i analysdelen, är 
att lärarna kan utforma bättre anpassade övningsuppgifter åt eleverna. Därmed 
kan eleverna bli mer informationskompetenta. Genom ett samarbete sätts 
informationskompetens i ett större sammanhang. Dessutom framgår i analysen 
att lärarna kommer att höja statusen på informationskompetens, och därigenom 
skulle även bibliotekariernas status kunna höjas. Men för att ett bra samarbete 
ska kunna ske och för att bibliotekarierna ska få jurisdiktion måste lärarna 
också erkänna bibliotekarierna som pedagoger. Att bibliotekarierna dessutom 
traditionellt sett inte har obligatorisk pedagogisk utbildning kan också vara en 
försvårande omständighet. Pedagogiken är på många sätt ett nytt område för 
bibliotekarierna även om de har haft användarundervisning länge. Numera 
efterfrågas ofta bibliotekarier som är utåtriktade och pedagogiskt kunniga. Den 
nystartade utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i Växjö är till 
skillnad mot övriga utbildningar i landet treårig och har till och med inriktat sig 
särskilt på pedagogik.165

Tidigare visades att studenterna tycks uppskatta bibliotekarierna och att de 
förstår betydelsen med informationskompetens. Lärarna framställs i de 
analyserade texterna inte som informationskompetenta och de står i vägen 
mellan studenter och bibliotekarier. Bibliotekarierna behöver lärarnas 
godkännande för att få tid att undervisa och för att undervisningen ska kunna 
ske vid lämpliga tillfällen. 
                                                 
164 Abbott (1988), s. 96 & 221. 
165 Växjö universitet. [www]. 
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Kanske finns det också en oro för att dela med sig av sin 
informationskompetens. Lärarna har ju länge haft jurisdiktion inom området 
pedagogik. Om lärarna skulle bli informationskompetenta skulle de likväl som 
bibliotekarierna kunna undervisa i informationskompetens. 

Även om bibliotekarierna utgör ett hot gentemot lärarna behöver det inte 
betyda att bibliotekarierna vill konkurrera ut dem helt eller ta över deras 
profession. Istället verkar bibliotekarierna vilja ingå ett förbund med lärarna. 
Ett förbund kräver ett gemensamt intresse, men det tycks främst vara 
bibliotekarierna som är intresserade av informationskompetens. 

Att ingå förbund med lärarna skulle troligen inte ge bibliotekarierna högre 
status. Abbott menar att lärarna också är en yrkesgrupp med låg status. 
Förbundsprofessionerna kan enligt Abbott heller inte höja sin status, utan bara 
anpassa sig. Då ska bibliotekariernas arbete med informationskompetens inte 
ses som en strävan efter status, utan överlevnad. Detta är dock inte säkert att 
bibliotekarierna har vetskap om, deras strävan kan fortfarande vara efter status. 
Trots att lärarna enligt Abbott inte har hög status kan lärarna sägas ha makt 
inom utbildningsväsendet. Denna makt är något som bibliotekarierna saknar 
och som de därför kan dra nytta av om bibliotekarierna och lärarna utvecklar 
samarbetet kring informationskompetens. 

Orsaken till att förbundsprofessioner inte kan slå sig samman med andra 
professioner enligt är Abbotts systemteori att de är alltför heterogena.166 
Kanske ingår det därför i förbundsprofessionernas lott att inte kunna 
konkurrera med yrken med högre status. 
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7 Slutsatser och kommentarer 

Demokrati, samhälle, livslångt lärande och effektiviseringar framträder i de 
analyserade artiklarna som argument som kan ses som marknadsföring av 
begreppet informationskompetens och att bibliotekarierna ska undervisa i 
informationskompetens. Då artiklarna riktar sig till bibliotekarier får 
argumenten främst betraktas som ämnade för dem och som en del i 
diskussionen på arbetsplatsarenan. Men argumenten kan likaväl användas av 
bibliotekarierna mot omgivningen. Av de argument för att bibliotekarierna ska 
undervisa i informationskompetens, är de mest anmärkningsvärda de som 
saknas. Som jag tidigare diskuterat sägs inte mycket om bibliotekariernas 
kompetens i de analyserade artiklarna. Det tyder på att bibliotekarierna har 
svårt att definiera sin kompetens och att de dessutom har problem med sin 
självbild. Problemen med självbilden kan kopplas till att bibliotekarieyrket är 
en förbundsprofession som är relativt löst sammanfogad och att 
bibliotekarierna först och främst är förknippade med den organisation de 
arbetar för. En vag identitet gör det svårt både att marknadsföra 
bibliotekariernas kompetens generellt och informationskompetens specifikt. 
Bibliotekarierna måste anses som experter på informationskompetens om de 
ska få jurisdiktion, och att marknadsföra den egna informationskompetensen 
blir då en grundförutsättning för att erhålla jurisdiktion. Ytterligare en 
svårighet är att informationskompetens inte har en entydig definition. Oenighet 
kring definitionen av informationskompetens kan utgöra problem för 
bibliotekarierna i form av en inre störning. Dessutom medför oenigheten att det 
blir svårare att få andra än bibliotekarier att förstå vikten av 
informationskompetens. Dessutom finns det möjligen en ovilja från 
bibliotekariernas sida att diskutera informationskompetens annat än inom 
gruppen. Det skulle kunna bottna i en rädsla att förlora ensamrätten till 
informationskompetens, vilket kan förklara varför det förekommer åsikter om 
att samarbetet med lärarna inte fungerar så bra. 

I de flesta artiklarna som berör relationen med lärarna hävdas att lärarna 
inte förstår bibliotekariernas kompetens eller behovet av 
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informationskompetens. Bibliotekarierna framställs som de som förstår sig på 
det nya lärandet. Bibliotekariernas inställning tycks vara att lärarna borde 
bjuda in bibliotekarierna till samarbete. Samtidigt tar några texter upp att 
bibliotekarierna kan utgöra ett hot gentemot lärarna. Abbott säger att ingen 
specifik yrkesgrupp har jurisdiktion över information, och enligt min mening 
har ingen jurisdiktion över informationskompetens heller. Det medför att det 
borde vara relativt lätt för bibliotekarierna att utöka sin verksamhet med 
informationskompetens. Vad som för mig framstår som ett problem är att för 
att kunna undervisa i informationskompetens behöver bibliotekarierna bli 
erkända även som pedagoger. Lärarna har jurisdiktion som pedagoger och 
skulle genom ett samarbete med bibliotekarierna riskera att förlora denna, 
framförallt om bibliotekarierna, och inte lärarna, är de som har förstått vad det 
innebär att lära. Lärarna verkar inte ha så mycket att vinna på ett samarbete, 
om man bortser från att de skulle kunna göra det för samhällets bästa. Men 
precis som bibliotekarierna inte enbart arbetar för omgivningens bästa, så gör 
inte heller lärarna det. Bibliotekarierna har däremot mycket att vinna på ett 
samarbete. Det skulle innebära att de kan utvidga sitt verksamhetsområde och 
arbetet med informationskompetens skulle få högre prioritet. 

Det är däremot inte säkert att bibliotekarierna i och med jurisdiktion inom 
informationskompetens skulle få högre status. För forskningsbibliotekarierna 
är förmodligen en sådan förändring av arbetsuppgifterna ändå nödvändig för 
att överleva, då användarna alltmer framstår som konkurrenter inom 
informationssökning. Forskningsbibliotekarierna arbetar redan idag i ganska 
stor utsträckning med att utbilda användare i informationskompetens. 
Folkbibliotekarierna har inte lika avgränsad användargrupp som 
forskningsbibliotekarierna och de får därför svårare att rent praktiskt arbeta 
med informationskompetens. För folkbibliotekarierna är det också mer oklart 
vad satsningar på informationskompetens kan leda till, eftersom deras 
verksamhet redan idag är väldigt mångfacetterad. 

I några artiklar påstås det att bibliotekarierna måste närma sig 
organisationen de arbetar för istället för att ägna sig åt kontakter med andra 
bibliotekarier. En sådan strategi skulle säkerligen kunna hjälpa till att öka 
bibliotekariernas synlighet och stärka samarbetet med andra yrkesgrupper. 
Samtidigt borde då risken öka för det Abbott kallar division, en delning av 
bibliotekariekåren, eftersom yrkesidentiteten blir mer splittrad.167 Men 
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resultatet skulle lika gärna kunna få motsatt effekt, om bibliotekarierna kan 
formulera sin kompetens genom att säga att de är bra på att undervisa i 
informationskompetens. Faktum är att detta skulle kunna underlättas av att 
omgivningen idag har dålig uppfattning om bibliotekariers kompetens. Det 
som talar emot en delning är också att Abbott menar att delning sker medvetet 
som ett sätt att skilja de med lägre status från de med högre. Det behöver inte 
ha med arbetsuppgifter att göra. Det kan dock tänkas att någon form av delning 
skulle komma att ske om informationskompetens visar sig medföra högre 
status. Det är möjligt att uppdelningen mellan forsknings- och 
folkbibliotekarier ökar om folkbiblioteken inte arbetar i 
informationskompetens i någon större utsträckning och dessutom har många 
andra viktiga arbetsområden. Enligt Abbott äger dock delning ofta rum i 
samband med amalgamation, men om det är vanligt vid förbund framgår 
inte.168

Om bibliotekarierna ska arbeta med undervisning i informationskompetens 
och få erkännande för det bedömer jag att de har långt kvar. Även om 
undersökningen fokuserar på arbetsplatsarenan visas också att det, utöver 
problemen där, även finns problem på den offentliga arenan såväl som på den 
formella juridiska arenan. De hinder som finns för att bibliotekarierna ska 
kunna arbeta med undervisning i informationskompetens och eventuellt få 
högre status tycks till stor del bero på att yrket är en förbundsprofession och 
framförallt bibliotekariernas svaga identitet. Lärarna utgör också ett hinder och 
de måste dels övertygas om vikten av informationskompetens, dels känna att 
de har något att vinna på ett samarbete med bibliotekarierna. Möjligen är 
bibliotekariernas brist på pedagogisk utbildning ett problem i samarbetet med 
lärarna. Naturligtvis försvårar de olika definitionerna av 
informationskompetens bibliotekariernas förutsättningar att lyckas, kanske 
framförallt om de bibliotekarier som undervisar inte har en tydlig bild av vad 
de undervisar i. 

7.1 Fortsatt forskning 
Under arbetet med denna uppsats har ett antal nya frågor relaterade till min 
undersökning dykt upp. 
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Denna uppsats är begränsad till artiklar som är publicerade i tidskrifter som 
riktar sig till bibliotekarier. De argument och påståenden som framkommer är 
därför främst avsedda för bibliotekariekåren. Det skulle därför kunna vara 
givande att granska hur och i vilken utsträckning bibliotekarierna arbetar med 
att marknadsföra informationskompetens mot andra än den egna gruppen. 

Att jämföra det som sägs om undervisning i informationskompetens med 
hur det arbetet ser ut i praktiken skulle också vara intressant då det enligt 
Andrew Abbott kan finnas stora skillnader mellan teori och praktik. Av samma 
anledning vore det intressant att genom attitydundersökning eller 
djupintervjuer försöka ta reda på vad bibliotekarierna anser om 
informationskompetensarbete och hur de värderar sin egen 
informationskompetens. 

Naturligtvis borde det även undersökas om bibliotekariernas strävan efter 
status lyckats, men detta tycks mig ännu allt för tidigt. 
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8 Sammanfattning 

Jag har med denna uppsats försökt se hur bibliotekariernas undervisning av 
andra i informationskompetens kan ses som en strävan efter status. Min 
utgångspunkt är att bibliotekarierna, precis som alla andra yrkesgrupper, inte 
bara arbetar för sina användare och samhällets intressen. Bibliotekarierna 
verkar även för yrkesgruppens intressen gentemot andra yrkesgrupper. 

Frågorna som ställs är följande: 

• Vad sägs om bibliotekarier och informationskompetens och hur kan 
detta knytas an till bibliotekariers strävan efter status? 

• Vilka betydelser av informationskompetensbegreppet har använts under 
den undersökta perioden? 

• Vilka argument finns i texterna för att bibliotekarier ska arbeta med att 
göra andra informationskompetenta? 

• Går det att identifiera några hinder i bibliotekariernas strävan efter 
status? 

• Vilka yrkesgrupper utgör hinder för att bibliotekarierna ska kunna höja 
sin status? 

Frågeställningen besvaras med en professionsteoretisk ansats där artiklar 
publicerade 1995–2005 i tidskrifter riktade till bibliotekarier granskats genom 
textanalys.  

Begreppet informationskompetens visar sig ha olika definitioner i 
artiklarna, och ofta finns inga definitioner alls. Standarder för 
informationskompetens efterlyses av vissa, men det framhålls också att det 
finns risker med detta. 

