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Svensk titel: ”Det är någonting mer än det vi har gjort tidigare” En kvalitativ 
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Engelsk titel: “It's something more than we've done before” A qualitative study 

about librarian reflection on data literacy  
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Färdigställt: 2018  

Abstract:  The development of digitization and technology has brought new 

opportunities to produce and access research data. This has 

generated the need to be able to use and manage data. Data literacy 

has been listed as one of the great current trends in the library world 

as a result of new opportunities for spreading and managing data. 

The purpose of the present thesis has thus been to investigate 

librarians’ reflection on data literacy. Five librarians at a university 

library have been interviewed through semi-structured interviews. 

Interviewees view data literacy as a concept that is closely related 

to information literacy. Data literacy is said to be about saving, 

analyzing, citing and reusing data. At the university library, data 

literacy is viewed through both skills’ development and activities. 

Since the phenomenon is relatively new, the staff has been given 

the opportunity to develop skills through workshops in data analysis 

tools. In addition, the university library has opened two digital labs 

at two libraries that aim to contribute to creative learning 

environments for data management and data usage. The library has 

offered workshops in data analysis programs for users. Data literacy 

has not been fully implemented in the library’s teaching yet. One of 

the major challenges in implementing data literacy is to find time to 

develop skills but at the same time prioritize the library’s core 

functions. However, informants believe that data literacy will entail 

new roles for university libraries in the future and that it will affect 

more than just teaching librarians. 

Nyckelord:   data literacy, datahantering, forskningsdata, universitetsbibliotek 
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Kapitel 1 – Inledning  
 

Information är ett omfattande begrepp som genom tiderna fått utvecklade innebörder till 

följd av digitaliseringen som utvecklat nya sätt att få tillgång till och använda information 

(Bawden, 2001). Biblioteken som kunskaps- och informationsförmedlare har bland annat 

haft i uppgift att tillhandahålla fysiska och digitala informationskällor och utveckla 

färdigheter hos studenter och forskare i att självständigt söka, samla och värdera 

information (Svensk Biblioteksförening, 2010). Informationsförmedlingen har under de 

senaste tjugo åren genomgått stora förändringar med anledning av digitaliseringen och 

teknologins utveckling. Utvecklingen av digitala informationskanaler har till exempel 

genererat nya möjligheter att producera, organisera och sprida vetenskaplig information 

(IFLA, 2011). 

Digitaliseringen har gjort att vi ständigt kan vara uppkopplade till informationsrika flöden 

och utvecklat nya metoder att hantera information. Mot bakgrund av detta har större krav 

uppkommit beträffande förmågan att kritiskt förhålla sig till information. Begreppet 

information kan ha flera definitioner, en sådan är forskningsdata (Buckland, 2017). Data 

har ofta rangordnats under information och kunskap, likt en pyramid där data är 

råmaterialet som sedan blir till information och slutligen genererar kunskap, men enligt 

Michael Buckland (1991) bör begreppen förstås likvärdiga. Forskningsdata blir just nu en 

mer naturlig del av det koncept som information utgörs av, vilket leder till behov av 

kompetenser i hur data ska användas. Detta är en följd av att forskningsmiljön blivit mer 

datacentrerad och fått nya möjligheter att få tillgång till, analysera och hantera data 

(Buckland, 2017). Teknologins utveckling har till exempel gjort att det finns större 

kapaciteter att lagra data samt genererat nya verktyg att analysera och visualisera data 

(Carlson et al., 2011).  

Under 1900-talet förmedlades forskningsresultat genom fysiska böcker och tidskrifter som 

biblioteken tillhandahåller (Svensk Biblioteksförening, 2015). Sedan länge har 

forskningsresultat och liknande information förmedlats via andra medier: bilder, filmer, 

ljud via digitala verktyg, vilket har lett till en ”öppenhetsrevolution” som innebär att data 

i större utsträckning kan tillgängliggöras och spridas som följd av billigare digital teknik 

och forskningens globalisering och är orsak till att det idag behövs färdigheter i att hantera 

den intensiva dataproduktionen och tillgången. Öppenhetsrevolutionen präglar den 

vetenskapliga kommunikationen, hur forskningsdata kommuniceras genom dess 

tillgängliggörande och spridning (Svensk Biblioteksförening, 2015). I en rapport av 

Svensk Biblioteksförening (2010) uttrycks att teknik, medier och publiceringsformer antas 

vara områden som kommer utvecklas och inta nya roller på universitetsbiblioteken. 

Teknikutvecklingen kommer fortsätta prägla verksamheterna och efterfrågan på 

vetenskaplig kommunikation, medier och digitalisering öka, vilket leder till efterfrågan på 

kompetenser inom områden som pedagogik, IT, marknadsföring och bibliometri. Det kan 

även behövas mer inblick i pågående forskning så bibliotekarierna kan stödja 

biblioteksanvändarnas datarelaterade frågor (Svensk Biblioteksförening, 2010). 
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Vartannat år listar organisationen Association of College and Research Libraries (ACRL) 

de mest växande trenderna inom biblioteksvärlden. Två gånger har begreppet ”data 

literacy” utsetts som en uppåtgående trend de senaste fyra åren (se Koltay, 2017a; ACRL, 

2016). Utvecklandet av stora mängder data kräver att användarna erbjuds stöd så de 

utvecklar kompetenser i datahantering vid olika skeenden av en vetenskaplig process 

(ACRL, 2014). Utvecklingen beträffande data har framför allt genererat förväntningar på 

universitetsbiblioteken och vilka stöd de kan erbjuda studenter och forskare i frågor som 

rör datahantering (Koltay, 2017a). Bibliotekarier förutsätts utveckla befintliga 

kompetenser för att möta nya användarbehov (ACRL, 2016). Att utveckla kompetenser 

relaterade till datahantering förutses prägla bibliotekens framtida uppdrag och 

förväntningar hos den nya generationens forskare. Både studenter och forskare hanterar 

vetenskaplig information vilket är en central del i den kontext de befinner sig. Jake Carlson, 

Lisa Johnston och Brian Westra (2015) framhåller att bibliotekarier sägs ha en unik 

position att stödja detta. 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Vetenskapliga processer genomgår idag stora förändringar till följd av teknologin, bland 

annat genom verktyg att lagra stora mängder data som kan analyseras och visualiseras med 

nya metoder (Carlson et al., 2015). Forskningsdata produceras och tillgängliggörs i större 

utsträckning och en stor del av den forskning som finns består av obearbetade data i olika 

uppsättningar, forskningsmiljön är idag avsevärt mer datacentrerad (Buckland, 2017). 

Utvecklingar som sådana kräver att traditionella arbetsmetoder inom vetenskaplig 

kommunikation och pedagogiska bibliotekstjänster anpassar sina innehåll, vilket innebär 

breddade kompetensområden för bibliotekarier som informationsspecialister. Biblioteken 

kan på aktuella sätt behöva profilera sig i vetenskapliga processer genom att utveckla 

pedagogiska tjänster, till exempel undervisningspraktiker, som idag till stor del kretsar 

kring att samla, använda och hantera information genom fysiska och digitala texter i form 

av litteraturkällor (Carlson et al., 2015). Om och hur universitetsbibliotek ska stödja 

datahantering råder dock skilda meningar om (Koltay, 2017a). 

Tibor Koltay (2017a) refererar till Catherine Soehner, Catherine Steeves och Jennifer 

Ward (2010) som framhåller att bibliotekariers kunskap i informationshantering är relevant 

både för att lära användarna hur litteraturkällor ska sökas och värderas, samt hur 

forskningsdata ska användas och hanteras. Organisationen RECODE (2015) hävdar dock 

att biblioteken saknar väldefinierade arbetsmetoder och strategier för att stödja frågor i 

datahantering. Shamin Renwick, Marsha Winter och Michelle Gill (2017) uttrycker i likhet 

att bibliotekarier saknar färdigheter att stödja datahantering, samtidigt som det uttrycks att 

biblioteken måste ha en aktiv roll när användarna ska dokumentera, organisera och bevara 

data. Carlson et al. uttrycker att bibliotekarier besitter en unik position att utveckla data 

literacy då de har informationskompetenser som också är värdefulla i arbetet med data. 

Bibliotekarier förutspås behöva bli mer självsäkra i hanterandet av data då sådana roller 

antas beröra många bibliotekarier, trots att inte alla förväntas specialisera sig i området 

(Kirkwood, 2016). Det kan konstateras att det uttrycks delade meningar om data literacy 
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som en del av bibliotekens uppdrag, samtidigt finns en kunskapslucka i tidigare forskning 

om hur bibliotekarier själva definierar och reflekterar kring data literacy samt hur de 

uttrycker att data literacy formas på biblioteken. Om data literacy är ett nytt begrepp som 

det fortfarande råder osäkerhet kring, men samtidigt förväntas aktualiseras mer på 

biblioteken, är det nödvändigt att studera begreppet. Att undersöka bibliotekariers 

reflektioner och hur de uttrycker att data literacy formas vid ett universitetsbibliotek kan 

både belysa vilka arbetssätt som uttrycks och inspirera andra bibliotek och bibliotekarier. 

En sådan undersökning är nödvändig för att resonera kring vad data literacy innebär för 

bibliotekens framtida arbete med data literacy. 

Föreliggande studie undersöker hur bibliotekarier definierar och reflekterar kring data 

literacy samt hur bibliotekarierna uttrycker att ämnet formas på biblioteket de arbetar på. 

Studien undersöker följande forskningsfrågor:  

 Hur definierar fem bibliotekarier vid ett universitetsbibliotek ”data literacy”? 

 Hur uttrycker bibliotekarierna att data literacy formas i biblioteksverksamheten? 

 Vilka möjligheter och utmaningar uttrycker informanterna angående data literacy? 

 Hur tror informanterna att data literacy kommer prägla biblioteket i framtiden? 

Syftet är att ta reda på vad svaren på ovanstående forskningsfrågor innebär för arbetet med 

data literacy på universitetsbibliotek. Studiet av data literacy är relevant för biblioteks- och 

informationsvetenskap som en vetenskaplig disciplin och profession eftersom data literacy 

fokuserar på färdigheter i att använda och hantera data vilket är en förekommande aktivitet 

bland studenter och forskare. Data literacy är därtill centralt för bibliotekens pedagogiska 

tjänster och därmed för bibliotekariers profession, eftersom samhällsutvecklingen som 

sådan kan innebära nya krav på vad bibliotekarier som informationsspecialister förväntas 

stödja och vilka tjänster som de förväntas tillhandahålla rörande vetenskap, information 

och kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4 
 

Kapitel 2 – Litteraturöversikt 
 

I kapitlet presenteras litteratur och tidigare forskning som gjorts om data- och information 

literacy. Litteratur och tidigare forskning har sökts i databaserna LISA och LISTA, 

Högskolan i Borås bibliotekskatalog och LIBRIS. Vidare har texter och forskning hittats 

genom referenslistor i litteratur och tidigare studier. 

2.1 Utveckling av literacy-begreppet 

Det engelska begreppet ”literacy” har genom tiderna blivit mer svårdefinierat med 

anledning av att det utvecklats nya informationsområden och kompetensbehov till följd av 

digitaliseringen (Buschman, 2009). Behov av digitala kompetenser har till exempel 

uppkommit som en följd av att information i stor utsträckning finns digitalt, medan data 

literacy uppstått efter att digitala data och teknologiska verktyg för datahantering har 

utvecklats. Det engelska begreppet literacy översätts till ”läs- och skrivkunnighet” eller 

”litteracitet”. Den förstnämnda bidrar med en snäv uppfattning av konceptet och det 

sistnämnda uppfattas för komplicerat att använda i det vardagliga talet, begreppet har 

således översatts till ”kompetens” i olika konstellationer, till exempel i talet om 

informationskompetens, på engelska information literacy (Rivano Eckerdal & Sundin, 

2014). Digitaliseringen är en stor anledning till att literacy-begreppet har breddats och 

kopplas till en rad områden, många relevanta för biblioteks- och informationsvetenskap, 

då information förmedlas både fysiskt och digitalt. Exempel på litteraciteter idag är 

information literacy, visual literacy, media literacy, digital literacy och data literacy (se 

Bawden, 2001; Martin, 2006; Buschman, 2009, ACRL; 2013). I föreliggande uppsats 

används begreppet data literacy. 

Digitaliseringens och teknologins utveckling har även präglat forskningsmiljön där data 

idag kan lagras, delas och produceras i många former i avsevärt större omfattning än förr 

(se Boyd & Crawford, 2012; Buckland, 2017). Teknologins infrastruktur erbjuder redskap 

som bidragit till att forskningsmiljön blivit mer datacentrerad (Buckland, 2009). Detta för 

oss in på det koncept som föreliggande uppsats undersöker, ett begrepp relaterat till 

mängden av ”literacies”, nämligen data literacy. I en forskningsmiljö där data i större 

utsträckning kan produceras och göras tillgänglig till mot bakgrund av digitala och 

teknologiska utvecklingar behöver de som använder och hanterar forskningsdata bli mer 

”data literate” (Koltay, 2017a).   

2.2 Begreppet data   

Data är ett begrepp som tillsammans med kunskap härleds till information (Bawden, 2001). 