Argumenten som används för att betona vikten av informationskompetens 
kan delas in i tre kategorier. 

• Demokrati och samhälle 
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• Utbildningskvalitet och livslångt lärande 

• Effektiviseringar 

Av de argument som används för att bibliotekarierna ska arbeta med att lära 
andra bli informationskompetenta är det de argument som saknas de som är 
mest intressanta i sammanhanget. Bibliotekariernas kompetens används inte 
som argument. Orsaken kan vara att bibliotekarieyrket är en 
förbundsprofession, och som en sådan har en svag identitet.  

Behovet av marknadsföring och brist på synlighet för bibliotekarierna är 
ett annat tema i undersökningen. Det framkommer att bibliotekarierna anser att 
de måste marknadsföra både behovet av informationskompetens och sin egen 
kompetens. Trots detta sägs det i artiklarna i princip ingenting om vad 
bibliotekariernas kompetens består av. 

Centralt för att bibliotekarierna ska kunna arbeta med att undervisa i 
informationskompetens, och betraktas som experter för detta, är relationen till 
lärarna. Ur analysen av texterna framkommer att bibliotekarierna anser att 
bibliotekarierna och lärarna bör samarbeta. Samarbetet tycks dock bara gynna 
bibliotekarierna, då lärarna ska bistå bibliotekarierna så att de kan genomföra 
undervisning i informationskompetens. Utöver informationskompetens är 
pedagogiken viktig för både bibliotekarierna och lärarna. Det konstateras i 
artiklarna att bibliotekarierna kan utgöra ett hot mot lärarna, men i övrigt 
diskuteras inte pedagogiken när det gäller bibliotekarierna och lärarnas 
relation. Eftersom lärarna inte gynnas av samarbetet med bibliotekarierna utan 
snarare skulle förlora ensamrätten till pedagogik, så kan de genom att inte vilja 
samarbeta stå i vägen för bibliotekariernas strävan efter status. 

Ett hinder för att bibliotekariernas status ska kunna öka är att 
bibliotekarierna är en förbundsprofession. Det faktum att de är förknippade 
med den organisation de arbetar för tillsammans med deras många olika 
arbetsuppgifter, gör dem splittrade. De kan bara utöka sitt verksamhetsområde, 
inte höja sin status i enlighet med professionsteoretikern Andrew Abbotts teori. 
Att informationskompetensbegreppet är svårdefinierat försvårar också 
bibliotekariernas kamp för status. 

Uppsatsen visar att det som sägs om bibliotekarier och 
informationskompetens kan knytas till professionsteori och yrkesgruppers 
strävan efter status i konkurrens med andra yrkesgrupper. Detta visas genom 
att många av de problem som bibliotekariekåren upplever med sin 
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yrkesidentitet och brist på status kan härledas till Abbotts teori om 
förbundsprofessioner. 
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Bilaga 2: Resultat av textanalys 

D95:1 ”Bibliotekarien behövs mer än någonsin!” 
Liselotte Stöby-Ingvarsson 
DIK-forum nr 9, 1995, s. 21 

 
Övergripande tema: 
• Bibliotekarien och informationstekniken 

o Bibliotekarien behövs 
Underordnade teman: 
• Huvuduppgifterna  

o Bibliotekariens huvuduppgifter är samma som förut. 
o Bibliotekarien ska tillhandahålla information och förmedla kultur 
o Nya medier har förändrat arbetet att söka information 
o Bibliotekarien behövs även i den nya teknologin 
o Bibliotekarien behövs mer nu 

• Biblioteksanvändarna 
o Användarnas reaktioner på informationstekniken skiftar 

• Pedagogiska uppgifter 
o Informationsutbudet gör att många är i behov av vägledning 
o Bibliotekariens pedagogiska uppgifter blir allt viktigare 
o Bibliotekarierna är bra på att värdera information 
o Bibliotekarien står nästintill fri från intressen 
o Andra arbetar med att förmedla information 
o Bibliotekarierna är bättre än andra på att förmedla information 

• Demokrati 
o Bibliotekarierna är viktiga för demokratin 

 
D95:2 ”Framtiden är redan här” 

Uno Nilsson 
DIK-forum nr 13, 1995, s. 19 

 
Övergripande tema: 
• Biblioteket i informationssamhället 
Underordnade teman: 
• Folkbildning 

o I folkbiblioteken finns embryot till folkbildning för framtiden 
• Navigatörer 

o Bibliotekarierna är navigatörer i informationsfloden 
o Bibliotekarierna är länken mellan allmänheten och innehållet i medierna 
o Rollen som länk mellan allmänhet och innehåll har bibliotekarierna alltid 

fyllt 
• Kampanj 

o DIK-förbundet har drivit en kampanj  
o Kampanjen syftar till att få politiker att inse att bibliotekarierna är 

navigatörer i informationsfloden 
o Kampanjen har till viss del lyckats 
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o Makthavarna börjar se bibliotekariernas verkliga kunnande 
• Paradigmskifte 

o Det har skett ett paradigmskifte inom biblioteken 
o Paradigmskiftet var när vågskålen vägde över från kulturfunktion till 

informations- och utbildningsfunktion 
o Anledningen till paradigmskiftet är inte IT, utan att utlåningen har minskat 

till förmån för andra aktiviteter och att facklitteraturen har blivit populärare 
än skönlitteraturen 

• Informationsrollen 
o Allmänheten har redan tillerkänt bibliotekarien informationsrollen genom att 

bruka dem så 
• Informationsfloden 

o Informationsfloden växer 
o Människors förmåga att kunna få fram relevant information är avgörande för 

landets framtid 
o Förmågan att få fram relevant information är särskilt viktig för dem som 

befinner sig i ”informationsskugga” 
• Samverkan 

o Folkbibliotek, skolbibliotek, den offentliga informationen och de offentliga 
tjänsterna måste samarbeta 

o Det är slöseri om människors behov av information och kontakt med 
offentlighet inte kombineras med bibliotekens traditionella roll som 
folkbildare och kunskapskälla 

• Efterfrågan 
o Många kommuner bygger ut samhällsinformationen med medborgarkontor 

av olika slag 
o Biblioteken skulle kunna tillhandahålla sådan information 
o Lärarna ropar efter kunskap om hur man navigerar i informationsfloden med 

hjälp av informationsteknik 
o Människor känner sig alienerade då de inte hänger med i 

informationssamhället 
o Biblioteken når 70% av medborgarna 
o Biblioteken når alla samhällsklasser 
o Biblioteken kan göra information tillgängligt för allmänheten 

• Bibliotekariens funktion 
o Bibliotekariens funktion blir alltmer generalistens 
o Generalisten är mäklare mellan sociallagskompetens, pedagogisk kompetens, 

juridisk kompetens, politisk kompetens och all tänkbart kunnande som 
människor har behov av 

o Mäklaren är hjärtat, hjärnan och motorn i kunskapssamhället 
o Biblioteken närmar sig den ursprungliga visionen om folkbildning 

• Samarbete 
o Biblioteken måste öppna sig och våga samarbeta med andra som 

socialarbetare, jurister och lärare 
o Socialarbetare, jurister och lärare är tillsammans med andra viktiga 

komponenter för en fullödig informationsservice 
o Samarbete kan leda till korsbefruktning som kan motverka oförmåga till 

förändring 
 

D96:1 ”Kris för högskolebiblioteken” 
Karin Almegård Nørby 

DIK-forum nr 1, 1996, s. 12-13 
 

Övergripande tema: 
• Kris för högskolebiblioteken 

o BIBSAM säger att det finns anledning att tala om en kris för 
högskolebiblioteken 
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Underordnade teman: 
• Krav 

o Universitets- och högskolebibliotek utsätts för allt större krav 
o Kraven beror på att antalet studenter har ökat dramatiskt de senaste åren 
o Biblioteken utnyttjas alltmer intensivt 
o Biblioteken har inte fått ökade resurser för att hänga med 
o Bibliotekarierna får inte relevant kompetensutveckling 
o Lärarna har inte kunskap i hur biblioteken kan användas 
o Studenternas behov av nätverk och datorer har inte tillgodosetts 

• BIBSAM-utredning 
o Utredningen är en analys av den aktuella utvecklingen av universitets- och 

högskolebibliotek 
o Utredningen har genomförts 1993-1995 
o Studenternas förmåga och möjlighet att utnyttja information i alla former är 

avgörande för utbildningens kvalitet 
o Målet ska vara att studenter ska få samma tillgång till informationsresurser 

och IT-verktyg som lärare och forskare 
o Bibliotekens roll i den pedagogiska processen måste fullföljas 
o Biblioteken ska ses som en utbildningsinstitution snarare än en 

serviceinrättning 
o Samarbetet mellan bibliotekarier och lärare är viktigt 
o Bibliotekspersonalen och dess kompetens är bibliotekens viktigaste tillgång 
o Bibliotekens roll som mötesplats och arbetsplats inom högskolan ska 

utvecklas 
• Ojämlikhet 

o Studenter studerar inte på lika villkor 
o Bibliotekens service och tillgänglighet varierar kraftigt mellan lärosätena 
o En del bibliotek tar betalt av studenterna för att söka i databaser, andra 

bibliotek gör det inte 
o Det får inte finnas A- och B-lag när det gäller studenternas tillgång till 

bibliotek 
• Studenternas attityder, vanor och krav 

o Studenterna använder biblioteket främst för studier och bibliotekstjänster 
o Studenterna vill veta mer om litteratursökning, databaser och internet via 

bibliotek och lärare 
o Studenterna vill ha bättre tillgång till datorer 
o Studenterna vill ha mer studieutrymme 
o Studenterna önskar stöd och hjälp med olika former för informationssökning 

och för att hitta information snabbt 
o Få studenter upplever att lärarna stimulerar biblioteksanvändning och 

informationssökning 
o Studenterna vill att lärarns ska stimulera till biblioteksanvändning och 

informationssökning 
• Samarbete 

o Samarbetet mellan bibliotekarier och lärare fungerar inte som det ska 
o Lärarnas inställning till biblioteket varierar 
o Få bibliotekarier är tillräckligt insatta i bibliotekets verksamhet 
o Lärarnas informationskompetens måste höjas 
o Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier måste förbättras 
o Kanske är missförhållandena bibliotekariernas eget fel 
o Bibliotekarierna måste marknadsföra sig som specialister 
o Bibliotekarierna ägnar alltför mycket kraft på kontaktverksamhet kollegor 

emellan 
o Kontaktbibliotekarier och biblioteksgrupper där studenter ingår bör inrättas 
o Bibliotekarierna bör ägna sig åt organiserat samarbete med lärarna 
o Bibliotekarierna måste få insyn i institutionernas verksamhet och medverka i 

planeringsarbete 
• ”Babels bibliotek” 

 73



o De flesta rapporter kommer fram till samma resultat 
o Den ökade tillgången och användningen av elektroniska 

informationsresurser ställer allt högre krav på bibliotekariers kunnande om 
informationsteknik 

o Det finns ett behov av utbildning av bibliotekarier 
o Studenterna kräver mer användarutbildning  
o Bibliotekarierna har svårt att uppfylla studenternas krav pga brist på tid och 

resurser 
• Förslag  

o Förslag ges på hur studenternas krav på tillgång till kurslitteratur ska 
tillfredställas 

o Elektronisk publicering av universitetens/högskolans vetenskapliga resultat 
ska ske via biblioteket 

o Användarvänliga gränssnitt för bibliotekens katalog på webben bör utvecklas 
o Studenterna ska ha fri tillgång till datorer, nätverk och elektroniska 

informationstjänster 
o Biblioteken kan spela en mycket större roll i utformningen och 

genomförandet av lärosätets IT-policy 
 

D96:2 ”Surfa eller navigera – det är frågan” 
Ulla Björklund 

DIK-forum nr 4, 1996, s. 8-9 
 

Övergripande tema: 
• Yrkesrollen 

o Yrkesrollen behöver förändras i och med IT-utvecklingen 
Underordnade teman: 
• IT-utvecklingen 
• Yrkesroller 

o Yrkesrollen måste förändras för att bibliotekarierna ska vara 
konkurrenskraftiga 

o Kärnan i bibliotekariernas arbetsuppgifter är relaterade till värderingar, 
traditioner, utbildning, kultur och etik. 

• Bibliotekets uppdrag 
o Uppdraget handlar om demokrati, kunskapssyn, identitet, vårt gemensamma 

minne, forskningens villkor och yttrandefriheten. 
• Tillgång till information 

o Tillgången till information ökar 
o Informationsförmedlandets roll kommer att stärkas 
o Biblioteken kan bli informationscentra  
o I informationscentra kan bibliotekarierna ge kvalificerad handledning och 

därigenom stärka sin roll. 
 

D97:1 ”Måste informationskompetens fångas i flykten?” 
Helena Kettner 

DIK-forum nr 4, 1997, s. 18-19 
 
Övergripande tema: 
• Bibliotekens förändrade roll 
Underordnade teman: 
• Biblioteken och IT 

o IT är sedan länge en naturlig del av biblioteken 
o Det är inte alltid så lätt att hänga med i förändringar 

• Spelregler 
o Bibliotekarierna ägnar mycket tid åt att sätta sig in i nya spelregler 
o När bibliotekarierna har satt sig in ide ny spelreglerna har reglerna förändrats 
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• Informationskompetens 
o Vem som helst kan underhålla sin informationskompetens genom att ta 

ansvar för sin egen informationsförsörjning 
o Biblioteken har alltid haft en viktig roll när det gäller upprätthållande av och 

bidragande till informationskompetens 
o MEN för att kunna ge den service som förväntas av biblioteken bör 

biblioteken själva se till att hålla sin egen informationskompetens på en 
rimlig nivå 

o Bibliotekarierna måste vara informationskompetenta eftersom det ställs stora 
krav på dem av flexibilitet, kunskap och livslångt lärande 

• Informationskompetensens nödvändighet 
o Det är viktigt att bibliotekarierna hänger med i bibliotekets och samhällets 

utveckling 
o Det är svårt att nå ut och synliggöra biblioteket 

• Bibliotekens roll vid PBL 
o I PBL är kunskapssökandet en del av själva uppgiften 
o Bibliotekarierna har fått en annan roll än den traditionella i och med PBL 
o Eleverna tvingas mer aktivt använda och sovra bland bibliotekets 

informationssökningsmöjligheter 
o PBL stimulerar samarbetet mellan bibliotekarier och det övriga universitetet 

• Informationskompetens 
o Biblioteken måste känna till vad som förväntas av dem för att kunna 

stimulera sin användare att underhålla informationskompetensen 
o Studenterna tycker att de saknar kunskaper om informationskällor och 

informationssökning 
• Självbekräftelse 

o Kanske utvecklar biblioteken biblioteksvärlden genom att bekräfta sig själva 
o Sven Hamrefors menar att biblioteken enbart ser det de vill se 
o Bibliotek är bundna vid sina inre processer och det traditionella tänkandet 
o Påverkan utifrån skulle rubba cirklarna och skapa förvirring 
o För att cirklarna inte ska rubbas ser biblioteksvärlden till att vara 

självförsörjande i sin utveckling 
o Biblioteken ser sällan sig själva i ett större sammanhang 

 
D97:2 ”25 år – en lång tid” 

Barbro Daniel 
DIK-forum nr 5, 1997, s. 8-9 

 
Övergripande tema: 
• Förändring i bibliotekarierollen 
Underordnade teman: 
• Tidigare yrkesroller 
• Rollen idag 

o En uppgift idag är att lära ut hur man sållar och sovrar 
o Det största problemet för kunden är att kritiskt granska material 
o Kraven på bibliotekarien har ökat 
o Bibliotekariens roll är mer självklar idag än på 70-talet 
o Bibliotekarien har nästan blivit av med tråkighetsstämpeln. 

 
D00:1 ”Informationskompetens grunden till livslångt lärande” 

Ida Beckman 
DIK-forum nr 11, 2000, s. 20 

 
Artikeln är ett referat från konferensen ”Skola och bibliotek” i Linköping 2000. 

 
Övergripande tema: 

 75



• Informationskompetens 
Underordnade teman: 
• Definition av informationskompetens 
• Informationskompetens och det livslånga lärandet 

o Informationskompetens är grunden till det livslånga lärandet 
o Det krävs lång tid för att bli informationskompetent 
o Lärprocesserna på skolorna är ofta undermåliga 

• Informationskompetens och bibliotekarier 
o Bibliotekarier ska stödja lärprocesserna 
o Bibliotekarierna måste bli mer pedagogiska 
o Bibliotekarierna måste samarbeta med lärarna 

 
D01:1 ”Framtidens bibliotekarie” – så utvecklar du 2000-talets bibliotek 

Magdalena Göransson & Annika Jarnbjer 
DIK-forum nr 9, 2001, s. 12-14 

 
Artikeln beskriver konferensen ”Framtidens bibliotekarie” som ordnades i april 2001 av CKU 
(Centrum för kunskapsutveckling). 

 
Övergripande tema:  
• Framtidens bibliotekarie 
Underordnade teman: 
• Besparingar 
• Högre krav 
• Samarbete 
• Bibliotekarien som pedagogisk handledare 

o Bibliotekarien ska fungera som pedagogisk handledare 
o Det problembaserade lärandet kräver pedagogiska handledare 
o Bibliotekarier och lärare ska samarbeta 
o Den pedagogiska rollen är ny för bibliotekarien 

 
• Bibliotekarien som pedagog, handledare och vägledare 

o Den pedagogiska rollen är ny för bibliotekarien 
• Informationskompetens 

o Informationskompetens är viktigt för framtidens samhälle 
o Informationskompetens innebär att förstå hur kunskap organiseras 
o Informationskompetens innebär kunskap om informationsprocesser 
o Informationskompetens innebär kunskap om verktyg och resurser för att 

söka information. 
o Lärare och bibliotekarier är viktiga för att användare ska bli 

informationskompetenta 
o Lärare och bibliotekarier kan jämställas (när det gäller 

informationskompetens) 
• Förändringar 

o Bibliotekarier måste bli mer självreflekterande 
o Bibliotekarierna måste göra sig av med sina traditioner 
o Förståelse för det förflutna är viktigt 
o Bibliotekarierna får inte lösa studenternas problem 
o Tidigare har bibliotekarierna löst studenternas problem 
o Bibliotekarierna måste förstå olika syn på lärande 
o Rollen som pedagog måste bli tydlig 
o Bibliotekarierna behöver mer teoretisk kunskap  
o Teoretisk kunskap fås genom vidareutbildning 

 
• Yrkesrollen 

o Informations- och kunskapssamhället gör att yrkesrollen kan utvecklas 
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o Bibliotekarierna måste marknadsföra sin kompetens 
o Bibliotekarier är hjältar i informationssamhället 

 
D01:2 ”ABM och det livslånga lärandet. En fråga om bild och självbild” 

Peter Almerud 
DIK-forum nr 9, 2001, s. 6-7 

 
Övergripande tema: 
• ABM och det livslånga lärandet 
Underordnade teman: 
• ABM i dokument 

o ABM:s roll i det livslånga lärandet måste skrivas in i offentliga dokument. 
o Att ABM inte finns med i dokument om det livslånga lärandet är dåligt 
o De som skriver dokumenten har inte förstått ABM:s roll 

• Potential 
o Förändring i sätten att utbilda sig är en potential för ABM. 

• Förändring 
o ABM blir inte tagna på allvar som institutioner för lärande 
o Lärande borde vara en explicit del av ABM-institutionernas samhällsuppdrag 
o Bilden av ABM-institutionerna har stor betydelse för deras roll i der 

livslånga lärandet 
o Bilden av institutionerna måste förändras från att gälla nöje till att gälla 

utbildning. 
o ABM-institutionerna måste förändra sin självbild. 
o ABM-institutionerna måste komma in i diskussionen om det livslånga 

lärandet 
o Institutionerna måste kompetensutvecklas för att bli mer pedagogiska 
o Institutionerna är inte tillräckligt pedagogiska. 

 
D01:3 ”Syns man inte, finns man inte’2 

Ledare 
DIK-forum nr 12, 2001, s. 3 

 
Övergripande tema: 
• Synlighet i dokument 
Underordnade teman: 
• Strategiska roller 

o DIK-forum har försökt uppmärksamma de strategiska roller som arkiv, 
bibliotek och museer kan spela i framtida system för lärande 

• Vikten av att synas 
o Kunskapslyftet visade vikten av att finnas med i planeringsdokument som 

styr lärande- och utbildningssatsningar 
o Syns inte biblioteken i dokumenten så får de inga resurser 
o En rapport som belyser den svenska diskussionen om livslångt lärande har 

tagit fasta på DIK och andra företrädares åsikter 
o Arkiv, bibliotek och museer har gjort en mycket viktig inbrytning i 

diskussionen om livslångt lärande 
o Än så länge syns inbrytningen bara på pappret, men det är ett första steg 
o Att synas på pappret är inte tillräckligt 
o Det gäller att EU-kommissionen sätter upp riktlinjer som gör det möjligt att 

integrera arkiv, bibliotek och museer i det livslånga lärandet 
o Det gäller att synliggöra och systematisera alla de erfarenheter som Arkiv, 

bibliotek och museer har i olika lärandeprocesser 
 

D04:1 ”Så ska biblioteket synas och höras” 
Eva Bergstedt 
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DIK-forum nr 3, 2004, s. 20-21 
 
Övergripande tema: 
• Synliggöra biblioteken 

o Biblioteken måste bli synliga 
Underordnade teman: 
• Förhäva sig 

o Många bibliotekarier anser att framhäva sig är detsamma som att förhäva sig 
o Om inte många bibliotekarier var negativa till att framhäva sig så skulle 

biblioteken synas och höras mycket mer 
• Aktiv marknadsföring 

o Biblioteken behöver marknadsföra sig mer aktivt 
o Biblioteken behöver framförallt marknadsföra sig gentemot politiker 

• Osynliga 
o Bibliotekarierna vågar inte synas eller höras 
o Bibliotekarierna vill att biblioteken ska bli sedda, men vill inte själva synas 
o Bibliotekarierna vill bli hörsammade, men pratar inte offentligt 
o Att vara osynlig är ett beteende som passar dåligt in i dagens samhälle 

• Förändrad verksamhet 
o Alla älskar biblioteken 
o De som älskar biblioteken vet inte vad de älskar 
o Att de inte vet vad de älskar beror på att bibliotekens verksamhet har 

förändrats 
• Gamla bibliotekariebilden 

o Den gamla bibliotekariebilden lever kvar 
o Många politiker har kvar den gamla bilden av bibliotekarierna 
o Det är allvarligt att politikerna har kvar den gamla bilden av bibliotekarierna 
o Att politikerna har kvar den gamla bibliotekariebilden gör att de lättare kan 

minska anslagen till biblioteksverksamheten 
o Det är viktigt att tala om för politikerna vad biblioteken står för idag 
o Det är viktigt av ekonomiska skäl 

• Hierarki 
o Biblioteken befinner sig längre ner i den politiska hierarkin numera 
o Att biblioteken befinner sig längre ner i hierarkin beror på att politikerna 

idag har ansvar för större områden 
o Att biblioteken befinner sig längre ner i hierarkin gör att de har sämre 

kontakt med politikerna 
o Politikerna känner dåligt till bibliotekens verksamhet 

• Marknadsföring 
o Bibliotekscheferna inser alltmer att biblioteken behöver marknadsföras mer 
o Marknadsföring är ofta negativt laddat i kulturkretsar 

• Samhällsnytta 
o Biblioteken måste visa på sin samhällsnytta och hur man kan samarbeta 

kring den 
o Biblioteken har betydelse för hälsa, demokrati, tillväxt och integration 
o Biblioteken är centrum för det livslånga lärandet 
o Biblioteken kan fungera som en motvikt mot kommersialismens utbredning 

 
I98:1 ”Är dagens bibliotekarieutbildning också morgondagens?  