Begreppet uppkom under 1500-talet och åsyftar obearbetad information, rå data, som ännu 

inte har processats i ett sammanhang (Bawden, 2001). National Science Board (2005) 

definierar data som ”… all information som kan lagras digitalt, inkluderande text, siffror, 

bilder, filmer, ljud, mjukvaror, algoritmer, ekvationer, animationer, modeller, 

simuleringar, etc.” (s.13, min översättning).  
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Föreliggande studie fokuserar på data literacy vilket innebär kunskaper i att hantera 

forskningsdata. Forskningsdata kan se olika ut beroende på vad som studeras och i vilket 

ämne (se Buckland, 2017; Koltay, 2017a). När forskning genomförs produceras 

forskningsdata i till exempel text, siffror och bilder (Buckland, 2017). Tibor Koltay 

(2017a) förklarar att vad en uppsättning data innehåller för material beror på vad som 

studeras. Vanligen presenteras forskning genom till exempel vetenskapliga artiklar, 

rapporter och böcker, information som från början uppkommit ur rå empiri i form av till 

exempel tester, intervjuer, bilder eller statistik (Buckland, 2017). Mycket av forskning som 

finns består av uppsättningar data som ännu inte organiserats i ett sammanhang i form av 

en strukturerad och bearbetad artikel, rapport eller bok, vilket leder till frågor om hur data 

fås tillgång till, används och hanteras för att delas, återanvändas och påbyggas (Buckland, 

2017).  

Veronica Johansson (2014) skriver i kapitlet Biblioteken och ”den nya oljan”: data och 

visualiseringar att information är ett ständigt aktuellt begrepp samtidigt som dess uttryck 

och medier kontinuerligt förändras, att data idag diskuteras är ett exempel. Idag talas om 

verktyg för visualisering av data som genererar geografiska representationer, tidsaxlar och 

animeringar. Den här typen av dataverktyg har uppskattats då de i många fall uppfattas 

mer begripliga än när data presenteras i tabeller och diagram. Johansson framhåller att det 

nya sättet att tala om data i informationssammanhang kan upplevas främmande.  

I avhandlingen A time and place for everything?: social visualisation tools and critical 

literacies har Johansson (2012) undersökt kritiska kompetenser och sociala 

visualiseringsverktyg som informationsresurser. I avhandlingen utgår Johansson (2012) 

utifrån Bucklands (1991) dokumentperspektiv i förståelsen för data, inom vilket begreppen 

information, dokument, kunskap och data diskuteras, där all information som potentiellt 

kan bevisa något i form av till exempel text, siffror, bilder och objekt betraktas som 

information. Johanssons avhandling har med sitt teoretiska ramverk inspirerat föreliggande 

studies förståelse för begreppen information och data, vilka redogörs för närmare i kapitel 

tre.  

2.3 Definitioner av data literacy 

Eftersom data blir en naturligare del av informationskonceptet förväntas anpassade 

kompetenser hos både yrkesverksamma och medborgare bli viktigare, vilket får betydelse 

inom både utbildning och forskning. Det krävs till exempel en större källkritisk kompetens, 

där biblioteken och bibliotekarier kan ha en nyckelroll när det gäller data, som liksom övrig 

informationshantering måste hanteras källkritiskt. Biblioteken besitter därtill möjligheter 

att synliggöra forskningsdata och databaser (Johansson, 2014). Trots att data är en term 

som i olika texter har diskuterats i relation till information och kunskap så är data literacy 

ett nytillkommet begrepp som ännu inte är föremål för mycket forskning. En professor som 

har diskuterat begreppet är Tibor Koltay (2015; 2017a; 2017b). Koltay (2017a) beskriver 

i artikeln Data literacy for researchers and data librarians data som information vilken 

uttrycks digitalt genom bland annat text, siffror, bilder, filmer, ljud eller modeller. Koltay 

förklarar att stora mängder data framför allt präglar universitetsbiblioteken och att detta 
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medför att biblioteken intar nya profiler som fokuserar på hantering och användning av 

data. 

I artikeln Data literacy: in search of name and identity har Koltay (2015) vidare undersökt 

hur data literacy diskuteras och genom vilka definitioner. Utöver data literacy benämns 

konceptet som bland annat data information literacy (se Carlson et al., 2011) och research 

data literacy (se Schneider, 2013). Gemensamt för dessa är att det idag existerar stora 

mängder tillgängliga forskningsdata, vilket kräver att kompetensområden utvecklas för att 

veta hur dessa ska hanteras. En idé med data literacy är således att användarna utvecklar 

ett kritiskt förhållningssätt när de ska använda och hantera data. För att utveckla data 

literacy hos användarna krävs att bibliotekarier själva utvecklar kompetenser inom data, 

data literacy är således relevant för flera målgrupper, dels för de som hanterar data och dels 

de som är tänkta att stödja användarnas datahantering, i detta fall bibliotekarier (Koltay, 

2015).  

Data literacy definieras alltså på flera sätt och sägs därtill ha likheter med det välanvända 

begreppet information literacy (Koltay, 2017a). Professor Milo Schield (2004) skriver i 

artikeln Information literacy, statistical literacy and data literacy att information literacy, 

statistical literacy och data literacy är områden som relateras till varandra, det är till 

exempel svårt att tala om data literacy utan att ämnet kopplas till information literacy och 

statistical literacy. Detta eftersom statistical literacy enligt Schield ofta summerar data 

genom statistiska beräkningar, och information literacy är det övergripande koncept som 

omger litteraciteter som data literacy och statistical literacy. Schield framhåller att 

studenter behöver utveckla data literacy, vilket innebär förmågan att hitta, omvandla och 

använda data. Detta kräver kompetenser i programmeringsspråk, relevanta databaser, 

dataanalysverktyg och presentationsverktyg, såsom SPSS, Excel och Powerpoint (Schield, 

2004). Jacob Carlson, Michael Fosmire, C.C. Miller och Megan Sapp Nelson (2011) 

benämner dessa kompetensområden som data information literacy i artikeln Determining 

data information literacy needs: a study of students and research faculty. 

Organisationen Association of College and Research Libraries (ACRL) som utformar 

ramverk för informationskompetens, definierar data literacy som kompetenser i att hitta 

och värdera data, identifiera datauppsättningar och vem som producerat uppsättningen 

samt kompetenser i att citera och etiskt återanvända data (ACRL, 2013). Kompetenser i att 

hantera data synliggörs även i Seven Pillars of Information Literacy, en modell framtagen 

av organisationen SCONUL (2011), där aspekter av informationskompetens illustreras. I 

denna framgår inte bara att studenter ska utveckla kompetenser i att förhålla sig till 

litteraturkällor, utan även till data, genom att till exempel utveckla färdigheter i att använda 

tekniska analysverktyg och citera data (SCONUL, 2011). I ett ramverk för 

informationskompetens, framtaget av ACRL (2015), uttrycks att användaren ska förstå att 

information kan uttryckas på varierande sätt beroende på i vilket format informationen 

framställs. Koltay (2017a) framhåller att detta indikerar att data börjar betraktas som en 

naturligare del av hur information uppfattas och uttrycks, i likhet med Johansson (2012) 

som i sin avhandling resonerar kring olika sätt att se på relationen dessa olika begrepp.  
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2.4 Kompetensutveckling och roller 

Den tillgång som finns till många former av data idag, bland annat forskningsdata, men 

även persondata och myndighetsdata, leder till att bibliotekarier bör uppmärksamma 

forskningsdata och vilken betydelse den får för biblioteken och bibliotekariers roller 

(Bawden & Robinson, 2017). Detta innebär inte nödvändigtvis att alla bibliotekarier måste 

specialisera sig i ämnet, men att alla utvecklar grundläggande förståelse för forskningsdata 

samt dess tekniska och socio-etiska förhållningssätt. Tidigare forskning visar att 

bibliotekarier dels har viktiga kompetenser kring information i allmänhet, dels behöver 

vidareutbilda sig kring den aspekt som rör data. David Bawden och Lyn Robinson (2017) 

framhåller att bibliotekarier behöver engagera sig mer i att stödja datahantering när det 

gäller planering av studier, kvalitetsbedömning av data, datacitering och utvecklande av 

data literacy. Även de bibliotekarier som inte har i uppgift i att stödja datahantering bör ha 

kompetenser i att hantera data för att bredda bibliotekens service och tjänster som 

traditionellt fokuserat på information i form av text. Bawden och Robinson (2017) 

konkretiserar det genom att kunna hitta, samla, organisera, analysera och presentera 

forskningsdata. Om nya roller ska utformas måste framtida bibliotekarier få kunskap 

relaterad till ovan nämnda områden som är nödvändig i deras framtida yrkesroller.  

Bawden och Robinson (2017) utformade en kurs för studenter i biblioteks- och 

informationsvetenskap som presenteras i artikeln ”The story of data” A socio-technical 

approach to education for the data librarian role in the CityLIS library school at City, 

University of London. Kursen genomfördes med syftet att studenterna skulle få 

grundläggande kunskap i data literacy som motsvarar aktuella kompetensbehov på 

biblioteken. Kursen fokuserade på hur data är en form av dokument, hur olika dokument 

definieras, beskrivs och organiseras, och hur data i detta fall hanteras och lagras. En sådan 

studie utgör ett exempel på hur framtida bibliotekarier kan utveckla sin kunskap i data 

literacy, där framtida bibliotekarier redan i sin utbildning får komma i kontakt med 

begreppet och vilken betydelse det får som följd av den tekniska utvecklingen, som 

alternativen kring att hantera data. Om bibliotekens roll i datahantering ska fortsätta 

utvecklas visar studien ett exempel på hur data literacy kan införas i utbildningen för 

framtida bibliotekarier, vilket kan vara en relevant aspekt med tanke på att bibliotekariers 

framtida roller i ämnet förväntas öka, som vi ska se av studierna nedan.  

Bibliotekens framtida roll inom datahantering har undersökts av flera bibliotekarier genom 

olika projekt på bibliotek. Johan Åhlfeldt och Maria Johnsson (2015) har i rapporten 

Research libraries and research data management within the humanities and social 

sciencesn studerat på vilket sätt datarelaterade aktiviteter kan utvecklas vid Lunds 

universitetsbibliotek. I detta ingår att bibliotekarierna utvecklar datakompetenser hos både 

forskare och sig själva. Åhlfeldt och Johnsson redogör för kompetenser som bibliotekarier 

besitter och bör bejakas för att identifiera vilka som förefaller värdefulla i arbetet med data. 

Bibliotekarier har kunskap i organisering, resursbeskrivning, ämnesstrukturer och 

tillgängliggörande. Därtill har bibliotekarier kännedom kring vetenskapliga processer och 

användarorienterat lärande (Åhlfeldt och Johnsson, 2015).  
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Samtidigt framhåller Fransson et al. (2017) att det är viktigt att bibliotekarier 

kompetensutvecklar sig, trots att de har grundläggande kunskaper som bland annat nämns 

av Åhlfeldt och Johnsson. Fransson et al. har i rapporten På väg mot ett forskarstöd kring 

hantering och tillgängliggörande av forskningsdata: Slutrapport från biblioteksprojektet 

Tillgängliggörande av forskningsdata 2016 undersökt hur Malmö högskolebibliotek 

stödjer forskare i datahantering (Fransson et al., 2017). Fransson et al. framhåller att 

bibliotekets pedagogiska roll inom datahantering måste utvecklas, vilket innebär att 

biblioteken måste arbeta för att lära användarna hantera data, bland annat genom 

undervisning och datalabb anpassat efter ämnesinriktning och studenters kunskapsnivå. 

Författarna uttrycker att biblioteket bör erbjuda stöd före, under och efter 

forskningsprocessen, inte bara i enskilda faser. Idag existerar stöd i form av dataprogram 

för lagring och analys av data, till exempel SPSS och NVivo, men användarsupport saknas 

i form av utbildning i datahantering (Fransson et al., 2017). 

Vikten av samarbete lyfts även av bibliotekarierna Ryan Clement, Amy Blau, Parvaneh 

Abbaspour och Eli Gandour-Rood (2017) som i studien Team-based data management 

instruction at small liberal arts colleges visat hur fem universitetsbibliotek i en gemensam 

workshop har utvecklat datarelaterade tjänster. Workshopen medförde kunskap för både 

bibliotekarier, forskare och studenter genom inlärningsmoduler om data. Clement et al. har 

identifierat tre utmaningar med att utveckla datatjänster på biblioteken. Dessa är bristande 

tid till kompetensutveckling, att lyckas starta samarbeten inom och mellan olika campus 

och nå ut till forskare om dess tjänster samt betydelsen av sådana tjänster (Clement et al., 

2017). 

Om och hur biblioteken ska hantera data råder dock skilda meningar kring. Några av de 

för- och motargument som finns belyses av professorerna Jørn Nielsen och Birger Hjørland 

(2014) som i studien Curating research data: the potential roles of libraries and 

information har undersökt vilka för- och motargument som lyfts när data diskuteras och 

hur nya sätt att arbeta med data präglar bibliotekarierollen. Nielsen och Hjørland 

framhåller att det är rimligt att bibliotekarier på universitetsbibliotek kommer inta större 

roller som specialister inom vetenskaplig kommunikation. Det understryks därtill att det 

kan behövas personal med sådana kvalifikationer i större domänspecifika organisationer. 

Huruvida bibliotekarier ska utveckla nya roller i arbetet med data diskuteras ur olika 

aspekter. Data genererar nya förväntningar på bibliotekarier, samtidigt som dessa jämförs 

med den typ av uppgifter som bibliotekarier alltid har haft och är vana vid att ha. Det kan 

således diskuteras huruvida stödjandet av data kan införlivas på ett meningsfullt sätt 

(Nielsen & Hjørland, 2014). 