Problem och visioner” 
Kerstin Rydbeck 

Ikoner nr 1, 1998, s. 23-27 
 
Övergripande tema: 
• Bibliotekarieutbildningen 
Underordnade teman: 
• Utbildningen i Uppsala 
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• Akademisering 
o Akademiseringen är ett led i bibliotekariernas professionaliseringsprocess 

 Akademiseringen ger bibliotekarierna högre status 
 Akademisk utbildning gör det lättare att hävda sin 

specialistkompetens 
• Forskarutbildning 
• Informationskompetens 

o Det är viktigt att vara informationskompetent i dagens samhälle 
o Kraven på informationskompetens påverkar bibliotekariens yrkesroll 

 Bibliotekarien har snabbt fått en roll som pedagog 
 Bibliotekarierna vill ha mer pedagogisk utbildning 

o Kraven på informationskompetens börjar redan i småskolan 
o Skolorna och kommunerna inser allt mer behovet av bra skolbibliotek 
o Skolbiblioteken är bra for informationskompetens 
o Ibland finns det en övertro på informationstekniken 
o Vissa tror att allting löser sig med internet 
o Vissa förstår inte behovet av bibliotekarier och skolbibliotek 
o Att anse att biblioteken är onödiga kallas Library bypass 
o Library bypass kan leda till bakslag 
o Problemet är inte att hitta information, utan att hitta relevant information 
o Bibliotekarier är nödvändiga för att hitta relevant information 
o Lärarna måste hjälpa till att göra eleverna informationskompetenta 
o Lärarna måste hjälpa till eftersom bibliotekarierna inte kan klara att 

undervisa alla elever 
o Bibliotekarien ska vara specialisten som håller sig uppdaterad 
o Bibliotekarien ska ta hand om de knepiga frågorna 
o Lärarna ska undervisa i det mest grundläggande 
o Det grundläggande är hur man söker, finner och kritiskt värderar information 
o Lärarna måste få mer utbildning om informationskompetens för att kunna 

lära eleverna 
o Det borde finnas poänggivande kurser i biblioteks- och 

informationsvetenskap för lärarstuderande 
 

I99:1 ”Varje dag är en pedagogisk utmaning” 
Malin Berglind 

Ikoner nr 3, 1999, s. 13-14 
 

Övergripande tema: 
• Pedagogik för bibliotekarier 

o Bibliotekarier behöver pedagogik 
Underordnade teman: 
• Bibliotekarierollen 

o Bibliotekarierollen har förändrats 
o Bibliotekarier ska vara handledare i informationssökningsprocessen 
o Bibliotekarierna ska ge hjälp till självhjälp 

• Informationskompetens 
o Kunderna ska bli informationskompetenta 
o Kunderna blir alltmer vana att hantera ”bibliotekariernas” verktyg 
o Kunderna kan hoppa över bibliotekarieledet och ändå skaffa sig tillräcklig 

och korrekt information 
o När kunderna kan utföra mer själva får bibliotekarierna tid över till andra, 

mer kvalificerade arbetsuppgifter 
• Karolinska Institutets bibliotek 

o Karolinska Institutets bibliotek satsar på pedagogik 
o KIB har en pedagogisk utvecklare 
o Bibliotekspersonalen upplever den pedagogiska satsningen som positiv 

• Bibliotekarierna och lärarna 
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o Lärarna upplever bibliotekarierna som ett hot inom utbildningen 
o Lärarna ifrågasätter om biblioteket har någon pedagogisk funktion 
o Att bibliotekarier ska samarbeta med lärare har man pratat om i alla år 
o Lärarna måste markera att informationssökning ingår i elevernas uppgifter 
o Lärarna och bibliotekarierna måste skapa bra övningsuppgifter 

 
I99:2 ”Dags för det pedagogiska folkbiblioteket” 

Britta Särnmark 
Ikoner nr 3, 1999, s. 14-16 

 
Övergripande tema: 
• Det pedagogiska folkbiblioteket 
Underordnade teman: 
• Pedagogiska bibliotek 

o Bibliotek i skolan, från grundskola till universitets- och högskolebibliotek är 
traditionellt sett pedagogiska bibliotek 

o Pedagogiska bibliotek har till uppgift att lära eleverna att använda 
biblioteket, lära dem söka, sovra och bedöma information 

o Folkbiblioteken bör också bli pedagogiska 
•  Bäst resultat 

o Bäst resultat uppnås om man arbetar integrerat med ämnen/kurser som 
eleverna läser 

o Elevernas inställning till informationssökning och lärandet hänger ihop 
o För att undervisningen ska kunna integreras väl krävs mycket samarbete med 

lärarna 
• Bibliotekariens uppgift 

o Bibliotekarien ska tillsammans med läraren se vad det blir av elevernas 
arbete 

o Bibliotekarien ska följa upp att eleverna hittar material på rätt nivå, samt att 
de förstår och bearbetar informationen 

o Bibliotekarien bör delta i redovisningar och läsa elevernas arbeten för att 
kunna förbättra sitt arbete 

• Folkbiblioteken 
o Folkbiblioteken får alltmer att göra med elever och studenter på alla nivåer 
o Studerande vänder sig i allt högre utsträckning till folkbiblioteken 
o Distansstuderande, elever vid Komvux och Kunskapslyftet saknar ofta egna 

bibliotek 
o Folkbiblioteken får sällan resurser för att ta emot eleverna och studenterna 

• Folkbibliotekens plan 
o Folkbiblioteken kämpar på, men har sällan något genomtänkt plan 
o Bibliotekarierna klagar på att lärarna är frånvarande och att de skickar 

eleverna till biblioteket med omöjliga uppgifter 
• Agera 

o Folkbiblioteken måste agera för att få resurser 
o Folkbiblioteken måste se över arbetssätt och inköp så att de bättre passar 

studenternas krav 
o Folkbiblioteken måste samarbeta med skolor och utbildningsansvariga 

• Nationell nivå 
o På nationell nivå måste Skolverket inse att skolans arbetssätt ställer stora 

krav på biblioteken 
o Skolverket måste inse att biblioteken är en del i den pedagogiska 

verksamheten 
o En bibliotekspedagogisk plan kommer även ”vanliga” användare till godo 

• Besparingar 
o Användarundervisning kan i förlängningen innebära ekonomieka 

besparingar 
o Det egna beståndet kan utnyttjas bättre och fjärrlånen minska 
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• Synliggörande 
o Biblioteken måste synliggöra det pedagogiska arbete som bedrivs där 

 
I99:3 ”Snart är pandan ett rovdjur” 

Birgitta Olander 
Ikoner nr 4, 1999, s. 36-40 

 
Övergripande tema: 
• Bibliotekarierollen 
 
Underordnade teman: 
• Förändringar 

o Många genomgripande samhällsförändringar påverkar 
bibliotekarieprofessionen 

o När bibliotekarieprofessionen förändras så förändras även forskningen och 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 

o En ny bibliotekarie tycks träda fram 
• Bibliotekarien 

o Det är lätt att som erfaren bibliotekarie känna sig vilsen och hotad om man 
betraktar utvecklingen inom B&I under senare hälften av 90-talet 

o De snabba förändringarna som IT- och internetrevolutionen fört med sig är 
svåra att omsätta i professionellt arbete och utbildning 

o Bibliotekens ekonomiska ramar har krympts till smärtgränsen 
o Nätverksorganisationer är nödvändiga för att klara av den dåliga ekonomin 
o Bibliotekarierna måste vidareutbilda sig inom IT-området 
o B&I-utbildningarna bör ligga steget före 

• Nya yrkesbeteckningar 
o Kanske kan en ny yrkestitel frammana bilden av en tekniskt och innehållsligt 

avancerad profession vara värt att pröva 
o Kanske kan en ny yrkestitel tränga undan negativa associationer som 

förknippas med bibliotekarie 
o En yrkestitel som inte begränsar den professionella verksamheten enbart till 

biblioteket vore önskvärt 
o Bibliotekarier kan arbeta även på andra ställen 

• Informationskompetens 
o Internets outtömliga resurser måste kvalitetstestas i förmedlingsögonblicket 
o Användarna behöver måttstockar för att kunna få en uppfattning om 

resursernas kvalitet 
o Måttstockar ska ingå i användarnas informationskompetens 
o Bibliotekarien ska utrusta användarna med måttstockar 
o Bibliotekarien behöver goda kunskaper i kritisk och flexibel 

kvalitetsbedömning av information och dokument hämtade från nätet 
o Bibliotekarierna behöver pedagogisk skolning för att kunna hjälpa 

användarna att bli informationskompetenta 
• Arbetsmarknaden 

o Arbetsmarknaden för bibliotekarier breddas alltmer 
o IT är den stora framtidsbranschen 
o Bibliotekarierna hade ett försprång på vägen in i IT-samhället 
o Bibliotekarierna utnyttjade inte försprånget särskilt väl för att marknadsföra 

bibliotekariernas breda kompetens 
o Bibliotekarier som arbetar inom andra branscher än bibliotek titulerar sig 

oftast annorlunda 
• Informationsförmedling 
• Livslångt lärande 

o Livslångt lärande är en målsättning i Sverige 
o Kunskapslyftet är en framgångsrik satsning på livslångt lärande 
o Kunskapslyftet har lett till många nya biblioteksanvändare 
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o Att öka biblioteksanvändningen var inget uttalat mål i projektet 
o Det finns en omedvetenhet om den betydelse som svenska folkbibliotek har 

för utbildning på nästan alla nivåer 
o Biblioteken får nästan ingen ekonomisk kompensation för sina insatser för 

vuxenstuderande 
• Samarbete 

o Lokalt och regionalt samarbete leder till kompetensutveckling av personalen 
o Nya nätverk mellan bibliotek stärker tillgången till gemensamma 

elektroniska resurser 
• Vidareutbildning 

o Det är särskilt viktigt med vidareutbildning i kunskaps- och teknikintensiva 
branscher som bibliotek 

o I biblioteksvärlden finns en stor efterfrågan på vidareutbildning inom IT-
området, pedagogik, ekonomi och administration 

o Ett kompetensutvecklingsprojekt i England syftade till att stärka självkänslan 
och skapa mer positiva attityder hos bibliotekarierna 

o Självkänslan stärktes bl a genom att höja IT-kompetensen 
o Alla bibliotekarier är inte så intresserade av att fortbilda sig 
o En lärandekultur måste utvecklas inom bibliotekarierna 

• Hot 
o B&I-institutionerna i England känner sig hotade av andra akademiska 

utbildningar som avser leda till arbete inom informationssektorn 
o B&I-institutionerna har längre erfarenhet och ofta djupare kunskaper i 

ämnesområdet än de konkurrerande utbildningarna 
o I en breddad arbetsmarknad för bibliotekarier är bibliotekariernas 

informationshanteringskompetens okänd 
o Bibliotekariernas informationshanteringskompetens uppfattas som alltför 

snävt biblioteks- och bokinriktad 
o En ny yrkestitel vore bra 

• Tolkningsföreträde 
o De som arbetar B&I-utbildningarna har inte tolkningsföreträde när det gäller 

att se vartåt utvecklingen är på väg 
o De som arbetar B&I-utbildningarna mer metodiskt underbyggd och 

övergripande vy än många yrkesverksamma 
• Förändring 

o De senaste årens informationstekniska utveckling har förändrat 
bibliotekariernas syn på vad disciplinen rymmer och vilka 
tillämpningsområdena kan vara 

o Andras syn på bibliotekarieyrket har också förändrats med den 
informationstekniska utvecklingen 

o Bibliotekarierna måste ta för sig och hävda sin egenart 
• Ackreditering av utbildning 
 

I00:1 ”En profession med ett förgånget och en framtid – tankar om 
bibliotekarieyrket” 

Björn Tell 
Ikoner nr 3, 2000, s. 12-19 

 
Övergripande tema: 
• Bibliotekarieyrket genom tiderna 
Underordnade teman: 
• Bibliotekens historiska betydelse 

o Biblioteken har varit samhällets minne 
• Bibliotekarien som informationsförmedlare 

o Bibliotekarien har varit informationsförmedlare sedan 1600-talet 
o De styrande har använt sig av bibliotekarierna som informationskälla 
o Bibliotekarier har omfattande nätverk och personkännedom 
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o Bibliotekarier har använts som spioner  
• Bibliotekarien som geni 

o Under 1600- och 1700-talet betraktades bibliotekarierna som genier 
• Synen på bibliotekarier i tredje världen 

o Synen på bibliotekarier varierar i tredje världen 
o I Indonesien betraktas inte bibliotek som resurs som kan förändra samhället 
o De styrande måste inse potentialen som finns i biblioteken  

• Ökad informationstillgänglighet 
o Information finns tillgängligt för var och en över nätet 
o Informationens tillgänglighet har betydelse för samhället 

• Policydokument 
o På 60- och 70-talet diskuterades behovet av nationell och internationell 

informationspolitik 
• Det livslånga lärandet 

o Skolutbildningen skulle förbereda för det livslånga lärandet 
o Informationssystemen måste anpassas för det livslånga lärandet 
o Bibliotekarier och dokumentalister skulle anpassa informationssystemen 
o Det saknades kvalificerade och motiverade bibliotekarier och 

dokumentalister 
o Avsaknad av bibliotekarier och dokumentalister ansågs kunna vara ett hinder 

i utvecklingen av det livslånga lärandet 
• Automatiserad indexering 

o Under 60-talet började automatiserad indexering användas 
o Automatiserad indexering underlättade för bibliotekarierna att systematisera 

och klassificera dokument 
o Sökmotorer kan inte kan inte användas utan mänsklig inblandning för att ge 

bra sökresultat 
o Sökmotorer kommer inta kunna användas utan mänsklig inblandning än på 

länge 
o Mjukvaruleverantörerna var aldrig intresserade av kvalitet 
o De flesta system är utvecklade inom bibliotekssektorn 
o Kommersiella företag har kommit med då systemen redan är utvecklade 
o Bibliotekarierna såg behovet innan de kommersiella företagen. 
o Bibliotekarierna har känt sig frustrerade i en värld där datorer och 