Vilka tjänster som erbjuds inom datahantering på utvalda universitetsbibliotek har även 

undersökts av professorerna Sheila Corrall, Mary Anne Kennan och Waseem Afzal som 

skrivit artikeln Bibliometrics and research data management services: Emerging trends in 

library support for research (2013). Corrall et al. betonar vikten av samarbete med forskare 

och skriver att utvecklingar inom vetenskaplig kommunikation och riktlinjer ställer nya 

krav på bibliotekariers engagemang inom data. Genom en enkätundersökning har 

författarna undersökt aktiviteter som erbjuds inom data och bibliometri vid bibliotek i 
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Australien, Nya Zeeland, Irland och Storbritannien, hur tjänsterna planeras och till vilka 

målgrupper, vilka begränsningar som finns samt om behov av kompetensutveckling 

förekommer. En majoritet av de tillfrågade biblioteken planerade eller erbjöd utbildningar 

i bland annat bibliometri och citering av data. Biblioteken fokuserade mer på bibliometri 

än datahantering, samtidigt som en majoritet förutsåg att det skulle utvecklas fler tjänster 

inom datahantering, framför allt kring tekniska verktyg och riktlinjer för data. Därtill 

identifierades skillnader i bibliotekariers kompetenser, färdigheter och självförtroende 

inom datahantering samt att de behöver mångsidig förståelse för forskningsmiljön. 

Det växande behovet av datahantering ställer nya krav på biblioteken och bibliotekarier 

söker således möjligheter att kompetensutveckla sig (Tenopir, Sandusky, Allard & Birch, 

2014). Forskarna Carol Tenopir, Robert J. Sandusky, Suzie Allard och Ben Birch (2014) 

skriver i artikeln Research data management services in academic research libraries and 

perceptions of librarians att vetenskapliga discipliner har blivit mer dataintensiva, vilket 

betraktas som en följd av digitaliseringen. Mot bakgrund av teknologins utveckling har 

bibliotekarier motiverats att inta nya roller i relation till nya behov hos användarna. Tenopir 

et al. har studerat biblioteksledares och bibliotekariers syn på datahantering, i syfte att se 

om riktlinjer kring datahantering stämmer överens med bibliotekariers uppfattningar. 

Författarna framhåller att om bibliotekarier inte känner till vilka riktlinjer som finns, kan 

detta hindra att utvecklingen av datatjänster blir effektiv. I studien lyfts resultat från två 

undersökningar som studerat samtliga universitetsbibliotek i USA och Kanada. Tenopir et 

al. visar i sin forskning att större universitetsbibliotek erbjuder eller planerar erbjuda 

datarelaterade tjänster. Dessa bibliotek är därtill mer involverade i utvecklingen av 

datatjänster och dess betydelse för professionen. I många fall är dessa tjänster en utveckling 

av redan befintliga inslag, till exempel att stödja studenter i att hitta uppsättningar av data. 

Fler bibliotek blir involverade i datahanteringens olika skeenden, till exempel från att 

planera en studie till att spara sin data. Många bibliotekarier upplevde att deras 

ämneskunskaper är nödvändiga när de hjälper användarna med datahantering, samtidigt 

som vidare kompetensutveckling önskas. I likhet med studierna av Fransson et al. och 

Clement et al. belyser författarna samarbeten med andra professioner på campus som en 

fördel när tjänster i datahantering utvecklas på biblioteken. 

2.5 Sammanfattning av forskningsläge 

Den nuvarande forskningen visar att data literacy har utvecklats till ett aktuellt begrepp i 

biblioteksvärlden som en följd av att digitaliseringen och teknologin har utvecklat nya 

möjligheter att hantera forskningsdata. Flera artikelstudier har definierat begreppet för att 

bidra med förståelse för dess innebörd (se Schield, 2004; ACRL, 2013; Carlson et al, 2013; 

Koltay, 2015; 2017a; 2017b). En övergripande definition som nämns bland flera tidigare 

studier är förmågan att använda och hantera data. Mer konkret visar studierna att det finns 

flera viktiga delar i att använda och hantera data, till exempel att kunna samla in, analysera, 

organisera och spara data. När studenter och forskare samlar information i form av 

litteraturkällor är processen liknande, och tidigare studier nämner av den anledningen 

information literacy som relaterat till data literacy. Den forskning som i nuläget belyser 
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data literacy har dock ägnat sig åt litteraturöversikter, där tidigare litteratur har fått utgöra 

grunden till hur data literacy ska definieras. I föreliggande studie undersöks begreppets 

definition istället utifrån hur bibliotekarier själva väljer att beskriva begreppet, genom en 

kvalitativ intervjustudie.  

Nuvarande forskning visar även att behovet av data literacy bidrar till att bibliotekarier 

förväntas stödja nya behov hos studenter och forskare i datahantering. Det pågår en 

utveckling av bibliotekariers profession och utvecklas nya krav på vilka 

kompetensområden en bibliotekarie bör ha, det handlar inte längre enbart om att hantera 

litteraturkällor (se Nielsen & Hjørland, 2014 Åhlfeldt & Johnsson, 2015; Bawden & 

Robinson, 2017; Fransson et al., 2017). Studier visar att data literacy både ställer nya krav 

på bibliotekariers kompetenser samt vilka tjänster som förekommer på biblioteken. För att 

utveckla bibliotekstjänster i datahantering på ett meningsfullt sätt så måste kunskap kring 

data och data literacy finnas, så att bibliotekarierna kan möta användarnas frågor och behov 

med rätt kompetens. I en studie ser vi ett exempel på hur data literacy utformades som en 

separat kurs i en utbildning för framtida bibliotekarier (Bawden & Robinson, 2017). 

Nuvarande forskning visar att aktiviteter för datahantering utvecklas både hos 

bibliotekarier såväl användare runtom i världen, men att det görs i olika utsträckning på 

universitetsbibliotek (se Corrall et al., 2013; Tenopir et al., 2014). Av den anledningen är 

jag med denna uppsats intresserad av att, utifrån studiens andra forskningsfråga, ta reda på 

hur bibliotekarierna uttrycker att data literacy formas på deras bibliotek.  

Litteraturöversikten visar att data har börjat utvecklas som en del av biblioteken som 

informationsförmedlande profession. Men på vilket sätt är data en naturlig del av 

informationsbaserade aktiviteter och tjänster, hur är data en del av information? Detta 

redogörs i följande kapitel. 
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Kapitel 3 – Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 

Detta kapitel avhandlar de teoretiska utgångspunkter och begrepp som studien utgår från. 

Initialt redogörs för vilken teori som begreppen information och data förstås utifrån och 

sedan presenteras data literacy som koncept.  

3.1 Information, dokument och data 

I det här avsnittet redogörs för information och data samt hur begreppen relateras till 

varandra enligt vald teori. Studien utgår i likhet med Johanssons (2012) avhandling från 

Bucklands grundantaganden om information som avhandlas i Information and information 

systems (1991) och Information and society (2017).  

Begreppet information har länge debatterats, inte minst med anledning av digitaliseringen 

och masskommunikationens utveckling som präglat informationssamhället (Bawden & 

Robinson, 2012). Information betraktas dels som mänsklig kommunikation, dels som 

generella koncept kopplade till strukturer, mönster och organisering. Det existerar ingen 

konsensus om vad information faktiskt är, inte heller uteslutande teorier om information 

som används i alla informationsrelaterade sammanhang. Information har både enkla och 

komplexa innebörder och är ett mångfacetterat begrepp som bland annat relateras till 

”data” och ”kunskap” (se Bawden, 2001; Bawden & Robinson, 2012). Forskningsdata 

består av empiri som inte har bearbetats och organiserats i relation till specifik kontext och 

utgörs av insamlat material, obearbetad information, som till exempel utgörs av 

intervjusvar, enkätsvar och ljudinspelningar i obearbetade former. Data förstås i 

föreliggande studie som de data som samlas i ett forskningssyfte och ännu inte har 

resulterat i en färdig rapport, artikel eller bok (Buckland, 2017).  

Inom lärande används information som belägg för att uppnå kunskap, vilken uppkommer 

ur något som sägs, upplevs, hörs eller läses (Buckland, 1991). Information kan ha olika 

budskap och betydelser – litterära texter genererar kunskap om språk och litteratur medan 

statistiska data delger beräkningar och slutsatser. Oavsett område har all information en 

betydelse, oavsett om användaren av informationen instämmer eller har nytta av den  

Buckland (1991) betraktar information utifrån ett dokumentperspektiv där information kan 

konkretiseras i tre dimensioner: information som kunskap (information-as-knowledge), 

information som objekt (information-as-thing) samt information som process 

(information-as-process). Föreliggande studie utgår från förståelsen av information-as-

thing i synen på information, vilken innebär att information associeras till varierande 

former av dokument (Buckland, 1991).  Information bedöms här liktydigt med dokument, 

då det är genom dessa vi får tillgång till information. Information nås via dokument som 

potentiellt kan bevisa något (Buckland, 1991). Ett pass beskriver till exempel en identitet, 

passet som dokument informerar om vem personen är. Den historiska förståelsen för 

dokument är kopplad till en fysisk eller digital text, men utöver en sådan konventionell 

förståelse kan dokument också vara ett semiotiskt uttryck, där alla dokument, oavsett 

uttryck, kan vara dokument så länge de bevisar något.  
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Ett begrepp som relateras till dokumentperspektivet på information är data (Buckland, 

1991; 2017). Data skapas bland annat då forskning produceras eller återanvänds och 

bearbetas till information som bidrar till kunskap. De data som samlas presenteras 

vanligtvis i form av rapporter, artiklar, konferenshandlingar och böcker, resultatet är dock 

från början obearbetat material, rå data, i form av till exempel bilder, statistik och samlade 

tester (Buckland, 2017). Idag består forskning i flera discipliner mestadels av digitala data 

i olika uttryck, data som ännu inte har bearbetats och publicerats som en skriven text eller 

organiserats i ett specifikt sammanhang. Data som rå information kan delas och användas 

av andra forskare, både inom ett specifikt forskningsfält men även i andra discipliner. Detta 

möjliggör en ny potentiell betydelse än vad bearbetade dokument tidigare har kunnat 

möjliggöra, och har utvecklat en mer datacentrerad forskningsmiljö. Den intensiva 

dataproduktionen har genererat behov av tekniker som kan hantera dessa datamängder 

(Buckland, 2017).  

Teorin om dokument som information-as-thing används i föreliggande studie som ett 

grundantagande för hur information förstås och hur data får betydelse ur ett sådant 

perspektiv. Eftersom data literacy är ett begrepp som utvecklas inom biblioteks- och 

informationsvetenskap (se Bawden & Robinson, 2017) förefaller det relevant att 

begreppsliggöra hur data relateras till information. I föreliggande uppsats förstås 

information, i likhet med Johansson (2012), som potentiellt meningsbärande dokument. 

Dokument har i biblioteksvärlden traditionellt kommunicerats via publicerade skrifter, 

fysiska och digitala, till att idag också utgöras av en mängd obearbetade data. Data är 

således ytterligare ett uttryck av dokument men i obearbetade former, utvecklingen av 

området leder till frågor hur data bör användas och hanteras, vilket ligger till grund för 

begreppet data literacy. 

3.2 Fem kompetensområden inom data literacy 

Det råder flera definitioner och redogörelser för data literacy som begrepp. En av dem 

används som teori i denna studie för att analysera hur bibliotekarierna definierar data 

literacy. Detta ger studien ett teoretiskt ramverk att jämföra, diskutera och analysera 

bibliotekariernas definitioner utifrån.  

De professorer som redogjort för ett fem kompetensområden som utmärker data literacy är 

Javier Calzada Prado och Miguel Angel Marzal (2013) som i texten Incorporating Data 

Literacy into Information Literacy Programs: Core Competencies and Contents 

identifierar följande kompetensområden: 
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1. Förstå data 

Kompetensområden: Användaren förstår definitioner av data, till exempel att det 

finns olika typer av data (forskningsdata, persondata, myndighetsdata) och är 

medveten om att det finns olika varianter av data, d.v.s. att data kan presenteras i olika 

format, till exempel i text, siffror, ljud, videos och bilder. Detta kan enligt Buckland 

(2017) vara en följd av vad som studeras, d.v.s. vilka data som samlas in. 

2. Hitta data  

Kompetensområden: Användaren känner till datakällor och kan söka, värdera och 

välja bland de mest relevanta källorna för sitt informationsbehov.  

3. Tolka och utvärdera data  

Kompetensområden: Användaren kan tolka olika dataformat och kritiskt förhålla sig 

till innehållet. 

4. Hantera data 

Kompetensområden: Användaren är medveten om vikten av att spara återvunna eller 

producerade data. Buckland (2017) skriver att biblioteken arbetar mycket med att 

säkra böcker och tidskrifter. Bibliotekskataloger och bibliografier innehåller viktig 

information om sådana resurser och har länge haft i uppdrag att förse användarna med 

kopior av resurser ur ett sammanhållande och långsiktigt perspektiv.  

5. Använda data 

Kompetensområden: Användaren kan analysera data med relevanta analysverktyg, 

till exempel i Excel, R och SPSS och kan presentera den med lämpliga tabeller eller 

figurer. Användaren kan därtill använda data med etiska överväganden, till exempel 

korrekt citera data och försäkra att metodologiska tillvägagångssätt är transparanta 

och pålitliga (Calzada Prado & Marzal, 2013). 

Utbildning av data literacy föreslås på samtliga utbildningsnivåer på högskolebibliotek, en 

utmaning sägs dock vara att veta hur föreslagna kompetensområden kan utformas beroende 

på ämnesinriktning. Data literacy innebär att individer utvecklar färdigheter i att få tillgång 

till, bedöma, använda och presentera data och är ett koncept som relateras till bland annat 

information literacy (Calzada Prado & Marzal, 2013). Clazada Prado och Marzal uttrycker 

att data literacy betraktas som en del av information literacy, där bägge koncept innehåller 

kompetenser i att vetenskapligt förhålla sig till informationskällor, begreppen har således 

likvärdiga grundläggande komponenter. Trots att information och data är relaterade 

begrepp så skiljer sig data literacy och information literacy genom att data literacy 

fokuserar på rå data, men kan fortfarande betraktas som en komponent av ett 

helhetsområde som information literacy utgör (Calzada Prado & Marzal, 2013). Dessa fem 

kompetensområden av Calzada Prado och Marzal används i uppsatsen för att analysera hur 

informanterna definierar data literacy. Modellen som presenteras tolkas som att data 

literacy har fem övergripande kompetensområden som är nödvändiga i olika faser av en 

datahanteringsprocess. Data literacy innehåller kompetenser som både är nödvändiga i 

början av en studie när forskningsdata ska samlas in, hur den sedan hanteras på ett säkert 

sätt och slutligen används då den ska analyseras och presentera ett resultat. 
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Kapitel 4 – Metodologiska tillvägagångssätt 
 

I det här kapitlet redovisas och argumenteras för studiens metodval, urval, datainsamling 

och bearbetning, etiska överväganden och tillförlitlighet.  