”information highway” verkar ta över 
• Utmaning för bibliotekarierna 

o Bibliotekarierna har fått konkurrens i informationsförmedlandet av internet 
o Internet saknar struktur 
o Bibliotekarierna skulle kunna bidra med sin kompetens om strukturering och 

tesaurusar 
• Bibliotekarien som filter 

o Bibliotekariens arbete som sållare (kritiska granskare) har blivit allt viktigare 
• Social intelligens 

o Det krävs fakta och kunskap för att anpassa sig i dagens samhälle 
o Fakta blir till intelligens då/om informationen används på rätt sätt 
o Social intelligens är samma sak som bibliotekskompetens 

• Business intelligence 
o Omvärldsanalys krävs för att upptäcka nya affärsmöjligheter, konkurrenter 

och deras förehavanden 
o Bibliotekarierna behövs för att värdera information och för att beslutsfattarna 

inte ska överreagera 
o Bibliotekarien ska ge en intellektuell tredje parts uppfattning 

• Lärdom 
o Bibliotekarien skapar själv sin arbetsmarknad 

 
I01:1 ”Det flexibla lärandet – vårt eget och andras” 

Eva Hesselgren Mortensen 
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Ikoner nr 1, s. 25-33 
 
Övergripande tema: 
• Universitetsbiblioteken i universitetsorganisationen 
Underordnade teman: 
• Biblioteken i universitetsorganisationen 

o Högskoleväsendet har genomgått en stark decentralisering 
o Biblioteken har knutits starkare till lärosätena 
o Det finns politiska intentioner att varje högskola ska få sin 

kunskapsförsörjning genom det egna biblioteket 
o Trots den politiska intentionen ställer sig forskare och lärare tveksamma till 

biblioteksverksamheten 
o Studenter ställer sig inte tveksamma till biblioteksverksamheten 

• Kunskap om högskoleorganisationen 
o Kanske kan kunskap om lärosätets organisation hjälpa till att hitta nya 

strategier för att nå bibliotekets mål 
o Kanske kan biblioteken vidga sina perspektiv till sin fördel genom att lära 

sig om lärosätets organisation 
o En viktig fråga är hur bibliotekarierna kan visa upp sin styrka 
o Bibliotekarierna får inte bara visa upp en tillskriven eller egenupplevd 

svaghet 
• Det strukturella perspektivet 

o Organisationen fördelar ansvar till olika aktörer och skapar regler, policy, 
procedurer och hierarkier för att samordna aktiviteter 

• Biblioteken som stöd åt lärosätena 
o Frågan hur biblioteken kan utformas för att ge bästa stöd till sina lärosäten är 

fortfarande högaktuell 
o Biblioteken har länge betraktats som en särorganisation 
o Bibliotekarierna som yrkeskår har isolerat sig och närmat sig andra bibliotek 

snarare än lärosätets organisation 
o Under 90-talet har biblioteken fått en mer strategisk roll för lärosätets 

konkurrenskraft och marknadsföring 
o Biblioteken blir alltmer en del av universiteten 

• Beställare/utföraremodellen 
o Att applicera modellen försvåras av att finansiären inte är identisk med 

användaren och att finansiären sällan kopplar ihop ökade besökssiffror med 
bibliotekens anslagsäskanden 

• Resultatstyrning 
o Den nuvarande resultatstyrningen innebär att beslut alltmer baserar sig på 

partikularistiska intressen inom universitetet 
o Den nuvarande resultatstyrningen innebär att lokala prioriteringar väger 

tyngre än övergripande målsättningar 
o Den nuvarande resultatstyrningen innebär att biblioteksanslagen i vissa fall 

har minskat 
o Biblioteksfrågorna tvingas konkurrera med andra för fakulteten mer 

närliggande frågor 
o Det finns en risk i att lokala beslutsfattare får för stort inflytande över 

bibliotekens ekonomi och verksamhet 
• Human resourceperspektivet 

o Human resourceperspektivet ser personalen som den viktigaste resursen 
o Human resourceperspektivet  
o Bibliotekschefer är ofta negativa till att marknadsföra sin egen kompetens 
o Ett skäl till att bibliotekscheferna är negativa till att marknadsföra den egna 

kompetensen är att det saknas en vedertagen generell definition på begreppet 
bibliotekariekompetens 

o Få bedriver marknadsföring annat än mot den verkliga kunden 
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o Det är viktigt att sätta sig in i makthavarnas beslutsprocesser och att inta ett 
aktivt förhållningssätt 

• Nya roller 
o IT-utvecklingen har medfört att biblioteken i allt högre grad kännetecknas av 

självservice 
o Bibliotekarierna kan ställa sin kompetens till förfogande på andra områden 

än tidigare 
o Bibliotekarierna har lämnat den gamla rollen, men har inte blivit accepterade 

i den nya rollen som deltagare i lärosätets kärnverksamhet 
o Det är inte självklart att bibliotekarierna får bidra med sin kunskap i 

lärosätets undervisning och forskning 
o Det är resursslöseri att bibliotekarierna inte får bidra med kunskap i 

undervisning och forskning 
o Biblioteken kan få svårt att attrahera unga begåvningar och kan på så sätt 

förlora kompetens 
o Biblioteksledaren måste skapa en glasklar profil för biblioteket 
o Biblioteksledaren måste introducera en mer positiv attityd och optimism 
o Det finns en inlärd hjälplöshet och föreställning att omgivningen inte ser 

bibliotekariernas insatser 
o Bibliotekskulturen är onödigt försiktig 
o Riskvilligheten på bibliotek måste öka 

• Inställning till bibliotekarier 
o Det råder stor diskrepans mellan lärarnas inställning till 

biblioteksanvändning och studenternas värdesättande av bibliotekets tjänster 
o Studenterna har en klar uppfattning om informationskompetens betydelse 
o Lärarna attityd och bristfälliga informationskompetens gör dem till 

nyckelgrupp för marknadsföring av bibliotekets tjänster 
• Det politiska perspektivet 

o Tillgång till nätverk och allianser är viktiga maktmedel för att nå uppsatta 
mål 

o Lärarnas negativa attityd till bibliotek kan ha att göra med den positionsmakt 
lärarna har att sätta betyg 

o Kanske utmanar bibliotekarierna lärarnas positionsmakt och 
kunskapsmonopol 

o Det finns skäl att tro att bibliotekarierna som kollektiv har lättare än lärarna 
att anpassa sin roll till de nya pedagogiska formerna PBL, 
distansundervisning och livslångt lärande 

o Skillnader i bibliotekariernas utbildningsbakgrund och graden av 
specialisering har betydelse för lönen och andra belöningsformer 

o Värdet av kundrelationer betonas alltmer och gynnar utåtriktade medarbetare 
o Katalogisering har förlorat sin tidigare höga status 
o Frånvaron av gemensamma värden kan leda till kontraproduktiva subkulturer 

• Det symboliska perspektivet 
o Med det symboliska perspektivet fokuseras hur aktörer skapar mening, 

värderingar och kultur inom organisationer 
o Valet av metafor avspeglar lärosätets satsning på sin egen 

kunskapsproduktion och det ger biblioteket legitimitet 
o En förekommande metafor är biblioteket som universitetets hjärta, ett 

centralt organ 
o Parallellt med IT-utvecklingen borde efterfrågan på stora symbolbyggnader 

minska 
o Parallellt med IT-utvecklingen markeras biblioteket som kulturmanifestation 
o Nya universitet manifesterar sitt nya tillstånd med ett pampigt bibliotek 
o Ibland nämns biblioteken inte över huvud taget 

• Biblioteksmyter 
o Det finns svårutrotade myter om vad biblioteken gör 
o Biblioteksmyter finns främst hos medelålders och äldre akademiska 

beslutsfattare som ofta saknar bibliotekskontakt 
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o En myt är att bibliotekets viktigaste uppgift är att skaffa in och låna ut 
böcker 

o Att myten lever kvar kan förklaras med den hotande positionsmakten hos 
lärarna och deras ovilja att släppa in bibliotekarierna i kollegiet 

o En myt är att biblioteken skulle bli överflödiga när allt går att finna på 
internet 

o Forskare vet i regel var deras forskningsområden debatteras och publiceras 
o Studenter vet inte var deras forskningsområden debatteras och publiceras 
o Om studenterna inte använder bibliotekariernas kompetens kan studierna 

försenas och försämra. 
o Att inte använda bibliotekarierna är ett resursslöseri med skattemedel 
o En myt säger att studenterna inte behöver bibliotek utan lika gärna kan sitta 

hemma och läsa sin kurslitteratur 
o Nya pedagogiska metoder har gjort studenterna till stora 

bibliotekskonsumenter 
o Myten visar på en bristande insikt om bibliotekens betydelse i studenternas 

egen kunskapsproduktion 
o En myt är att studenterna behöver bibliotek, men att forskarna inte gör det 
o Det är inte svårt att förstå att forskare och lärare som blir allt mer sällsynta 

besökare i biblioteken ifrågasätter satsningarna på nya biblioteksbyggnader 
o Det är svårt att förstå hur lärarna och forskarna kan avstå från en gratis tjänst 

och istället använda sin egen dyrbara tid till ämnesbevakning 
o Bibliotekarierna kan spara tid åt lärarna och forskarna 
o Universitetsbiblioteken borde lära av företagsbiblioteken där rollerna är mer 

specialiserade 
o Bibliotekarierna måste på sikt få erkännande för sin specialistkompetens som 

inom informationsförsörjning 
o Ett stort ansvar för att bibliotekarierna ska bli erkända ligger på 

biblioteksledningen 
o Biblioteksledningen måste verka för att biblioteken blir delaktiga i 

läroverkets beslutsorgan 
o Biblioteksledningen måste marknadsföra bibliotekariernas nuvarande och 

nya tjänster 
 

I02:1 ”Bygga kunskap” 
Sven Nilsson 

Ikoner nr 8, 2002, s. 49-51 
 
Övergripande tema: 
• Lärande 
Underordnade teman: 
• Historisk syn på kunskap 
• Informationsprocesser 

o Varken utbildningsinstitutionerna eller biblioteken har någon tydlig bild av 
hur informationssökningsprocessen går till 

o Bibliotekarierna kan tydligt märka när eleverna kommer med ålagda 
uppgifter och när de frågar utifrån något som de själva är intresserade av 

o Varken bibliotekarier eller lärare ser elevernas osäkerhet och förvirring som 
ett normalt inslag i informationsprocessen 

o Bibliotekarier och lärare saknar mentala modeller för informationssökning 
o Att få mentala modeller är ett av de viktigaste utvecklingsområdena för 

skolor och bibliotek 
o Skolor och bibliotek måste samarbeta 

• Tecken på förändring 
o Utvecklingen går mot att skapa lärmiljöer istället för förmedlande pedagogik 
o Eleverna arbetar med projektarbeten 
o Problembaserat lärande introduceras 
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o Informationskompetens betydelse börjar komma till insikt 
o Läraren blir handledare 
o Bibliotekarien blir handledare 

• Samarbete 
o Det finns ett behov av bredare partnerskap kring lärande 
o Skolan och biblioteken skulle kunna skapa en gemensam grund 

• Formella tekniker 
o Skolan och biblioteken ser informationskompetens som formella tekniker 

och strategier 
o Det finns kanske en oöverstiglig klyfta mellan de formella teknikerna och de 

mer sociala kompetenserna som är grunden för kunskapsbyggande 
o Skolarbete låter inte eleverna förmera sitt sociala kunskapskapital, trots att 

skolarbetet sker i form av grupparbeten och problembaserat lärande 
 

T97:1 ”Informationskompetent – kan studenten bli det?” 
Eli Bytoft-Nyaas 

Tidskrift för dokumentation nr 3/4, 1997, s. 83-88 
 
Övergripande tema: 
• Erfarenheter av informationskompetensarbete vid högskolebiblioteket i Borås 
Underordnade teman: 
• Informationskompetensbegreppet 

o Informationskompetens är ett nytt ord i det svenska språket 
• Mål 

o Informationskompetens förslås vara ett mål för universitets- och 
högskolebibliotekens användarundervisning 

o För att kunna ha informationskompetens som mål måste man kunna mäta hur 
väl man lyckas 

o Att mäta förmågan att söka är svårt 
• Informationssökningsprocessen 
• Behov 
• Identifiering av källa 

o För studenterna är det mycket svårt att skilja på en katalog och ett 
tidskriftsindex 