4.1 Val av metod 

För att undersöka hur bibliotekarier uppfattar och reflekterar kring data literacy har en 

kvalitativ metod använts. Kvalitativa metoder sägs vara fördelaktigt när forskaren vill 

undersöka fenomen på detaljrik nivå, där ord värderas över siffror (Bryman, 2011). Vidare 

är valet av metod en följd av vilket ändamål som studien har. Johansson (2012) uttrycker 

att kvalitativa metoder är lämpliga för att utveckla kunskap kring verklighetsbaserade 

problemformuleringar. Med anledning av att föreliggande studie avser undersöka hur 

bibliotekarier uppfattar och reflekterar kring data literacy förefaller en kvalitativ metod 

mest lämplig för att uppnå så uttömmande reflektioner som möjligt.  

4.2 Urval och avgränsningar 

I kvalitativa studier riktas ofta syfte och frågeställningar till specifika målgrupper 

(Bryman, 2016). I sådana fall, då undersökningsenheterna väljs strategiskt, sker ett så kallat 

målinriktat urval där forskaren önskar intervjua så relevanta personer som möjligt i relation 

till syfte och frågeställningar. Det är vidare relevant att personerna i urvalet har egenskaper 

som skiljer sig från varandra i syfte att uppnå variation, men urvalet kan trots det aldrig 

uppnå ett generaliserande resultat (Bryman, 2016).  

Mot bakgrund av att studien undersöker bibliotekariers definitioner och reflektioner kring 

data literacy har bibliotekarier vid ett universitetsbibliotek kontaktats. Samtliga är 

verksamma vid samma universitetsbibliotek men har antingen skilda arbetsuppgifter eller 

är verksamma vid olika ämnesbibliotek. Informanterna bidrar med individuella bakgrunder 

och erfarenheter men kan samtidigt inte representera varken ett helt eller flera andra 

universitetsbibliotek. Eftersom studien undersöker individuella reflektioner förefaller detta 

inte nödvändigt. Syftet har inte varit att jämföra bibliotekariers reflektioner mellan olika 

universitetsbibliotek och av den anledningen har bibliotekarier vid endast ett 

universitetsbibliotek intervjuats. Mot bakgrund av att biblioteket där intervjuerna har 

genomförts är en stor organisation med tio ämnesbibliotek har detta möjliggjort intervjuer 

med bibliotekarier som bidrar med olika erfarenheter och kunskaper. 

Fem bibliotekarier, varav en enhetschef, har intervjuats för studien. Initialt kontaktades 

bibliotekarier som är ansvariga för undervisning vid respektive enhet. Dessa kontaktades 

via mail med en presentation av mig själv och studiens innehåll. I mailet bifogades även 

ett informationsbrev (se bilaga 1). De samordnande bibliotekarierna ombads att 

vidarebefordra intervjuförfrågan till övriga bibliotekarier i arbetsgrupperna. Detta utskick 

genererade svar från tre bibliotekarier som kunde tänka sig delta i studien. De två andra 

informanterna har grundats i ett snöbollsurval, vilket innebär att forskaren genom 

kontakter blir tipsad om eventuella informanter (Bryman, 2011). En av de informanter som 
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kontaktats efter att jag blivit informerad av en annan informant om att personen var 

intresserad av att intervjuas, är enhetschef på tre ämnesbibliotek, som tillsammans bildar 

en enhet. Den andra informanten som grundat sig i ett liknande snöbollsurval är 

bibliotekarie och ansvarig för universitetsbibliotekets digitala informationstjänst. Mot 

bakgrund av att de som initialt kontaktades var bibliotekarier med undervisning som 

arbetsområde kontaktades inte de två sista individerna intialt. Urvalet diskuteras närmare 

i en metoddiskussion under avsnitt 6.6.    

Urvalet har alltså dels bestått av ett målinriktat urval, dels av ett snöbollsurval. Biblioteket 

som informanterna arbetar vid består av tio ämnesbibliotek, som tillsammans bildar fem 

enheter, utspridda vid olika campusområden med varierande ämnesinriktningar. I den här 

studien intervjuas fyra informanter från tre ämnesbibliotek och en informant från 

universitetsbibliotekets digitala informationstjänst.  

Studien undersöker definitioner och reflektioner kring begreppets innebörd utifrån fem 

bibliotekariers perspektiv. När ordet ”användare” uttrycks syftar det på studenter och 

forskare oberoende akademisk nivå, om inget annat nämns, och när ”bibliotek” uttrycks 

avses högskole- och universitetsbibliotekens verksamhet. Bibliotekarierna som har 

intervjuats har examen i Biblioteks och informationsvetenskap men saknar generellt 

erfarenhet kring hanterandet av statistisk eller teknisk data. 

4.3 Datainsamling och bearbetning 

Innan intervjuförfrågningarna skickades formulerades ett informationsbrev där de 

kontaktade informerades om studiens syfte och frågeställningar, villkor, rättigheter, 

konsekvenser samt kontaktuppgifter till studiens handledare (se bilaga 1). Det preliminära 

informationsbrevet skickades därefter, med utformad intervjuguide, till handledaren som 

gav återkoppling vid ett möte på Skype. När informationsbrevet hade godkänts bifogades 

det i mailet som skickades till de bibliotekarier som är samordnare för undervisning på 

respektive enhet. I mailet bad jag de samordnande bibliotekarierna att vidarebefordra 

intervjuförfrågan till sina kollegor som arbetar med undervisning.  

Under tiden som svar inväntades bearbetades utkastet till intervjuguiden för att se att den 

innehöll teman som täckte studiens frågeställningar (se bilaga 2). Studien har genomförts 

med semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjufrågor bygger på idén att det 

inte finns en förbestämd struktur på frågorna utan tillåter forskaren att inta ett flexibelt 

förhållningssätt. En intervjuguide utformas dock i syfte att ringa in de teman som 

behandlas för att få svar på studiens frågeställningar samt fungera som stöd till den som 

intervjuar (Bryman, 2011). Semistrukturerad intervjumetod har valts för att uppnå 

individuella uttalanden byggda på uppfattningar och erfarenheter. En förutsättning till detta 

kan vara att utforma frågor som i bästa fall kan generera breda svar, där utrymme ges till 

att reflektera och följdfrågor kan bli nödvändiga.  

Intervjuguiden utformades med fyra huvudrubriker och två teman bestående av inledande 

frågor, frågor om begreppet data literacy, frågor kopplade till bibliotekariers profession 

och arbetssätt samt avslutande frågor. Denna indelning fungerade som relevant underlag 
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och stöd för vilka frågor som kunde bli relevanta att ställa. Det var dock omöjligt att på 

förhand veta i vilken utsträckning frågorna skulle täcka studiens frågeställningar, då gavs 

möjlighet att utveckla samtalet genom att ställa frågor som inte nödvändigtvis återfanns i 

intervjuguiden. Intervjuguiden innehöll således frågor som kunde vägleda samtalets 

innehåll. Samtalen inleddes till exempel med information om studien, vilket stod utskrivet 

i intervjuguiden med hjälp av stödord.  

Tre informanter meddelade att de ville delta i studien efter att förfrågan hade skickats ut 

till samordnande bibliotekarier. Dessa kontaktades sedan personligen för att bestämma 

möte och informationsbrevet bifogades på nytt. De två ytterligare informanterna 

tillfrågades personligen via mail om de kunde tänka sig delta i studien, båda var 

intresserade att delta. Samtliga intervjuer har ägt rum på den tid och plats som 

informanterna själva har önskat. En av informanterna föreslog att jag skulle bjuda in till 

möte. Intervjuerna har genomförts enskilt och varade ca 30 minuter. Intervjuerna inleddes 

med att redogöra för samma information som framkom i det utskickade 

informationsbrevet. 

Intervjuerna har ljudinspelats med inspelningsverktyget på mobiltelefonen. Alan Bryman 

(2011) framhåller att ljudinspelning av intervjuer är fördelaktigt då forskaren kan fokusera 

på samtalet istället för att anteckna svaren. Anteckningar av intervjuer kan vara krävande 

och riskera utelämna relevant intervjumaterial (Bryman, 2011). Vid en intervju upptäcktes 

att ljudinspelningen hade avbrutits och fyra frågor inte spelats in. Det bestämdes i slutet av 

intervjutillfället att jag via mail skulle skicka de frågor som saknades, vilket gjordes direkt 

efter avslutad intervju. Efter en annan intervju upptäcktes att jag hade missat ställa två 

frågor som bedömdes relevanta för studiens frågeställningar. Inför varje intervju frågade 

jag informanterna om det var okej att kontakta dem ifall ytterligare frågor dök upp efter 

avslutad intervju. Således kontaktades personen i fråga via mail där jag ställde de frågor 

jag hade missat vid intervjutillfället.   

Intervjuerna har transkriberats direkt efter att intervjuerna genomförts och har skrivits ut i 

varsitt dokument i Microsoft Word. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av en 

tematisk metod, vilket i det här fallet innebär att empirin har analyserats med utgångspunkt 

i studiens forskningsfrågor. En tematisk analys har valts för att genom identifierade 

mönster bland intervjusvaren kunna bilda teman som besvarar studiens fyra 

frågeställningar.  

Den tematiska analysen har genomförts med utgångspunkt i Steinar Kvale och Svend 

Brinkmanns (2014) beskrivningar. Analysen började med att intervjutranskriberingarna 

kodades för att identifiera intervjusvar i relation till studiens forskningsfrågor. 

Transkriberingarna kodades med markeringspennor av olika färger för respektive 

forskningsfråga. Uttalanden som kodades var både hela stycken, fraser och ord av 

intervjucitat. Kodningarna sammanställdes sedan i relation till de olika forskningsfrågorna 

och bildade flera teman. Dessa bearbetades och kategoriserades sedan i gemensamma och 

mer övergripande teman som visade definitioner av data literacy, hur data literacy formas 

i biblioteksverksamheten, möjligheter och utmaningar samt reflektioner kring data literacy 
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på biblioteket i framtiden. En del kodningar visade ett gemensamt innehåll och bildade 

således ett övergripande tema. Ett exempel på detta är då några informanter talade om 

digitala labb för datahantering och workshops i dataanalysprogram. Kodningar av sådana 

uttalanden kan tillsammans besvara en del av studiens andra forskningsfråga, hur 

informanterna uttrycker att data literacy formas i biblioteksverksamheten. Ett annat 

exempel är temat ”Att använda råmaterial” som innefattar definitioner som rör flera 

aspekter på hur informanterna definierar data literacy, till exempel att samla, tyda och 

referera till rå information i form av data. 

  



 
 
 

18 
 

Tabell 1. Åtta exempel på betydelsefulla uttalanden och hur dessa har kodats. Intervjucitaten i 

vänster kolumn är uttalanden som kodats utifrån de teman som syns i höger kolumn. 

Intervjucitat Kodning 

Man ska kunna hantera data, man ska 

kunna citera data och man ska kunna 

hantera data på så sätt att man själv kan 

generera ny kunskap utifrån det man har 

lärt sig och det man har tagit del av den 

data som finns. (P4) 

Definitioner  

(hantera, citera, generera kunskap)  

Vi har ju börjat hålla Excelkurser och 

sånt för att just, hur kan du som student 

hantera data. (P5) 

Uttryck kring hur data literacy 

används 

(kurser, workshops, analysverktyg) 

Ska data literacy in på bekostnad av 

något annat i vår undervisning? (P1) 

Möjligheter och utmaningar 

(tidsbrist, prioriteringsförmåga, 

resursfördelning) 

Jag tror det kommer bli en del av jobbet 

helt enkelt, på samma sätt som man nu 

tillgängliggör böcker och tidskrifter och 

databaser, att det blir ett nytt medium eller 

vad man ska säga, bland dom andra. (P2) 

Framtida roller 

(yrkesroller, nytt medium) 

 

Som en förmåga att tillgodogöra sig, 

navigera och kunna tyda allt det här som 

har med data och 

göra egentligen. (P5) 

Definitioner  

(tillgodogöra, navigera, tyda data) 

Jag hade undervisning idag för C-

uppsatsstudenter, då pratade jag lite grann 

om det faktiskt, bara såhär “tänk på att se 

över hur du sparar din data” för det är 

noggrannare med det nu. (P1) 

Uttryck kring hur data literacy formas 

samt definitioner 

(undervisning, spara data) 

Det svåra är alltid i ett förändringsarbete 

att hitta tiden för att våra bibliotekarier ska 

hinna kompetensutveckla sig. (P3) 

Möjligheter och utmaningar 

(tidsbrist, kompetensutveckling, 

utveckling av professionen) 

Jag tror att biblioteket kommer erbjuda, vi 

kommer köpa dataset mycket mer i 

framtiden också som man kan jobba och 

laborera med. (P3) 

Framtida roller 

(inköp) 

 

Analysen genererade fyra huvudteman vilka utgår från studiens fyra frågeställningar. Samtliga 

teman innehåller två underteman som utkristalliserats med utgångspunkt i de mönster som 

identifierats bland informanternas svar och som visar på gemensamma nämnare i relation till 

respektive tema. Huvudtemat ”Definitioner av data literacy” utgår till exempel från studiens 

första forskningsfråga medan undertemat ”Använda och hantera råmaterial” har genererats ur 

vilka mönster som identifierats i dessa definitioner. Temana bildar ingen hierarkisk ordning.  
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Tabell 2. Tre exempel från den tematiska analysen där intervjucitaten först kodats för att sedan 

bearbetas i övergripande teman och konkretiseras i underteman.  