• Sökformulering 
• Sökstrategi 
• Utvärdering av sökresultat 
• Omvandla information till kunskap  
• Strategi för informationskompetens 
• Delmål 
• Arbetssätt 

o Det finns kontaktbibliotekarier mot varje institution 
o Kontaktbibliotekarier är bra så att de på institutionen alltid vet vem de ska 

kontakta 
o Så långt som möjligt försöker kontaktbibliotekarien bedriva undervisningen 

för studenter och lärare på den egna institutionen 
o Redogörelse för sökformuleringar och val av källa ingår som obligatoriska 

moment i kursen 
o I en ny kurs som ingår som en delkurs betygsätts studenterna 
o Det är viktigt att bibliotekarierna ses som en del i lärarkollegiet och deltar i 

diskussioner vi d kursuppläggningar 
 

T97:2 ”Kunskapens hus – Förslag till ett samlat vetenskapligt bibliotek i 
Visby” 

Carin Olausson 
Tidskrift för dokumentation nr 3/4, 1997, s. 89-91 
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Övergripande tema: 
• Förslag till Kunskapens hus 
Underordnade teman: 
• Grundantaganden 

o Samhällsutvecklingen går obevekligen mot ett kunskapssamhälle 
o Livslångt lärande och forskning är nödvändigt för att ta sig från det 

traditionella industrisamhället till kunskapssamhället 
o Kunskapsintensiva företag ökar och måste öka för att bidra till att minska 

arbetslösheten 
o Gränserna mellan postgymnasial utbildning och människors livslånga lärand 

suddas ut 
o Förutsättning för utbildning och forskning är goda lärare, bra pedagogik, 

stimulerande miljö och rika informationsresurser 
• Nuläget 

o Det krävs betydande informationstekniska resurser för att svara mot 
allmänhetens och forskarnas krav 

o Det finns ett stort behov av mer läsplatser 
• Högskoleverksamhetens företrädare 

o Om högskoleverksamhetens företrädare menar allvar med sin högskolas 
utveckling så måste man satsa betydande resurser på driften och 
utvecklingen av biblioteket 

• Samarbete 
o Delar av de olika biblioteken skulle med fördel kunna samlokaliseras 

• Intellektuell mötesplats 
o Huset bör utformas så att det blir en intellektuell mötesplats  
o Huset ska vara en stimulerande miljö med rika informationsresurser 
o Det ska finnas allt som människor i kunskapssamhället behöver för sitt 

ständiga lärande och sin kommunikation med omvärlden 
 

T00:1 ”Biblioteken och det livslånga lärandet” 
Jakob Harnesk 

Tidskrift för dokumentation nr 4, 2000, s. 73 
 
Övergripande tema: 
• Biblioteken och det livslånga lärandet 
Underordnade teman: 
• Pedagogik 

o De pedagogiska inslagen växer i biblioteksarbetet 
o Bibliotekarier har under långa tider ägnat sig åt låntagarundervisning 
o De pedagogiska inslagen idag innebär något helt annat 
o Tidigare var det bibliotekens samlingar och kataloger som presenterades 
o Låntagarundervisningen lärde ut hur man rent fysiskt bar sig åt för att söka 

och låna 
o Bibliotekarierna har gradvis vuxit in i en ny yrkesroll 
o I den nya rollen är pedagogik ett lika självklart instrument som 

katalogisering var tidigare 
• Tillförlitlighet 

o För internetanvändarna var det inte självklart vilken information man vågade 
lita på 

o För internetanvändarna var det inte självklart hur man gjorde för att inte 
dränkas i information 

• Lärande 
o Inom alla former av skola och utbildning ser man en förskjutning från 

undervisning till lärande 
o Elevens eget sökande efter kunskap står i centrum 
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o Redan på dagis och i lågstadiet använder man sig av arbetsformer som liknar 
forskarens 

o Informationssökning ingår som ett naturligt inslag i det nya lärandet 
o Det är inte bara kunskapen som är det viktiga, utan också hur man tog sig dit 
o Insikten växer om att vi under hela yrkeslivet kommer att behöva lära nytt 

• Framtiden 
o Även framöver kommer pedagogiken stå i fokus i Tidskrift för 

dokumentation 
 

T00:2 ”Information literacy across the curriculum – Rapport från ett 
studiebesök vid California State University San Marcos” 

Ola Pilerot 
Tidskrift för dokumentation nr 4, 2000, s. 108-112 

 
Övergripande tema: 
• Arbete med informationskompetens på ett amerikanskt universitet 
Underordnade teman: 
• Informationskunnighet 

o I Amerika har informationskunnigheten stått högt på agendan i flera år 
o Sverige får ofta nya idéer och impulser väster ifrån 
o Information Literacy är ett välkänt fenomen hos amerikanska bibliotekarier 
o I Sverige har informationskompetens ganska nyligen börjat användas 
o En underavdelning till det amerikanska biblioteksförbundet (ALA) har en 

sektion som arbetar med undervisningsfrågor 
• California State University San Marcos 
• The information literacy program 

o Att CSUSM haft stor framgång med biblioteksundervisningen är ingen 
slump 

o Då biblioteket startade fastslogs att ”the information literacy program” skulle 
vara ett av bibliotekets fokusområden 

o Studenterna vid CSUSM erbjuds avsevärt större möjligheter att bli 
informationskompetenta än vad den genomsnittlige svenske studenten 
erbjuds 

o Sverige ligger efter Amerika i att göra sina studenter 
informationskompetenta 

o För att en student ska klara programmet krävs aktivt deltagande 
• Vinster 

o För bibliotekarierna övervägs den ibland tunga arbetsinsatsen av att kunna 
erbjuda något meningsfullt och framgångsrikt 

o Många studenter nås av undervisningsprogrammet och därför behöver 
bibliotekarierna inte lägga så mycket tid på traditionella 
biblioteksintroduktioner och visningar 

• Standarder 
o Man arbetar mycket med standarder för informationskunnighet som ACRL 

har utarbetat 
o Program för lärare tvingar lärarna att fundera över vad standarderna innebär 
o Lärarna tvingas fundera över hur man som lärare kan utforma uppgifter som 

gör att studenterna kan öva upp sin informationskunnighet samtidigt som de 
studerar sitt huvudämne 

o Lärare och bibliotekarier var överens om att informationskunnighet är en 
viktig förutsättning för att kunna lyckas med studierna 

o Lärarna och bibliotekarierna var överens om att behovet av 
informationskompetens inte upphör då studietiden tar slut 

• Lära för livet 
o Tanken om att lära för livet är något som bör genomsyra alla satsnningar 

som har med informationskunnighet att göra 
• Vikten av standarder 
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o Bibliotekarierna betonar vikten av att standarderna finns 
o Bibliotekarierna har nytta av standarderna 
o Standarderna är ett viktigt hjälpmedel som kan användas som stöd och 

inspiration för lokala initiativ 
o Standarderna är viktigt som argument för biblioteksanknuten undervisning 
o Bibliotekarierna får ofta strida med universitetsledningen för att få tid och 

medel till undervisningen 
• Faktorer som underlättar 

o Universitetets lärare är unga och hyser förståelse för behovet av 
informationskunnighet 

o De unga lärarnas förståelse för behovet av informationskunnighet gör att de 
gärna samarbetar med bibliotekarierna 

o Bibliotekarierna har lärarstatus 
o Biblioteket betraktas som en institution jämbördig med andra 
o Bibliotekarierna får vara delaktiga i styrelse- och kommittéarbeten 
o Bibliotekarierna får vara med och påverka sådant som rör universitetet som 

helhet 
o Bibliotekariernas delaktighet har medfört att de lyckats åstadkomma en 

förståelse för biblioteksrelaterade frågor hos övrig personal 
• Styrdokument 

o I universitetets styrdokument har ”the Computer literacy requirement” 
skrivits in 

o Alla studenter måste gå en kurs för att bli datorkompetenta 
o Det är efter kursen inget gångbart argument att vara dålig på datorer 
o Studenterna måste enligt universitetets styrdokument göra en skriftlig 

uppgift på 2500 ord 
o Skrivuppgiften stimulerar informationssökande 
o Skrivuppgiften ställer krav på biblioteket att erbjuda relevant undervisning 
o Kraven på biblioteket är positivt 

• Uppgifter i framtiden 
o Det är viktigt att inleda ett samarbete med den institution som utbildar lärare 
o Att samarbeta med institutionen som utbildar lärare gör att man kan öka 

kunskapen om att det är värdefullt att utexaminera informationskunniga 
studenter 

• Konsulter i informationskunnighet 
o Bibliotekarierna vid CSUSM är konsulter i informationskunnighet 
o Som konsulter ansvarar de för arrangerar de workshops och koordinerar en 

föredragsbank 
o Konsulterna ska producera undervisningsmaterial som kan användas av 

universitetslärare och bibliotekarier 
o Samordning och gemensamt tänkande är viktigt 

 
T03:1 ”Att leda förändringsarbete – omformulering av ett 

bibliotekskoncept” 
Margareta Nelke 

Tidskrift för dokumentation nr 1, 2003, s. 13-18 
 
Övergripande tema: 
• Förändringsarbete på Tetra Pak 
Underordnade teman: 
• Tillgänglighet på information 

o Möjligheterna att få tag i information har ökat med internet 
o Informationen på internet är ostrukturerad 
o Informationssökning på internet störs av icke-relevant information 

• Information som konkurrensmedel 
o Det räcker inte att ha information för att få konkurrensfördelar 
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o Det gäller att hitta rätt information snabbast och förmedla den till rätt 
målgrupp 

• Kvalitetsinformation 
o Informationen måste vara kvalitativ då vi har allt mindre tid  
o Kvalitetsinformation är uppdaterad och tillförlitlig och matchar 

informationsbehovet 
• Hoten mot bibliotekarierna 

o Att nedläggningen av företagsbibliotek fortsätter är ett hot 
o Att bibliotek förknippas starkt med böcker är ett hot 
o Bibliotekarieyrket anses på utdöende om man endast anses arbeta med 

böcker och skrifter 
o Den verkligt intressanta informationen fås genom leverantörer, kunder och 

kollegor 
o Andra yrkesgrupper tar arbetsuppgifter som bibliotekarierna borde/kan 

utföra 
o Företagen har svårt att förstå vilken kompetens bibliotekarier har 

• Möjligheter 
o Nedläggningar av företagsbibliotek kan vara rätt 
o Bibliotekarien som intermediär fungerar inte 
o Bibliotekarierna ska lägga mer kraft på att göra kunderna mer effektiva i att 

hitta och hantera information 
o Bibliotekariernas kompetens att strukturera information kan användas till att 

bygga nätverk av informationspersoner 
• Svagheter 

o Att bibliotekarierna inte kan marknadsföra sig är en svaghet 
o Bibliotekarierna är kanske osäkra på sin kompetens 
o Bibliotekarierna är inte tillräckligt stolta 
o Ibland är bibliotekarier för serviceinriktade och följer kundernas krav och 

önskemål utan att tänka på vad som för verksamheten framåt 
• styrkorna 
• Att leda förändringsarbete 
• Förändringsarbetet på Tetra Pak 

o Hjälp till självhjälp är idag en viktig del av verksamheten 
o Förmedlingsrollen har blivit mer underordnad 
o Övergången till e-resurser hade en symbolisk betydelse 
o Övergången till e-resurser har ökat bibliotekariernas status 
o Uppgifterna blir alltmer att tillhandahålla metoder och att utbilda i att hantera 

information 
• Informationskompetens 

o Informationskompetensen hos kunderna varierar 
o Internet har gjort kunderna mer informationskompetenta 
o Utbildningen på universitet och högskolor gör kunderna mer 

informationskompetenta 
o Yngre ingenjörer är mer informationskompetenta än äldre 
o Utbildningarna i informationskompetens som en naturlig del i tekniska och 

ekonomiutbildningarna är av stor betydelse för att öka 
informationskompetensen 

o Utvecklingen mot hjälp till självhjälp har varit beroende av möjligheter och 
hot i omvärlden 

 
T03:2 ”Lärandets galleria vid Stockholms universitet” 

Gunilla Lilie Bauer 
Tidskrift för dokumentation nr 2, 2003, s. 41-47 

 
Övergripande tema: 
• Lärandets galleria vid Stockholms universitet 
Underordnade teman: 
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• Projektet Lärandets galleria 
• LRC – Learning resource centre 

o LRC är en organisation/enhet vid ett universitet som erbjuder en inspirerande 
läromiljö 

o LRC har god tillgång till informationstekniska hjälpmedel 
o Vid LRC finns hög kompetens om hur informationstekniken används i 

utbildningen 
o Vid LRC är lärares och studenters behov i fokus 
o Personal med olika specialist- och serviceuppgifter samverkar oberoende av 

organisatoriska och administrativa gränser 
o LRC har utvecklats för att klara av det ökande antalet studenter och deras 

behov 
o LRC har anammats i stora delar av världen 
o LRC ska tillhandahålla kvalitativ service som stimulerar studenternas lärande 

och lärarnas yrkesroll 
o Många LRC har nära kopplingar med biblioteken 

• Projektet Lärandets galleria vid Stockholms universitet 
o Lärandets galleria beskrivs som en strategisk resurs och ett konkurrensmedel 

för att förnya, utveckla och höja kvaliteten på universitetets kärnverksamhet; 
utbildning och forskning 

o Grundförutsättningarna för Lärandets galleria är att det är ett 
universitetsgemensamt projekt som inte får ha biblioteks- eller 
förvaltningsslagsida, och att förankringen hos måste vara bred hos lärare, 
studenter och institutionspersonal 

• Den IT-pedagogiska gallerian 
o Den IT-pedagogiska delen arrangerar t ex IT-utbildningar för lärare 
o Syftet är att öka antalet kurser med IT-stöd och att kvaliteten på dessa kurser 

blir hög 
o Ett mål är att lärare, IT-pedagoger och bibliotekarier kan arbeta tillsammans 

så att moment som informationskompetens kommer in vid rätt tillfälle och att 
de tekniska hjälpmedlen används på ett pedagogiskt sätt 

• Bibliotekets roll vid Lärandets galleria 
o Universitetsbiblioteken har en unik roll som etablerad mötes- och arbetsplats 

med ett oslagbart utbud av tryckta och elektroniska informationsresurser 
o Det finns inga fördelar med att någon annan aktör inom universitetet än 

biblioteket driver ett LRC-projekt 
o Vikten av samarbete med andra enheter kan aldrig nog betonas 
o Skillnaden mellan LRC och bibliotek är att LRC har fler 

”varudiskar/serviceinrättningar” 
o Bibliotekariernas informationskompetens kompletteras med teknikernas 

informationskompetens och IT-pedagogernas kunskaper 
• Fördelar för biblioteket 

o Utveckling av bibliotek mot ”resurscentrum för informations och lärande” 
innebär nya utvecklande arbetsuppgifter för bibliotekarier, tekniker och 
pedagoger 

o Fler yrkeskategorier kan lockas att börja jobba vid universitetsbiblioteket 
o Nya arenor för möten mellan lärare och bibliotekarier uppstår 
o Bibliotekariernas informationskompetens synliggörs och marknadsförs 
o LRC kan visa institutioner och ledning vilken nytta ett aktivt 

universitetsbibliotek gör 
o Lärandets galleria har tydliga samband med bibliotekets mål om hög kvalitet 

på service, marknadsföring och informationsspridning, utbildning i 
informationskompetens, bra lokaler, teknisk utrustning, tillgång till 
informationsresurser, tillgänglighet och samarbete med andra enheter. 

o Biblioteket har som mål att bli en attraktiv arbetsplats, vilket Lärandets 
galleria är 

 

 92



T03:3 ”NORDINFOlit – ett nordiskt forum för samarbete inom området 
informationskompetens” 

Nina Ström 
Tidskrift för dokumentation nr 2, 2003, s. 49-54 

 
Övergripande tema: 
• NORDINFOlit 
Underordnade teman: 
• NORDINFOlit 

o Den viktigaste frågan för NORDINFOlit är vad som kan göras för 
bibliotekarier och lärare och andra som arbetar för ökad 
informationskompetens 

• Informationskompetens 
o Satsning på informationskompetens är motiverat mot bakgrund av det 

växande informations- och utbildningssamhället 
o De pedagogiska metoderna har förändrats mot ett mer problembaserat 

lärande 
o Det problembaserade lärande kräver att studenterna tar ansvar för sin egen 

kunskapsinhämtning 
o Informationskompetens är ett eftersträvansvärt utbildningsmål 
o Det kan inte ha undgått någon att samtliga studenter förutom 

ämneskunskaper förväntas lära hur man lär 
o Det livslånga lärandet går som ett mantra över informationssamhället 

• NORDINFOlit:s arbetssätt 
o NORDINFOlit arrangerar internationell konferens 
o NORDINFOlit har sommarskola i pedagogik för bibliotekarier 
o NORDINFOlit har seminarier för att diskutera nordiska 

informationskompetensstandarder 
o Gemensamma standarder skulle kunna konkretisera begreppet och stärka 

biblioteken i förhandlingar 
o Risken med standarder är att de läggs på lägsta möjliga nivå och därigenom 

förhindrar en positiv utveckling 
o NORDINFOlit har en webbportal med debattforum 

• Informationskompetens 
o Det finns stora variationer i definitioner av begreppet 

informationskompetens och hur man rent konkret arbetar med 
användarutbildning  

• Jämförelse 
o Chalmers bibliotek har poänggivande kurser integrerade i 

ämnesundervisningen 
o KIB har valt att inte ha poänggivande kurser eller obligatorisk närvaro 
o Poäng ger högre status, men inte nödvändigtvis mer informationskompetenta 

studenter 
o Risken med poängsatta kurser är att informationskompetens skiljs ut som ett 

separat kunskapsområde 
o KIB har som mål att skräddarsy sin användarutbildning 
o KIB understryker att syftet med undervisningen är att positivt påverka 

studenternas lärandeprocess 
o KIB lyfter fram användarutbildningen som bibliotekets kärnverksamhet 
o Chalmers biblioteks användarutbildning är likadan för alla ämnen 
o Chalmers bibliotek har en mer praktisk inriktad syn på 

informationskompetens 
o Chalmers bibliotek anser att informationskompetens är en praktisk förmåga 

som måste tränas in 
o Chalmers bibliotek följer i ALA:s och Christina Doyles fotspår då de betonar 

den praktiska kunskapen 
o KIB förespråkar Christine Bruces upplevelseinriktade synsätt 
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o ALA/Doyles och Bruces synsätt lever parallellt i Sverige 
• Informationskompetens 

o Informationskompetens har fått stort genomslag på biblioteksfronten 
o Informationskompetens lyser med sin frånvaro i de flesta 

utbildningspolitiska sammanhang 
o Biblioteken har inte monopol på begreppet informationskompetens 
o Biblioteken har inte huvudansvar för att utbilda informationskompetenta 

studenter 
o Lärare och bibliotekarier måste samarbeta och ha gemensamma strategier för 

att informationskompetensmålen ska uppnås 
o Att vi inte vet om vi talar om samma sak när vi talar om 

informationskompetens 
 

T03:4 ”Biblioteken allt högre upp på agendan” 
Jakob Harnesk 

Tidskrift för dokumentation nr 3, 2003, s. 61-62 
 

Övergripande tema: 
• Bibliotekens status 

o Intresset för bibliotek och informationsförsörjning har förändrats positivt 
Underordnade teman: 
• Sveriges universitets- och högskoleförbunds förslag 

o Förslaget går ut på att informationskompetens ska uppvärderas så att varje 
student som lämnar högskolan ska klara av att söka information på 
vetenskaplig nivå 

• Informationskompetensens betydelse 
o Allt fler talar om informationskompetensens betydelse för det livslånga 

lärandet och innovationskraften i det svenska samhället 
• Utvidgning av bibliotekens uppdrag 

o Bibliotekens uppdrag har utvidgats de senaste decennierna 
o Biblioteken har förvandlats till studenternas arbetsplats 
o Bibliotekens roller glider över i sk IKT-baserat lärande, där informations- 

och kommunikationsteknik används integrerat i utbildningen 
o Informationskompetens är numera inskrivet i högskoleförordningen 
o Få kan ha undgått att det är biblioteken som drar det tunga lasset när det 

gäller att göra studenterna informationskompetenta  
• Stärkt roll 

o Att biblioteken drar det tunga lasset och att intresset för biblioteken har ökat 
borde leda till att stärka bibliotekens roll i högskolan 

 
T03:5 ”Media- och informationsförsörjning i ett solidariskt 

kunskapssamhälle” 
Bjarne Stenquist 

Tidskrift för dokumentation nr 4, 2003, s. 107-114 
 
Övergripande tema: 
• Media- och informationsförsörjning för ett solidariskt kunskapssamhälle 
Underordnade teman: 
• Lärande 

o Fler och fler behöver lära mer 
o För att fler ska kunna lära mer behöver vi fokusera på både formellt och 

informellt lärande 
o Det behöver utvecklas pedagogisk didaktik och metoder anpassade för 

informellt lärande 
o Vi måste inse att informellt lärande typiskt är socialt lärande 

• Kunskapssamhället 
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o Vi lämnar en industriellt baserad ekonomi för en allt kunskapsrikare 
serviceekonomi 

o Lärande framstår som den centrala aktiviteten 
o Lärande är viktigt för såväl individer som alla typer av organisationer och 

samhället som helhet 
o Lärandet är grunden till ekonomisk och social utveckling 

• Paul Romers idéer 
o Romer ser tillväxt i huvudsak som idédriven 
o Efterhand som vi ackumulerar fler idéer möjliggörs fortsatt ekonomisk 

utveckling 
o Skapande, spridning och tillämpning av kunskap är den viktigaste faktorn av 

värdeskapande 
• Klass 

o En grupp eller individs samhälleliga position har tidigare tagit 
egendomsförhållanden som utgångspunkt 

o Egendomsförhållandena börjar ersättas av sociokognitiva förhållanden som 
utgångspunkt för samhällelig position 

• Kunskap 
o Kunskap är en befriande förmåga att handla 
o Vi organiserar vår sociala verklighet på basen av kunskap 

• Sociala förhållanden 
o Sociala förhållanden är grundvalen för tillväxt 
o Lärande är den centrala sociala aktiviteten 

• Kreativa samhället 
o Enligt samkörning av folkbokföringsregister kan ekonomisk tillväxt uppstå 

där en tillräcklig ansamling av den kreativa klassen slår sig ner 
o I den ”superkreativa kärnan” ingår matematiker, programmerare, arkitekter, 

ingenjörer, lärare, bibliotekarier och personer verksamma inom konst, 
design, underhållning, sport och media 

o Ett bra affärsklimat är viktigt, men ”människoklimatet” är viktigare 
• Kreativa städer i USA 
• Möjligheter i samhället 

o Platser, livsstilar och lärande miljöer utgör själva basen i mänskligt 
framåtskridande 

o Om tanken på platser, livsstilar och lärande miljöer omsätts i 
samhällsplaneringen finns en möjlighet att skapa ett bättre samhälle än 
dagens 

• Hot i samhället 
o Människor lärande förmåga varierar beroende på genetiska och sociala 

orsaker 
o Ojämn tillgång till miljöer och nätverk för lärande livsstil är en klassklyfta 
o Klassklyftan kan påverka människors förmåga att lyckas på arbetsmarknaden 
o Livsstil påverkar individens förmåga att hävda sig som konsument 
o Sociokognitiva förhållanden är avgörande för individens förmåga att hävda 

sina demokratiska fri- och rättigheter 
• Rättvisa och solidaritet 

o När lärande är den centrala aktiviteten innebär det att samhällets 
ansträngningar bör inriktas på att bryta ned barriärerna mellan individen och 
dess lärande potential 

• Offentliga verktyg 
o Det finns tre offentliga verktyg för ett rättvist och solidariskt 

kunskapssamhälle 
o De tre offentliga verktygen är utbildningsväsendet från förskola till 

doktorandutbildning, biblioteksväsendet och public service radio och tv 
• Integration 

o Idag syns en tydlig integration mellan utbildningsväsendet och biblioteken 
o Ett exempel på integration är att informationskompetens har blivit en del av 

högskoleförordningen 
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o Ett exempel på integration är att vuxenstuderande utgör ungefär hälften av 
alla besök på folkbiblioteken 

o Ett exempel på integration är att skolbiblioteken får en allt tydligare roll i det 
problembaserade lärandet 

• Viktiga punkter för rättvisa 
o Alla medborgare ska ha ila rätt till högklassig information 
o Alla medborgare ska tillförsäkras grundläggande informationskompetens 

• Problem 
o När medborgaren trätt ur den akademiska världen och övergår till 

yrkesmässigt förvärvsarbete så förlorar medborgaren tillgång till de 
högkvalitativa informationssystemen 

o Många skolor är underförsörjda med högklassig information 
o Lärarna har låg informationskompetens 
o Utanför skol- och universitetsvärlden är informationsförsörjning och 

informationskompetens ojämnt fördelade 
• Nationell politik 

o Sverige saknar en nationell politik för att trygga befolkningens media- och 
informationsförsörjning 

o Sverige saknar nationell politik för att för att trygga att befolkningen har 
grundläggande kunskaper i att använda information 

• Biblioteksnätverken 
o Det svenska biblioteksnätverket och särskilt folkbiblioteksnätverket är 

ovärderlig för att nå ut till breda befolkningsgrupper 
o Folkbiblioteken är samhällets mest besökta institution och besöksfrekvensen 