 

 

 

 

Intervjucitat Kodning Tema Tema (undertema) 

Man ska kunna 

hantera data, man 

ska kunna citera data 

och man ska kunna 

hantera data på så 

sätt att man själv kan 

generera ny kunskap 

utifrån det man har 

lärt sig. (P4) 

 

Hantera data 

Citera data 

Generera kunskap 

 

Definitioner av data 

literacy 

 

Använda och hantera 

råmaterial 

(…) Det handlar om 

att vi har suttit 

tillsammans och tagit 

ut statistik från någon 

myndighet och så kan 

man visa, det är 

ganska enkelt, man 

lägger in det såhär och 

så kan man 

visualisera det med 

hjälp av det här. (P3) 

 

Analysera data 

Visualisera data 

Personalmöten 

Statistik 

 

Hur data literacy 

formas på biblioteket  

 

Kompetensutveckling 

Sedan måste man ju 

helt enkelt lära sig hur 

man söker, hanterar, 

bedömer och 

refererar till data. 

Det betyder ju att en 

kompetensutveckling 

behövs men samtidigt 

är jag övertygad om 

att steget är mindre än 

vad många tror. (P4) 

 

 

Söka efter data 

Hantera data 

Bedöma data 

Referera till data 

Kompetensutveckling 

 

Definitioner av data 

literacy  

Möjligheter och 

utmaningar 

 

Använda och hantera 

råmaterial 

Utveckling av 

professionen 
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4.4 Etiska överväganden  

Innan intervjuundersökningen påbörjas måste informerat samtycke ske, vilket innebär att 

forskaren informerar om studiens syfte och upplägg samt vad deltagandet innebär, d.v.s. 

vilka konsekvenser deltagandet får (Kvale & Brinkmann, 2014). Som tidigare nämnt 

skickades ett informationsbrev till informanterna tillsammans med intervjuförfrågan. De 

kontaktade personerna kunde således ta del av studiens innehåll och upplägg innan de 

tackade ja. Utöver information om studien framkom att intervjun skulle ljudinspelas och 

att materialet skulle hanteras konfidentiellt. Vidare nämndes att resultatet skulle 

presenteras vid ett seminarium vid Högskolan i Borås den 1 juni 2018 samt publiceras som 

en del av föreliggande masteruppsats i databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

Samma information upprepades vid intervjutillfället, både i syfte att tydliggöra studiens 

innehåll och villkor men även ifall någon hade missat viktig information.  

Informanterna meddelades att materialet skulle behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

personuppgifter som kan avslöja deltagarna skyddas (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver det som att forskaren anstränger sig för att skydda 

informanternas integritet. Informanternas personuppgifter har således utelämnats. Den 

information som inkluderats, i samråd med informanterna, är vilka arbetsuppgifter de har. 

Utöver informerat samtycke, konsekvenser och konfidentialitet redogör Kvale och 

Brinkmann för forskarens roll som relevant för en studies kvalitet. Detta innebär att 

forskaren dels agerar utifrån de etiska riktlinjer som finns, dels visar transparens i 

redogörandet för forskningsprocessen. Detta ses som likvärdigt med studiens validitet, 

d.v.s. giltighet, och redogörs närmare under följande rubrik.  

4.5 Tillförlitlighet  

Bryman (2011) refererar till Yvonna Lincoln och Egon G. Guba (1985) som förespråkar 

talet om kvalitativa studiers tillförlitlighet istället för dess reliabilitet och validitet. Detta 

mot bakgrund av att kvalitativa studier inte eftersträvar mätbara resultat. Reliabilitet syftar 

till hur pålitligt ett resultat är, medan validitet fokuserar huruvida studien har mätt vad 

studien har avsett att mäta. Diskussionen om tillförlitlighet utgår från fyra kriterier som 

motsvarar betydelsen av reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Dessa är kriterier jag 

väljer utgå från i argumenterandet för studiens reliabilitet och validitet och innefattar 

trovärdighet, överförbarhet, konfirmering och pålitlighet.  

Valet av studieområde grundar sig bland annat i ett personligt intresse för bibliotekens stöd 

till studenter och forskare och hur de utvecklas parallellt med informationssamhället. Det 

kan dock tänkas att de flesta studier genomförs med viss förförståelse, vare sig de baseras 

på erfarenheter eller intresse av studieområdet. Min medvetenhet kring den förförståelse 

jag haft har istället gjort att jag ansträngt mig mer för att exkludera personliga värderingar 

under studiens gång, till exempel genom att formulera så öppna intervjufrågor som möjligt, 

formulerade från olika perspektiv. Data literacy som koncept är dock för mig ett nytt 

begrepp, vilket är en anledning till att jag valt att fördjupa mig i ämnet. Mot bakgrund av 

detta kan det sägas att förförståelsen kring begreppet i fråga har varit liten. Det bibliotek 
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som intervjuerna har genomförts på är samma bibliotek som jag arbetat som 

studentpersonal på under kvällar och helger parallellt under min utbildning. Detta är dock 

inget som haft betydelse för intervjustudien eftersom jag inte har arbetat tillsammans med 

ordinarie personal eller delat deras arbetsuppgifter. Vidare består biblioteket av tio 

ämnesbibliotek och informanterna i studien är verksamma vid flera av dessa. I rollen som 

studentpersonal har jag arbetat vid fyra ämnesbibliotek och flera av informanterna är 

bibliotekarier som är verksamma på andra platser inom organisationen. Jag har således inte 

haft någon inblick i deras definitioner av data literacy eller hur de upplever att ämnet 

formas på biblioteket.  
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Kapitel 5 – Resultat 
 

Föreliggande studie har undersökt hur fem bibliotekarier definierar och reflekterar kring 

begreppet data literacy. Frågeställningarna har varit följande:  

 Hur definierar fem bibliotekarier vid ett universitetsbibliotek ”data literacy”? 

 Hur uttrycker bibliotekarierna att data literacy formas i biblioteksverksamheten? 

 Vilka möjligheter och utmaningar uttrycker informanterna angående data literacy? 

 Hur tror informanterna att data literacy kommer prägla biblioteket i framtiden? 

Syftet har varit att ta reda på vad svaren på ovanstående forskningsfrågor innebär för 

arbetet med data literacy på universitetsbibliotek. I kapitlet presenteras resultatet i fyra 

huvudteman och åtta underteman, två underteman i respektive huvudtema. Intervjucitaten 

som presenteras i texten illustrerar informanternas definitioner och reflektioner. 

Intervjucitat som innehåller ”(…)” innebär att irrelevanta fraser har uteslutits, till exempel 

att informanterna har uttryckt irrelevanta sidospår eller uttryck såsom ”ja, liksom, ju”. 

Inledningsvis ges en kort presentation av de personer som har intervjuats i den ordning 

som intervjuerna har genomförts. Därefter presenteras resultatet i respektive tema som 

följer studiens fyra forskningsfrågor. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning 

och valda teorier i kapitel sex.  

5.1 Presentation av informanter 

Person 1 (P1)  

P1 är bibliotekarie och arbetar med undervisning i informationssökning, vetenskaplig 

kommunikation samt utställningar och evenemang i biblioteksrummet.  

Person 2 (P2)  

P2 är bibliotekarie och arbetar med undervisning i informationssökning, både i grupp och 

individuellt. 

Person 3 (P3)  

P3 är bibliotekarie och enhetschef för ämnesbiblioteken inom teknik- och 

naturvetenskaper. P3 arbetar ”campusnära” med bibliotekens uppgifter, personal- och 

budgetansvar och står för den utåtriktade campusnära kontakten med annan personal vid 

universitetet. 

Person 4 (P4)  

P4 är bibliotekarie och har tidigare arbetat med undervisning, men arbetar numera som 

teamledare för bibliotekets digitala informationstjänst. 
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Person 5 (P5)  

P5 är bibliotekarie och arbetar med undervisning i informationssökning och är även 

samordnare för studiestöd/undervisning på sin enhet.  

5.2 Definitioner av data literacy 

I det första temat redogörs och analyseras hur informanterna definierar data literacy. 

Avsnittet består av två underteman som lyfter vilka mönster av definitioner som 

identifierades bland intervjusvaren – Använda och hantera råmaterial samt Likvärdigt med 

information literacy. 

5.2.1 Använda och hantera råmaterial  

 

Överlag visar intervjuerna att det råder osäkerhet kring begreppet data literacy. Begreppet 

uppfattas som obearbetat material, samlad empiri som sammanställts men inte analyserats. 

Begreppet upplevs främmande, vilket bland annat synliggörs då en av informanterna 

verkar tycka att det är lättare att uttrycka uppfattningar kring vad begreppet data är och hur 

den kan uttryckas, istället för vad ”data literacy” betyder. Bibliotekarierna förklarar att 

forskningsdata kan innebära mycket i sig och är beroende av vilken data det rör sig om och 

i vilket ämne den skapas. Den kan således framställas som bland annat intervjuer, bilder, 

vetenskapliga artiklar och material som krävs för att utföra studie. Det finns dock en 

önskan hos bibliotekarierna om att utveckla större förståelse för vad data i sig faktiskt är, 

således skulle data literacy också kunna tydliggöras.  

P2: Skapad empiri men inte analyserad (...) det är mer råmaterial (...) för min del är det så nytt 

det här och jag håller fortfarande på att försöka lära mig mycket vad det handlar om. 

En av informanterna uttrycker ingen konkret definition av data literacy medan de andra 

fyra har övergripande idéer om vad begreppet innebär. Förståelsen för begreppet ser olika 

ut vilket kan bero på att bibliotekariernas erfarenheter av arbetet med data varierar. Medan 

en informant fortfarande försöker lära sig mer om data literacy så är de andra redan insatta 

i att arbeta med data i någon mån. Trots att flera informanter hunnit få erfarenheter på 

området så råder en osäkerhet kring ämnet hos fyra av dem, bland annat finns en önskan 

om att lära sig mer kring att spara olika former av data. Osäkerheten bottnar för det mesta 

i att det finns delar av data literacy som informanterna vill få mer kunskap inom, men rent 

övergripande uttrycks flera definitioner av begreppet. En definition är att använda 

råmaterial, som i detta fall är insamlad och obearbetade data. Den obearbetade datan kan 

vara både någon annans insamlade data och egenproducerade data. 

Data literacy definieras enligt informanterna som att kunna samla, analysera och referera 

till data. Informanterna uttrycker generella färdigheter i att använda data, utan att redogöra 

för kunskaperna på en konkret och detaljerad nivå. Definitioner som till exempel ”använda 

data” och ”förstå data” övergår sällan till konkreta exempel på vad sådana färdigheter i 

praktiken innebär. Data literacy översätts till datakompetens, där bibliotekariers uppdrag 

är att utveckla kunskap hos studenter och forskare i att använda och hantera data. Stöden 
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kan utformas olika beroende på vilka behov som finns. Behoven kan skilja sig beroende 

på om det är en student eller forskare samt vilken nivå studenten befinner sig. 

P1: Kunna samla in data, kunna analysera data, kunna referera till data (…) att ha någon sorts 

kompetens kring att förstå, tolka, analysera, hantera data, och använda data. Men det är ju lite 

svårdefinierat (…) jag ser det som en sorts kompetens. För informationskompetens tänker jag 

alltså, information literacy, det översätter jag till informationskompetens och data literacy 

skulle man kunna översätta till datakompetens. 

Data literacy definieras enligt informanterna av kompetenser som handlar om att arbeta 

med datahantering. Mer konkret definieras data literacy som att hantera och citera data 

samt generera ny kunskap utifrån data. Det är till exempel viktigt att studenter och forskare 

vet vad de får göra med en uppsättning data som återanvänds, där etiska överväganden är 

en kunskap som användarna bör ha kännedom kring, vad de får och inte får göra med de 

data som hanteras. En annan definition av data literacy är att hitta och värdera data, vidare 

är data en typ av information som alltid har funnits, men begreppet data literacy är ett nytt 

sätt att tala om det, något som en informant framhåller som en anledning till att många 

också känner sig främmande inför begreppet.  

En informant förklarar att data literacy kan ha uppkommit som ett behov av att lyfta fram 

det på ett nytt sätt som följd av teknologiska och forskningsmässiga utvecklingar, där 

forskningsdata genereras och finns tillgänglig i större utsträckning, men att det fortfarande 

bör förstås som vilken informationskälla som helst. Det uttrycks en skillnad på information 

i form av data och information i form av en bok då data består av rå information, men 

informanterna uppfattar hanterandet av dokumenten som likvärdiga. Samtidigt är data 

literacy ett nytt och okänt ämne som medför viss osäkerhet, även för de som känner att de 

kan definiera begreppet.  

P5: Som en förmåga att tillgodogöra sig, navigera och tyda allt som har med data att göra 

egentligen. 

Trots att det finns en relativt tydlig idé om begreppet så uttrycks ändå osäkerhet hos tre av 

dem. Informanterna har uppfattningar om vad data literacy är på ett övergripande plan. I 

intervjusvaren uttrycks tämligen breda definitioner, som att hantera, använda och tyda 

data. Bibliotekarierna har en övergripande idé om att data literacy är kompetenser som på 

olika sätt omfattar data som informationskälla och samtidigt producerar ny kunskap ur 

denna. Samtidigt som det finns många sätt att definiera data literacy finns ambitioner att 

utveckla den egna förståelsen ännu mer. Det verkar till exempel som att begreppet ”data” 

kan konkretiseras mer för att bättre kunna definiera det sammansatta begreppet data 

literacy. Bland definitionerna gör informanterna emellanåt paralleller till information 

literacy, vilket redogörs närmare under följande rubrik. 
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5.2.2 Likvärdigt med information literacy 

 

Bibliotekarierna kopplar data literacy till information literacy eftersom begreppen upplevs 

dela många kompetensområden, med undantaget att det första fokuserar på data medan 

information literacy traditionellt fokuserar på litteraturkällor. Parallellerna till information 

literacy kan rimligen underlätta för informanterna när de ska uttala sig om data literacy, 

som det fortfarande råder en del osäkerhet kring, samt att det upplevs logiskt att koppla 

data literacy till bibliotekets ordinarie pedagogiska tjänster som präglas av aktiviteter 

avsedda att utveckla informationskompetens. Data literacy tolkas enligt bibliotekarierna 

som likvärdigt med information literacy och definitionen av vad information literacy 

innebär behöver vidgas i takt med att data literacy blir mer aktuellt. På samma sätt som 

bibliotekarier lär användarna förhålla sig till litteratur, innebär data literacy att utveckla 

kompetenser i relation till data. Information förändras och bibliotekariers kunnighet om 

information måste utvecklas, enligt informanterna. 

P4: Det är helt enkelt en del av information literacy, det är bara ett annat källmaterial, men 

det handlar om att man måste ställa andra frågor som man nu ställer till text att man ställer till 

data. Dom här områdena kvarstår som man måste veta, hur hittar jag informationen, hur vet 

jag vad jag får göra med informationen jag hittar, hur ska jag citera informationen, hur sparar 

jag den så att den blir tillgänglig för andra forskare. Allt det här står kvar även för data. 

Vidare uttrycker två informanter en osäkerhet ifall det finns en uttalad generell beskrivning 

av data literacy och att det är ett komplicerat begrepp som står nära information literacy. 

Anledningen till att det upplevs komplicerat är för att det ännu inte är fullt tydligt vad 

begreppet betyder, och kanske framför allt vad det ska komma att betyda för biblioteket. 

Hos en bibliotekarie finns en idé om att begreppet data literacy kan ha uppstått för att kunna 

prata om forskningsdata på ett mer uppenbart sätt, trots att data länge har funnits. 

Användarna måste i all form av informationshantering inta ett källkritiskt förhållningssätt, 

data är inget undantag, samtidigt är det svårt att definiera, även för bibliotekarier som har 

idéer kring dess betydelse. Förmågan att använda och hantera data har plötsligt 

uppmärksammats mer, men bör trots det inte uppmärksammas utöver annan 

informationshantering enligt två informanter. Utvecklingen av forskningsdata och de 

utökade möjligheterna att använda och hantera data leder till att användare behöver 

utveckla relaterade färdigheter.  

P3: (…) jag är absolut ingen expert, men som jag tänker mig är det ju att det liksom är en 

breddning av information literacy, eller någon slags grund för hur man kommer till 

information literacy, att det är liksom någonting som ligger under för att skapa den här 

informationen (…) det hänger väldigt tätt ihop, men det är någonting mer än det vi har gjort 

tidigare och fokuserat på tidigare.  

Bibliotekarierna definierar data literacy som grunden till information literacy, vilket 

uppfattas som ett paraplybegrepp, som att data literacy är en kompetens man bör utveckla 

innan information literacy uppnås. Samtidigt som begreppen sammanflätas förstås det 

annorlunda från hur information literacy tidigare har diskuterats och kommit till uttryck på 

biblioteken. Å ena sidan är begreppet en del av något som alltid funnits och som en naturlig 
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del av information literacy, som varit aktuellt på biblioteken en längre tid, å andra sidan är 

det nytt och något som fortfarande håller på att formas på biblioteket. Information literacy 

fokuserar enligt informanterna mer på att ha kunskaper i att hantera en färdig produkt, till 

exempel en bok eller artikel, medan data literacy syftar till råmaterial. Data literacy är en 

byggsten för information literacy, där det senare är det som till slut uppnås efter att ha 

utvecklat olika delar av konceptet, bland annat data literacy. Trots att begreppen relateras 

till olika källmaterial så utgår information literacy och data literacy utifrån liknande 

utgångspunkter och kompetensområden. Att hitta data, samla data och analysera data är 

exempel på kompetenser som bibliotekarierna nämner, som också förekommer när 

användarna hanterar litteraturkällor.  

5.3 Hur data literacy formas på biblioteket 

I det här temat redogörs och analyseras hur bibliotekarierna uttrycker att data literacy 

formas i verksamheten. Temat består av underteman i form av Kompetensutveckling samt 

Digitala labb och undervisning som illustrerar hur informanterna uttrycker att data literacy 

framställs på biblioteket ur två olika perspektiv som identifierats i svaren. 

5.3.1 Kompetensutveckling 

 

Trots att data literacy uttrycks ha flera likheter med information literacy är begreppet nytt 

enligt informanterna. Två bibliotekarier berättar att ämnet inte har inkluderats när de har 

utbildat studenter och forskare i referenshantering, källkritik eller informationssökning. 

Kompetensutveckling är enligt informanterna en viktig del i arbetet med data literacy, där 

bibliotekarierna till exempel börjat kompetensutveckla sig i ämnet vilket de planerar 

fortsätta med för att utveckla kunskaperna och kunna möta användarbehoven på bästa sätt. 

Det är tydligt att bibliotekarierna ägnar tid åt att utforska data literacy och vilken roll de 

ska komma att ha inom området. Detta kan förstås som att verksamheten befinner sig i en 

inledande fas, vilket innebär att bibliotekarierna dels inkluderar data som ämne i 

undervisningstillfällen, dels arbetar för att kompetensutveckla sig i syfte att kunna forma 

data literacy på biblioteket. Bland annat har det erbjudits workshops för undervisande 

bibliotekarier i organisationen där dessa fått arbeta med databaser och Excel som 

analysverktyg. Trots att kompetensutvecklande aktiviteter på biblioteket är viktigt så är det 

enligt informanterna även värdefullt att kompetensutveckla sig genom nationella och 

internationella nätverk där bibliotekarier kan få möjlighet att dela sina erfarenheter. 

Bibliotekarierna understryker att kompetensutvecklingen syftar till att de ska kunna 

hänvisa användarna vid frågor om dataanalysprogram, inte till att de själva ska bli experter 

i datahantering. De ska ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskap. Det har enligt 

en informant funnits ett medvetet behov av kompetensutveckling, vilket framför allt 

uppdagades efter att det öppnades ett digitalt visualiseringslabb på ett ämnesbibliotek inom 

tekniska- och naturvetenskapliga enheten under hösten 2017. I samband med detta 

identifierades ett behov av nya kompetenser för att kunna möta användarna i labbet samt 

utforma och erbjuda aktiviteter i labbet. 
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P3: (…) det är ju det som vi har, verkligen sett behovet av kompetensutveckling hos oss själva 

(…) när vi invigde det i september förra året så har vi på varje enhetsmöte en kvart med data 

för alla bibliotekarier även om du liksom egentligen inte är involverad i workshoparna utan 

kanske är en som jobbar mest med katalogisering, så är alla med på det här (…) vi måste höja 

kompetensen nu så att alla är medvetna om att data literacy är viktigt.  

Oavsett hur mycket en bibliotekarie berörs av data literacy så ska alla delta i datakvarten 

på ett av enhetsbiblioteken. Under denna tid har de använt statistik från myndigheter som 

de behandlat i olika analysverktyg, till exempel genom att visualisera statistiken. Syftet 

med datakvarten är dels att möjliggöra kompetensutveckling och dels att komma i kontakt 

med data för att inse att det inte är ett så främmande område som en del kan tro, utan en 

högst relevant del av vad användarna kommer förvänta sig stöd i. Kompetenserna måste 

utvecklas både för att utveckla den egna förståelsen och uppmärksamma dess aktualitet.  

Biblioteket genomförde för ett par år sedan en undersökning hos studenter och lärare där 

syftet var att ta reda på om det fanns eventuella behov av att biblioteket skulle börja stödja 

studenter i datahantering. Behovet visades vara stort och bibliotekarierna förväntades, av 

forskare och lärare vid institutioner, vara den profession som lär användarna hantera data. 

De upplevdes vara den mest rimliga profession på universitetet att axla uppdraget att 

utveckla sådana kompetenser, med anledning av att de arbetar för informationskompetens. 

Även fast bibliotekarierna behöver kompetensutveckla sig i området finns grundläggande 

kompetenser hos bibliotekarier som är värdefulla. Enligt informanterna besitter 

bibliotekarier en förmåga att strukturera och tillgängliggöra resurser samt att återvinna och 

ge åtkomst till information. Datahantering ligger således nära bibliotekariers 

grundkompetenser. Sådana kompetenser som bibliotekarier kan behöva utveckla är 

kunskaper inom programmeringsspråk då teknisk kompetens fyller en viktig funktion när 

data ska hanteras med anledning av att detta görs med digitala verktyg.  

P3: (…) sen kan man ju inte ha allt det här i en utbildning för bibliotekarier utan det måste 

liksom ske i vidareutbildningar sen där man jobbar. Men grunden har vi ju genom vårt 

strukturerade, vårt sätt att, det är svårt att fånga, men det här med struktur och metadata är vi 

bra på och liksom många delar som man kan knyta in där. 

Bibliotekarierna framhåller att det dels är viktigt att kompetensutveckla sig i ämnet, dels 

att vidareutveckla den kompetens man redan har för att kunna ge bra service. Steget från 

att hantera litteraturkällor till att hantera forskningsdata är enligt informanterna inte stort, 

samtidigt som det utgör en ny del i verksamheten som kräver extra tid och resurser för att 

lära känna tills det kan läras ut till andra. Trots att det finns mycket att lära så är det inte är 

rimligt att inkludera all kunskap i en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, 

sådan kunskap måste utvecklas internt genom kompetensutveckling på arbetsplatsen, 

samtidigt som det är grundläggande att få med sig aktuell och nödvändig kunskap från 

utbildningarna. Det finns bland annat en önskan hos en bibliotekarie om att samla mer 

kunskap kring olika datadirektiv som finns för att ha möjlighet besvara frågor som rör 

regler och ramverk inom olika vetenskapliga discipliner, framför allt kring att spara data. 

Detta är något som bibliotekarier kan få frågor om när de möter forskare och det är således 

nödvändigt att vara insatt i vad som gäller för olika discipliner. 
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Samtidigt innebär detta inte nödvändigtvis att bibliotekarier är den enda profession som 

kommer att stödja användarnas datahantering på sikt. Enligt informanterna kan biblioteket 

ta tillvara på kompetenser som redan finns på universitetet, bland annat har de nyligen 

anställt en bibliometriker. Genom att samarbeta och kommunicera med andra yrkesgrupper 

kan de lära av varandra och kompetenser breddas. Bibliotekarierna menar att de 

kompetenser som finns måste nyttjas, och att alla inte behöver kunna allt. Biblioteket har 

inte medel att anställa fler, vilket gör att bibliotekariers kompetenser måste utvecklas, samt 

vad nyexaminerade bibliotekarier bär med sig från utbildningarna. Det förefaller angeläget 

att dela med sig av kompetenser, vilket med fördel kan göras genom nätverkande, både 

lokalt, nationellt och internationellt genom till exempel konferenser och workshops där 

man får chans att dela med sig av sina erfarenheter. Biblioteket har bland annat haft en 

workshop med en bibliotekarie från Köpenhamn. 

P2: (...) det tror jag man måste fortsätta med och kanske att det sprids goda exempel, det har 

det gjorts också, men att man behöver ännu mer och nåt som är bra är ju nåt som är bra är ju 

nätverk nationellt och internationellt, mycket för att dela med sig av det här. 

En viktig del när data literacy utformas enligt informanterna är att vara lyhörd för 

användarnas behov för att utforma tjänster och service som möjliggör rätt hjälp till rätt 

användargrupp. Informanterna menar att detta till exempel uppnås genom att delta i 

forskningsprojekt för att få insyn i hur processer av data uttrycks. Genom samarbeten och 

kommunikation kan de belysa användarnas behov av stöd vilka följaktligen belyser 

kompetensområden som biblioteket behöver erbjuda i sina tjänster. Biblioteket måste 

lyssna till universitetet och forskarnas behov, genom detta får bibliotekarierna även 

vetskap om studenternas behov. Forskarna får vetskap om bibliotekariernas kompetenser, 

vilka kanske inte alltid syns om inte tjänsterna marknadsförs. I början av året anordnades 

en vecka om forskningsdata, Love data week, i syfte att uppmärksamma och marknadsföra 

forskningsdata. Temaveckan gav tillfällen att samtala med forskare där det bland annat 

fanns en del frågetecken kring aspekter på datahantering, som både gäller för studenter och 

forskare, där en del forskare till exempel uttryckte osäkerhet kring hur de sparar sin data.  

P5: (…) det är ju fortfarande så otroligt spretigt i hur man sparar sin data och det ser så olika 

ut inom olika ämnesområden och så (…) Man pratar mycket om att göra rätt från början så 

att det inte ska bli så krångligt och jag tror absolut man skulle kunna ha mer diskussioner med 

studenter kring det också. Du vet ju själv, du samlar ju in data just nu, vad gör man med den 

och sådär (…) det är klart man inte kan bli ämnesexpert, men jag tror om man ska jobba med 

studenter till exempel, att kunna säga att forskning inom ert fält, det är ofta den här datan, den 

finns på dom här ställena (…) det tror jag man behöver. 