är ofta högst i utsatta områden 
• Nationella mål på folkbiblioteken 

o Det saknas nationella mål på folkbiblioteken 
o Nationella mål på folkbiblioteken är viktigt och kan bidra till att utjämna 

regionala skillnader 
• Nationell licens 

o Nationell licens skulle kunna undanröja regionala och individuella skillnader 
i informationsförsörjningen 

o Folkbiblioteken, skolor och universitet skulle få en tydlig roll i att hjälpa den 
enskilde att använda informationstjänster och att skapa starka lärande 
gemenskaper 

 
T04:1 ”Informationskompetens – inte bara informationssökning” 

Ola Pilerot 
Tidskrift för dokumentation nr 1, 2004, s. 6-13 

 
Övergripande tema: 
• Informationskompetens 
Underordnade teman: 
• Pedagogiska ögonblick 

o Studenten bör ha den centrala rollen i en undervisningssituation 
o Då studenten ställer frågor närmar man sig det ultimata pedagogiska 

ögonblicket 
• Fördelar med hjälp till självhjälp 

o Självgående studenter är en ekonomisk vinst 
o Om studenterna är självgående får bibliotekarierna mer tid till andra 

uppgifter 
o Den viktigaste fördelen är att självkänslan och självförtroendet ökar hos 

studenter som kan klara sig utan bibliotekariens hjälp i biblioteket 
• Åsikter om informationskompetens 

o Det är uppenbart att de råder delade meningar om definitioner och modeller 
av informationskompetens både nationellt och internationellt 

• Oortodoxt innehåll 
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o Informationsmängderna är så omfattande att behovet av 
informationskompetens blir större 

• Reflektioner 
o Det är svårt att skapa förutsättningar för kritiskt och kreativt tänkande, och 

reflekterande i samband med det som har med informationskompetens att 
göra 

o Om man lyckas kombinera traditionell undervisning med 
informationssökning med oortodox med kritiskt och kreativt tänkande och 
reflekterande är man kanske på väg mot informationskompetensundervisning 
mer värd namnet 

o Informationskompetensundervisning värd namnet finns inte idag 
• Av betydelse för informationskompetens 

o Bristande läsförmåga kan vara ett hinder för att bli informationskompetens 
o Ämnesfokusering och ämnesavgränsning är ett problem för studenter och 

elever 
o Styrda frågor leder till att elevernas förmåga att ställa egna frågor inte får 

möjlighet att utvecklas 
o Om de som undervisar i informationskompetens lägger för mycket vikt på 

renodlad informationssökning görs det på bekostnad av sådant som har att 
göra med tänkandet och användandet, bearbetning och tolkning 

• Integrering 
o Undervisning i informationskompetens bör ske i de skeden av programmen 

då studenterna har ett faktiskt behov av undervisning 
o Om undervisningen sker då studenterna har ett faktiskt behov så är 

integreringen av undervisningen lyckad 
• Examinering 

o En del av examineringen går ut på att studenterna ska skriva en rapport 
o Som ett obligatoriskt inslag i rapporten ingår att studenterna ger prov på att 

de har sökt litteratur och skrivit korrekta referenser till den 
• Fördelar med undervisningen 

o Studenterna ser bibliotekarierna arbeta tillsammans med ämneslärarna 
o Att studenterna ser bibliotekarierna arbeta tillsammans med ämneslärarna ger 

rimligtvis ämnet informationskompetens en större tyngd 
o Informationskompetens sätts genom samarbetet i ett större sammanhang 
o Bibliotekarierna får ökade insikter i det aktuella ämnesområdet 
o Bibliotekarierna ökar sin bekantskap med studentgruppen 

 
T04:2 ”Ett gränsöverskridande projekt för utvecklad 

informationskompetens” 
Britten Ekstrand (red), Kristin Johansson, Lisbeth Ohlsson & Gunhild 

Seebass 
Tidskrift för dokumentation nr 2, 2004, s. 53-59 

 
Övergripande tema: 
• Beskrivning av informationskompetensprojekt 
Underordnade teman: 
• Bakgrund 

o Antalet färdiga uppsatser är få och genomströmningshastigheten är låg. 
o Många tycks komma långt i sitt uppsatsarbete, men stupar på mållinjen 
o Uppsatserna tycks inte hålla måttet 
o Studenterna förväntas vara väl bevandrade i bibliotekskunskap och 

informationssökning 
o Studenterna förväntas bygga uppsatserna på ett väl valt utsnitt av aktuell 

forskning 
o Det kan finnas anledning att arbeta med utvecklad informationskompetens 
o Det finns för få direktiv för den som vill arbeta med informationskompetens 

på högskole- och universitetsnivå 
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o Informationskompetens hänger intimt samman med demokratiska 
utbildningspolitiska mål 

• Teoretiska utgångspunkter 
o Den mest utbredda uppfattningen är att informationskompetens ses som en 

samlig sökfärdigheter 
o Att inkludera användande och värdering är inte så vanligt 
o Informationskompetens är intimt förknippat med ett självstyrt och livslångt 

lärande 
o En global utbildningsstruktur är under uppbyggnad 
o Den globala utbildningsstrukturen innebär konkurrens om en alltmer 

heterogen användarskara 
o IKT kommer att betyda mycket  
o Bibliotekens roll kommer att betyda mycket 
o Det är nödvändigt att bibliotekarien ges ett aktivt inflytande i planering av 

kurser och i undervisning 
o Bibliotekariens roll kommer att utvecklas från den som lokaliserar källor till 

den som är rådgivare för lärande och problemlösning 
o Ett mått på kvaliteten i kurser är i vilken utsträckning samarbetet med 

biblioteket sker  
o Ett mått på kvaliteten i kurser är hur väl integrationen mellan institution och 

bibliotek inarbetats 
• Distansundervisning och kunskap 

o Distansundervisning innebär inte nödvändigtvis att synen på kunskap, 
lärande och arbetsformer förändras 

o Den pedagogiska grundsynen framträder tydligare vid distansundervisning 
o Elever behöver redan i tidig ålder lära sig lära, hur man söker, analyserar och 

sorterar information 
o Lärarens roll har förvisso av hävd varit att underlätta studenters 

kunskapsinhämtande 
o Kanske gör inte läraren detta på ett bra sätt 
o Läraren borde arbeta i team funktionärer ingår utifrån skiftande kompetens 
o Svårigheterna ligger inte i att samarbeta utan i att ändra på lärare och 

studenters attityder till kunskap, lärande och pedagogik 
o Distansstudenter har brister i bibliotekskunskap och alltför grund elementär 

sökstrategi 
• Användarundervisning för distansstudenter 

o En bibliotekspedagog måste lämna de enkla instruktionerna om lokalisering 
och katalogisering 

o En bibliotekspedagog måste övergå till processtänkande där individens 
kognitiva och affektiva sidor tas i beaktande 

o Användarundervisning för att öka informationskompetens får inte begränsas 
till ett enda tillfälle 

o Distansstudenten, läraren och bibliotekarien måste samarbeta 
• Problem med service till distansstudenter 
• Studenternas delaktighet 
• En students uppfattning 

o Det är viktigt med att följa upp studenter och hur de söker information 
o Uppföljning ökar antagligen resultaten i form av antalet slutförda studier 
o Uppföljning inspirerar studenten att ta tag i sina studier 

• Problem 
o Tradition och tröghet i systemet är problem 
o Studierektorer har ofta vaga kunskaper om fenomenet 

informationskompetens 
o Högskolemiljöerna har ännu inte utvecklat någon policy kring 

informationskompetens 
o Kritisk granskning och värdering ska känneteckna all högre utbildning 

 
T04:3 ”Biblioteksutveckling och behovet av samordning” 
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Gunnar Sahlin 
Tidskrift för dokumentation nr 4, 2004, s. 99-101 

 
Övergripande tema: 
• Bibliotekssamordning 
Underordnade teman: 
• Biblioteken som mötesplats 

o Trots den ökade mängden digitalt material har antalet besök och utlån legat 
kvar på höga nivåer sedan ökningen på 1990-talet 

o Att besök och utlån inte har minskat beror på att det har skett förändringar 
inom undervisningen och på bibliotekens ökade roll i den pedagogiska 
processen 

• Det livslånga lärandet 
o Det talas mycket om det livslånga lärandet idag 
o Det livslånga lärandet lyfter tillsammans med flexibel undervisning fram 

bibliotekens roll för undervisningen 
o Informationskompetens blir allt viktigare både i studierna och i arbetslivet 
o Det är en viktig del i bibliotekariernas arbetsdag att förmedla 

informationskompetens 
• Forskningspublicering 

o Forskningspublicering är ett nytt ansvar för biblioteken  
o Bibliotekets traditionella uppgift har varit att se till att 

forskningsinformationen når lärosätets forskare 
o Ansvaret har breddats till att omfatta en insats för själva publiceringsskedet 

• Samordning av resurser 
 

T05:1 ”Kontaktbibliotekarier – nytt innehåll i yrket” 
Helena Wedborn 

Infotrend nr 1, 2005, s. 17-22 
 
Övergripande tema: 
• Kontaktbibliotekarier 
Underordnade teman: 
• Kontaktbibliotekarie 

o I begreppet kontaktbibliotekarie kan betoningen ligga på kontaktuppgifter 
eller ämneskunskaper 

o Kontaktbibliotekarie och ämnesbibliotekarie kan användas synonymt 
o Funktionen kontaktbibliotekarie har funnits länge på de stora biblioteken 
o Kontaktbibliotekarieverksamheten förefaller ha uppstått ur undervisningens 

och forskningens behov av balans i litteraturbeståndet 
• Förändrad pedagogik 

o Den akademiska pedagogiken har förändrats mot ett mer studentcentrerat 
lärande 

o Den förändrade pedagogiken har ändrat kontaktbibliotekariernas roll från 
ämnesbaserad beståndsuppbyggnad till ämnesbaserat användarstöd 

• Arbetsuppgifter 
o Kontaktbibliotekarien uppgifter ingår kommunikation och PR, undervisning, 

förvärv, aktivt deltagande i respektive kontaktbibliotekariegrupp, samt 
katalogisering och klassifikation 

o Kontaktbibliotekarien ska undervisa om det fysiska och det virtuella 
biblioteket, inklusive sökvägar och hantering av information 

o Det är kontaktbibliotekarien som har ansvar för att utveckla det konkreta 
samarbetet mellan biblioteket och universitetets kärnverksamhet 

• Undervisning 
o Undervisning ger möjlighet till fördjupad kontakt 
o Universitetsbibliotekets traditionella undervisning i informationssökning ger 

ofta dåligt resultat 
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o Integreras biblioteks- och ämnesundervisning blir resultaten oftast bra 
o Integrerad undervisning förutsätter samarbete 
o Universitetsutbildningar som tillämpar PBL ger ofta biblioteket stort 

utrymme att arbeta för ökad informationskompetens 
o Om biblioteksundervisningen tas upp i kursutvärderingar och ingår i 

examinationen får den för studenterna sin rätta tyngd 
o Kontaktbibliotekarien ska arbeta för att hela institutionen blir 

informationskompetent 
o För att hela institutionen ska bli informationskompetent så riktas 

undervisningen även till lärare och forskare 
o Undervisningen omfattar inte bara informationssökning, utan också ett 

kritikst förhållningssätt till information 
o Undervisning i frågor om upphovsrätt och vetenskaplig ohederlighet 

efterfrågas 
• Nya krav 

o Det ställs nya kompetenskrav på bibliotekarierna 
o Krav ställs på kommunikativ förmåga, IT-kunskap och kunskaper i 

pedagogik 
o Kraven på teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet ökar allteftersom 

biblioteket uppmärksammas som en resurs i universitetets pedagogiska 
utveckling 

o Biblioteket uppmärksammas som en resurs i universitetets pedagogiska 
utveckling 

o Pedagogisk kunskap är den kompetens där de största bristerna finns hos 
bibliotekarier 

• Nytt innehåll 
o Kontaktbibliotekarierollen ger nytt innehåll i bibliotekarieyrket och 

biblioteksverksamheten 
o Satsningen på kontaktbibliotekarier speglar rådande strömningar 
o Kontaktbibliotekarierollen ger individen utrymme att fördjupa sin yrkesroll 
o Kontaktbibliotekarierna har stor betydelse för bibliotekets relation med 

uppdragsgivaren 
o Ett universitetsbiblioteks fortlevnad är beroende av förmågan att knyta an till 

lärosätets undervisning och forskning 
o Sett ur bibliotekens perspektiv är det viktigt att utveckla 

kontaktbibliotekariefunktionen eftersom den bidrar till att integrera 
biblioteken i universitetet 
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