Det är enligt informanterna viktigt att prata med forskarna för att få vetskap om vilken data 

de hanterar samt hur de återanvänder och sparar data. Detta är något som skiljer sig mellan 

vetenskapliga discipliner inom vilka olika typer av data hanteras. Informanterna förklarar 

att det är relevant att samtala med både forskare och studenter i syfte att närma sig 

processer av datahantering. Ofta kan studenters behov identifieras genom att tala med 

forskare, men tjänsterna behöver anpassas utefter nivå. God kommunikation mellan 

universitets parter belyser behov som finns hos de som använder och hanterar data, vilket 
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uppmärksammar var bibliotekarierna kan vara med och hjälpa redan från början samt hur 

de vidare kan behöva kompetensutveckla sig. Samarbeten och kommunikation med 

användarna och andra anställda vid universitetet uppfattas enligt bibliotekarierna som 

fördelaktigt, där anställda med olika bakgrunder och kompetenser får möjlighet att hämta 

kunskap från varandra.  

5.3.2 Digitala labb och undervisning 

 

Något som ofta kommer på tal i flera av informanternas uttalanden är de digitala labben 

som under förra året öppnades på två ämnesbibliotek. Vad gäller forum för data literacy 

har biblioteket kommit en bit på vägen som invigt två digitala labb där aktiviteter som 

utvecklar data literacy erbjuds, till exempel kurser i analysprogram och tillhandahållande 

av olika verktyg för datahantering. Platserna ska enligt bibliotekarierna fungera som forum 

där användarna kan arbeta med sin data, ställa frågor kring data och ha tillgång till 

programvaror som hanterar data. Förutom att bibliotekarierna har möjlighet att utveckla 

sina egna kompetenser genom workshops erbjuds även lärandetillfällen för användarna. 

Bland annat hålls kurser i Excel där studenter lär sig hantera data. Excel som analysverktyg 

uppfattas vara något studenterna behöver få mer kunskap i men som inte haft ett tydligt 

forum för studenterna att utöva. Digitala labben erbjuder dock en sådan plats. 

P3: Det är en möjlighet där man kan jobba med dataset och man kan samarbeta, det är en 

kreativ plats (…) vi har separata workshops som ligger i labbet, eller är kopplade till labbet, 

och då kan det vara i programmeringsspråk som R och Python och såna, och sen finns Excel 

(…) då kan det vara bibliotekarier som håller, ibland har vi någon, alltså bibliotekarier som 

inte är bibliotekarier men anställda på biblioteket som håller i programmeringsworkshops, 

men vi har bibliotekarier som håller i Excel.  

Informanterna berättar att digitala labben är en plats där användarna kan vara kreativa med 

olika former av data. En uppsättning data kan till exempel bestå av listor med information 

av data som någon annan har samlat. Användarna ska på varierade sätt ges möjlighet att 

arbeta med- och visualisera data i labben. Labbet på den tekniska- och naturvetenskapliga 

enheten är uppdelat i tre zoner, där ena zonen består av tre datorer med två skärmar på 

varje dator innehållande Adobe-paket och andra dataprogram. I mittenzonen finns VR-

utrustning (virtual reality) och i den tredje zonen finns två stora touchskärmar. Digitala 

labben kommer med tiden att utvecklas och biblioteket arbetar också för att forskarna ska 

vara i labbet och visa upp sin data, bland annat genom att erbjuda workshops, föreläsningar 

eller temadagar som Love data week. Genom en sådan temadag marknadsförs labben och 

väcka intresse hos både studenter och forskare att befinna sig i dem. 

P4: Dom här två digitala labben som finns nu på två ställen, det blir på något sätt också, då 

får data literacy en hemvist. 

Digitala labben tillhandahåller forum för datahantering, där aktiviteter erbjuds för att 

utveckla kunskap i att använda, hantera och visualisera data enligt informanterna. Detta 

blir naturliga platser för data literacy att utvecklas, både som en del i verksamheten och 

hos användarna. Alla bibliotekarier på biblioteket har inte vidare kompetens i verktyg som 
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erbjuds i labben, men informanterna är inte säkra på hur stor del av bibliotekarierna som 

måste ha sådan kunskap.  

Utöver de digitala labben är ett den ordinarie undervisningen ett förekommande inslag på 

biblioteket, som syftar till att utveckla informationskompetens hos användare på både 

grund- och avancerad nivå. Det finns enligt bibliotekarierna en avsaknad av kunskaper som 

studenter behöver när de hanterar och använder data, vilket de gör under hela sin studietid, 

både när data samlas och återanvänds. Undervisningen måste anpassas efter studenternas 

nivå, och det är vidare en demokratisk förmåga att kunna analysera data, till exempel att 

läsa av en tabell inför ett valår. I nuläget finns en kunskapslucka hos studenterna där de är 

tvungna att hantera data i flera ämnen, samtidigt som de saknar stöttning kring hur denna 

ska hittas, bedömas, användas och refereras till. 

Två informanter menar att studenternas datakunskaper upplevs bristfälliga, vilket är en 

nackdel då de till exempel kommit så långt att de ska skriva examensarbeten och hunnit 

studera i flera år. Detta bekräftar att data literacy bör läras ut i ett tidigt stadium, redan från 

den tidpunkt som de börjar studera på universitet, så att kunskaperna kan effektivisera 

deras datahantering på sikt. Det är därför viktigt att bibliotekarier har inblick i de processer 

som utförs av forskare och studenter, med en sådan förståelse kan de stödja de olika faserna 

bättre. Det uttrycks inte bara att studenter har för lite kunskap i datahantering utan även att 

det finns en obalans bland studenters kunskap och erfarenheter. Om biblioteket kan erbjuda 

tjänster i datahantering kan användare, oavsett bakgrund och erfarenhet, erbjudas en 

ingång till data som kan motverka eventuella hinder i deras framtida datahantering enligt 

bibliotekarierna.  

Det finns en idé att införa data literacy som en del av bibliotekets undervisningstillfällen, 

det är dock inte uttalat i vilken utsträckning eller hur detta ska göras, men bibliotekarierna 

har möjligheten. Efter projektet som genomfördes som visade att behovet av data literacy 

var stort och efterfrågat utformades en undervisningsmodul som idag kan användas som 

en del i undervisningen till användarna. Alla bibliotekarier kan inte uttala sig om hur 

mycket modulen används men vet att möjligheten finns samt att det är önskvärt att lyfta 

data literacy mer i undervisningen, en informant tror dock inte att de har kommit så långt 

än, och en annan informant uttrycker att hen aldrig inkluderat data literacy i sin 

undervisning.  

Bibliotekarierna berättar att det råder osäkerhet kring hur mycket data literacy inkluderas 

i undervisningen, trots att en sådan modul finns verkar ingen uttalad regel om hur mycket 

den bör användas finnas. Kanske beror detta också på att data literacy måste definieras och 

konkretiseras mer innan det kan användas som en del av undervisningen, som 

bibliotekariernas definitioner av begreppet visade så är det fortfarande ett ämne som 

formas på biblioteket. Trots att modulen ännu inte har intagit en naturlig plats i 

undervisningen så upplevs data literacy höra hemma i undervisningen som bedrivs kring 

informationshantering, i dessa fall kring litteraturkällor. Samtidigt som data har egna 

förutsättningar så menar informanterna att all information har olika sätt att hanteras, det 
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gäller alltså inte bara för data och ska således inte utmärkas som något utöver det vanliga, 

som något främmande, vilket flera informanter framhåller. 

P5: (…) jag tror på att inte lyfta ut det så himla mycket, utan ta med det i övrig 

informationssökning eller vad man nu pratar om som en informationskälla, som visserligen 

har vissa förutsättningar eller sätt man behöver hantera den, men det har ju allt (…) Om man 

börjar med undervisningen så har vi liksom pratat lite om det bland vi som undervisar, att 

liksom lyfta det i undervisning och så. Man är alltid lite tidspressad så i så fall blir det att vi 

tar upp det, ja men som jag sa i en artikeldatabas, och sedan vid sidan av det att data kan också 

vara bra, jag vet att någon gång har det lyfts fram en dataportal till exempel. 

Data literacy kan enligt bibliotekarierna inkluderas på ett grundläggande sätt för studenter, 

ett exempel på detta är då en bibliotekarie hade undervisning för uppsatsskrivande 

studenter på kandidatnivå och talade om vikten av att spara sin data för att kunna hänvisa 

och återanvända källmaterialet, eftersom det är noggrannare med det idag. Data kan således 

inkluderas som en naturlig del av undervisningen som syftar till att utveckla information 

literacy i sin helhet, och som bibliotekarierna ser som likvärdigt med data literacy. Det är 

dock inte tydligt i vilken utsträckning detta görs, samtidigt som flera informanter upplever 

att det borde kunna ske naturligt med tanke på att förhållningssätten till information består, 

oavsett källmaterial. 

5.4 Möjligheter och utmaningar 

Denna temakategori belyser möjligheter och utmaningar bibliotekarierna ser med att 

utveckla data literacy. Avsnittet delas in i två underteman som beskriver möjligheter och 

utmaningar som har identifierats – Tid och resursfördelning och Utveckling av 

professionen. 

5.4.1 Tid- och resursfördelning 

 

Samtidigt som data literacy enligt bibliotekarierna skulle kunna inta en naturlig del av 

tjänster som rör information literacy, till exempel undervisning, framkommer därtill 

uppfattningar av att data literacy är ett nytt område som kräver både tid och resurser för att 

lära känna och förverkliga. För bibliotekarierna handlar det, som vi sett innan, bland annat 

om att ha tid för kompetensutveckling. 

P3: Det svåra är alltid i ett förändringsarbete att hitta tiden för att våra bibliotekarier ska hinna 

kompetensutveckla sig, att få chansen att ändra sina arbetssätt, att vad ska vi sluta göra då för 

att vi ska ha tid med det här nya. Så det är väl den stora utmaningen som jag som chef ser att 

vi behöver skapa möjligheter för det. 

En informant menar att när verksamheter utvecklas och arbetssätt måste förnyas krävs 

kompetensutveckling och resursfördelning. Det innebär att prioritera och strukturera för 

att göra både gammalt och nytt, vilket kan vara en utmaning när biblioteket inte har medel 

att anställa personal i nya områden. Detta leder till att bibliotekarierna måste arbeta för att 

nå effektiva lösningar. Bibliotekarierna menar att de kliver in på ett nytt område och måste 

samla ny kunskap, både i teori och praktik, vilket är en utmaning för både den enskilda 
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bibliotekarien och för biblioteket resursmässigt. Data literacy skulle bland annat kunna få 

en större del i bibliotekets undervisning i informationshantering, detta ställer dock frågan 

huruvida något annat ska få mindre fokus för att ge plats åt data literacy.  

P1: Ska data literacy in på bekostnad av något annat i vår undervisning? 

Bibliotekarierna har lätt att känna sig tidspressade i undervisningstillfälle och hittills har 

det upplevts svårt att hinna gå igenom data på en fördjupad nivå, mer än att nämna olika 

databaser. Undervisningen är avsatt en viss tidsåtgång och det krävs att tiden fördelas rätt. 

Det upplevs svårt att fördela tid och resurser, både om data literacy utvecklas inom 

befintliga verksamhetsinslag eller på bekostnad av annat, samt hur detta kan göras på ett 

meningsfullt sätt, där arbetet med data literacy tillför något. Därtill kan resursfördelningen 

enligt en informant variera bland ämnesbibliotek. Om data hanteras i olika grad bland 

institutioner är det möjligt att resurser fördelas därefter, beroende på vilka behov som finns. 

Detta kan följaktligen ha inverkan på bland annat bibliotekariernas förväntade 

kompetenser och service.  

5.4.2 Utveckling av professionen  
 

Bibliotekarierna menar att arbetet med data literacy inte bara innebär förändringar i 

verksamheten utan även för bibliotekariers yrkesroller, som genom nya uppdrag vidgas. 

Informationskällor får nya uttryck till följd av samhälleliga förändringar, vilket utvecklar 

förväntningar på bibliotekarier som informationsspecialister och informationsförmedlare. 

Bibliotekarier måste följa med i samhällsutvecklingar, framför allt vad gäller information, 

något som genom teknologin och digitaliseringen medfört flera utvecklingar, bland annat 

efterfrågan på att utveckla data literacy. En informant uttrycker att bibliotekarierna måste 

vara där forskarna är, och med det menar hen att bibliotekarierna måste vara uppdaterade 

kring hur forskare använder och hanterar information, samt vilka behov de har. 

Bibliotekarier förväntas vara uppdaterade i området för att fortsätta vara en relevant 

pedagogisk resurs för studenter och forskare. 

P1: (...) vi som bibliotek fortsätter vara en pedagogisk resurs för studenter och forskare om vi 

följer med i utvecklingen av datarelaterat lärande. Om vi bibliotekarier vidareutbildar oss på 

området så kan vi erbjuda ett större utbud av undervisning kring informationshantering. Och 

om vi får ett bredare perspektiv på information där också data ingår får vi en bättre helhetsbild 

av vad forskare och studenter gör, och kan också stödja dom bättre. 

Data literacy som en utveckling av informations- och teknologisamhället genererar nya 

möjligheter för professionen att ta nya kliv och inta nya roller enligt informanterna. Steget 

till att arbeta med nya kompetensområden som data literacy uppfattas dock som ett mindre 

steg än vad många tror. Många bibliotekarier uttrycks har kompetenser som kan användas 

även i arbetet med data, de har till exempel en pedagogisk kompetens och vana att navigera 

i olika typer av information. Informanterna menar att bibliotekarierna alltid har 

sammanställt information för att någon annan ska ta del av den och har förståelse för att 

söka, hantera och referera till informationskällor. Steget från information literacy till data 
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literacy är således litet, och det finns en idé om att det bara kommer bli en del av annat de 

gör. I det sammanhanget är data endast en annan typ av källa som också måste hanteras, 

där biblioteket spelar en naturlig roll att stödja. När professionen utvecklas kan det därtill 

uppstå utmaningar att inta nya områden, vilket en informant tror kan ha och göra med 

förutfattade meningar kring vad det innebär att hantera data. Många bibliotekarier med 

humanistisk bakgrund uppfattas enligt en informant ofta ha mindre erfarenhet av att 

hantera data, och att detta är anledningen till att det uppstår rädsla för att det känns 

främmande för professionen.  

P4: Att använda data och tänka kring data kan kännas främmande för vår profession och det 

kan finnas en rädsla i att detta inte alls tillhör vår kärnkompetens. Jag vill påstå att det är 

tvärtom, att det i allra högsta grad är vår kärnkompetens, skillnaden är att vi måste lära oss 

hantera en ny typ av källa som funkar annorlunda än text.  

Det är enligt informanterna en utmaning för bibliotekarier att känna att man bemästrar 

området, då det för en del upplevs nytt, för att kunna hjälpa användare med att använda 

och hantera data. De digitala labben möjliggör öppna och fysiska forum där användare med 

olika ämneskunskaper kan mötas och generera intressant kunskap. En humanist och 

teknolog kan mötas i en undersökning och utveckla spännande data som kan 

tillgängliggöras för andra. Bibliotekens arbete med data bidrar därtill att användarna får 

lära sig grunden av olika programmeringsspråk, till exempel Excel, R och Python, utan att 

behöva gå en riktig högskolekurs. Data literacy möjliggör nya platser och aktiviteter för 

användarna, oavsett bakgrund, att mötas och uppnå kunskap. Studenters bakgrunder kan 

variera beroende på vilken kunskap de får på institutionerna. Eftersom biblioteket är en 

öppen plats får alla möjlighet att prova tjänster, till exempel i visualiseringslabbet. 

Biblioteket har en viktig roll i att erbjuda forum där användarna kan delta och lära sig på 

lika villkor, enligt informanterna. 

5.5 Data literacy i framtiden 

Detta tema lyfter hur informanterna reflekterar kring hur data literacy kommer prägla 

biblioteket i framtiden. Två aspekter har identifierats som tongivande i det fortsatta arbetet 

som utgör undertemana Samarbeten och kommunikation samt Bibliotekariernas roller. 

5.5.1 Samarbeten och kommunikation  

 

Samarbete och kommunikation med forskare, studenter och professioner vid universitetet 

framhåller bibliotekarierna som relevant i flera avseenden, bland annat angående fortsatt 

kompetensutveckling, att få kunskap om användarnas behov samt bibliotekets framtida 

roller i data literacy. Bibliotekarierna kan inte fullt ut svara på hur de tror att data literacy 

kommer prägla biblioteket i framtiden, men samtliga informanter uttrycker att biblioteket 

kommer ha någon roll i ämnet. För att inta nya roller är det enligt informanterna viktigt att 

arbeta nära forskarna, och studenters behov utvecklas genom institutionernas 

förväntningar, om biblioteket arbetar nära forskarna kan studenters behov således 

uppfyllas. Nära samarbete med forskarna lyfts framför allt som avgörande för att utveckla 
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nya pedagogiska tjänster på biblioteket. Om bibliotekarierna lär sig om processer som 

forskare genomgår kan behov hos studenter uppdagas, eftersom institutionernas innehåll 

och processer ofta följs av vad studenterna förväntas utföra och lära sig, anpassat efter på 

vilken nivå de studerar.  

Forskarnas behov kan sägas sätta agendan för bibliotekets fortsatta arbete. Men det som 

framför allt avgör bibliotekets utveckling är vilka behov universitetsbiblioteket som helhet 

fastställer som enhetsbiblioteken har att förhålla sig till. 

P5: (…) det som jag tycker är mer spännande, det är liksom hur vi jobbar med forskare 

överhuvudtaget framöver. Vi vill ju själva kanske se oss lite som kollegor och kunna stödja 

på olika sätt, och då om man kan gå in och stödja till exempel datahantering och allt vad det 

innebär, och kanske visualisering också, så tror jag det kan bli intressant, men som sagt det är 

också det här, vad bestämmer sig universitetsbiblioteket sig att göra? 

Det finns även en förhoppning hos informanterna om att biblioteket kommer anställa andra 

typer av specialister, precis som de nu har anställt en bibliometriker. Biblioteket i sig antas 

ha en roll i data literacy men det är inte uppenbart att det endast kommer vara bibliotekarier 

som utvecklar arbetet.  

5.5.2 Bibliotekariernas roller 
 

Data literacy förutsägs prägla den framtida biblioteksverksamheten, ännu är det inte tydligt 

hur, men informanterna talar om det som en del av undervisningen alternativt separata 

kurser som erbjuds i digitala labben. De roller som biblioteket i framtiden kan komma att 

ha är delvis en följd av vilken roll som bibliotekarierna vill ta. Bibliotekarierna menar att 

de själva måste tycka att det är relevant att arbeta med för att lära sig mer. Först när man 

utvecklat kunskaper i ämnet kan bibliotekarierna föra kunskapen vidare.   

Studenter upplevs idag sakna stöd i att använda och hantera data samt att de saknar en 

gemensam grund när det gäller kunskaper inom datahantering. Biblioteket har som 

ambition att utbilda användarna så att de får samma grund i informationshantering, men 

eftersom data inte haft en del i den undervisningen på biblioteket har studenters färdigheter 

varierat, beroende på vad de lärt sig vid institutionerna eller vad de har för erfarenhet sedan 

tidigare. Detta blir problematiskt då studenter ska skriva uppsats på kandidatnivå och har 

behövt hantera data sedan utbildningens början, men inte haft stöd i det. Att biblioteket nu 

börjar profilera sig i datarelaterat lärande ger således möjlighet för studenter att samla 

verktyg för att hantera denna på rätt sätt. Om biblioteket involveras på grundnivå kan 

bibliotekarierna utveckla kunskap och färdigheter som är värdefulla under hela studietiden 

och även på forskarnivå för de som fortsätter, enligt informanterna. Detta skulle dock kräva 

att det tydliggörs om och hur data literacy bör införas och tydliga utgångspunkter för hur 

ämnet till exempel ska inkluderas i ordinarie undervisningstillfällen, om dessa är tillfällen 

då ämnet ska läras ut. Utöver detta finns labben som en hemvist för data literacy. 
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P3: Det tydligaste var att vi testade med att ha kurser i Excel och det var egentligen för att vi 

såg att andra universitetsbibliotek runtom i världen har det (...) då har dom sagt “det här är 

någonting som vi, våra lärare förväntar sig att vi kan Excel, och vi kan inte, vi har inte fått det 

i skolan, så det här behöver vi stöttning i” och det blir ju en, om vi är på så låg nivå så kan vi 

liksom, vi hjälper dom göra rätt från början och då är vi liksom hela vägen från att strukturera 

så att dom kan analysera, och sen till slut tillgängliggöra det på rätt sätt utan att behöva trassla 

till det på vägen, så det blir så effektivt som möjligt. 

Allt fler börjar fundera över datahantering bland studenter och det finns behov av att få 

kunskap i hur till exempel analysprogram ska användas, men lärandet inom detta behöver 

tydliggöras och säkras, hittills har biblioteket börjat erbjuda sådana lärandetillfällen men 

det är fortfarande osäkert om, hur och i vilken utsträckning biblioteket ska utforma 

befintliga och nya tjänster i verksamheten.  

Biblioteket erbjuder bland annat workshops i Excel, men därtill finns andra analysverktyg. 

I labben finns bland annat tillgång till programmen SPSS, R och Python, och därtill nämns 

textanalysprogrammet NVivo, som andra bibliotek haft workshops i och som biblioteket 

planerar att börja erbjuda kurser i. Om öppen tillgång skulle komma att gälla för data, d.v.s. 

att forskningsdata digitalt skulle finnas fritt tillgängligt att ta del av som för vetenskapliga 

publikationer, skulle pedagogiska tjänster enligt en informant kunna behöva utvecklas 

även där, till exempel i källkritik. Den datacentrerade högskolemiljön medför många 

möjligheter och utmaningar för inblandade, till exempel biblioteket som 

informationsförmedlare och specialister. En informant uttrycker till skillnad från de andra 

en tydlig idé om vilken roll som bibliotekarier fyller i detta, utifrån vilka kompetenser de 

har och vad deras uppdrag grundas i.  

P4: (...) vi har olika roller, lärarna som har rollen att dom ska förmedla ämnet, dom har väldigt 

svårt att också förmedla det andra som är viktigt i vetenskaplighet, som källkritisk bedömning 

av material, det ligger rent historiskt hos biblioteken att göra det, så det har vi gjort i alla år. 

Det skiljer sig inte från data egentligen. Det kommer fortfarande vara lärarna som undervisar 

i ämnet och hur den här datan ska undervisas i ämnet, men vår roll kommer då till att undervisa 

hur den ska hanteras när man använder någon annans data eller om man själv skapar data. 

Bibliotekarier förväntas inte bli experter i data literacy, de förväntas undervisa i frågor 

kring det källmaterial som studenterna använder, möjligen ur ett bredare perspektiv än vad 

de hittills gjort. Om bibliotekarier ska utveckla data literacy anpassat efter ämnesinriktning 

kan de behöva kunskap i hur vetenskapliga processer är uppbyggda inom en särskild 

vetenskaplig disciplin. Bibliotekarier kan ha en viktig roll i att lära användarna hur de 

samlar, sparar och bevarar data, utöver källkritik som framhålls som en central uppgift för 

bibliotekarier att utveckla kunskap inom. Bibliotekarier upplever sig ha en 

helhetskompetens i hantering av information som också uttrycks som värdefull för att 

kunna lära användarna hantera data. Det är däremot inte bara undervisande bibliotekarier 

som förväntas arbeta med data enligt informanterna, utan även bibliotekarier med ansvar 

för inköp av fysiska och digitala medier. Bibliotekarier med dessa arbetsuppgifter kan 

behöva köpa in uppsättningar med forskningsdata som man kan arbeta med, så det är inte 

enbart en fråga om hur användarna ska hantera sin egen insamlade data. Redan nu har det 



 
 
 

36 
 

kommit inköpsförslag och förfrågningar till bibliotekarier med detta ansvarsområde om de 

kan förvärva uppsättningar av data. Detta visar att data literacy inte bara kommer beröra 

undervisande bibliotekarier, fastän de får den primära rollen i att förmedla kunskapen i hur 

man ska hantera sin data.  

En informant menar att biblioteket är en viktig mötesplats, bland annat genom digitala 

labben, för data literacy att utvecklas och påbyggas genom verktyg och användare, men 

den digitala stöttningen framhålls som lika viktig i det fortsatta arbetet med data literacy. 

Tillsammans med det fysiska biblioteket blir de skilda sfärerna viktiga komplement för 

tvärvetenskapliga möten, där studenter och forskare kan utbyta kunskaper över 

ämnesgränserna.  

P3: Jag tror att det kommer vara en väldigt viktig del i hur vi stöttar lärandet och 

utbildningarna (…) Hur vet jag inte riktigt, jag tror vi kommer använda oss väldigt mycket av 

e-lärande, studenter idag förväntar sig att hitta, få stöd på nätet. 

Den digitala stöttningen skulle i praktiken kunna innebära att fysiska kurser i data literacy 

erbjuds via bibliotekets hemsida eller universitetets studentportal, som ett komplement till 

de fysiska kurser och undervisning som erbjuds i biblioteken. 

5.6 Sammanfattning av resultat  

Resultatet visar att bibliotekarierna definierar data literacy som kompetenser i att använda 

och hantera råmaterial i form av forskningsdata. Enligt informanterna bidrar data literacy 

med en ny del av information literacy, talet om data har blivit vanligare eftersom 

teknologin har genererat nya möjligheter att bland annat analysera och lagra data som det 

nu utvecklats en större efterfrågan på att få kunskap inom. Trots att forskningsdata länge 

har funnits så har det utvecklats ett behov av att lyfta ämnet på ett uppenbarare sätt. 

Bibliotekarierna samlar kunskap om data literacy genom att bland annat delta i workshops 

där de praktiskt får träna på att använda data. Data literacy handlar enligt informanterna 

om att studenter och forskare ska utveckla kunskaper i att använda och hantera data, och 

sådana processer kan se olika ut hos användargrupperna. För studenterna är det framför 

allt viktigt att de får kännedom om vad de får göra med data som samlas in samt hur de 

använder data i analysverktyg, medan forskare kan behöva mer stöttning i hur de sparar 

sin data. För att utveckla förståelsen för data literacy hoppas bibliotekarierna på fler 

tillfällen av kompetensutveckling så att de kan fortsätta forma ämnet på biblioteket och 

tydliggöra dess innehåll, eftersom det ännu inte är fastställt hur data literacy ska 

framställas. 

Idag framställs literacy framför allt genom två digitala labb som finns vid två olika 

enhetsbibliotek. I dessa erbjuds workshops för både användare och bibliotekarier där de 

lär sig mer om dataanalysprogram. I labben finns datorer med programvaror för 

datahantering vilket leder till en ökad efterfrågan på att bibliotekarier kan stötta användarna 

och besvara frågor kring detta. En annan förhoppning är att kunna inkludera data literacy 

i bibliotekets undervisning i informationshantering, men det är inte fastställt hur detta ska 

göras då det bland annat är en fråga om tid och resurser.  
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Behovet av data literacy leder till att bibliotekariernas profession utvecklas då de har 

möjlighet att samla ny kompetens i datahantering. De kan komma att få nya viktiga roller, 

både i det fysiska biblioteket och digitalt, med att stötta användarnas datahantering. Detta 

innebär att samtliga bibliotekarier kan behöva ha grundläggande kunskap i datahantering 

medan ett fåtal vidareutbildar sig och får specialistkompetens på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

38 
 

Kapitel 6 – Diskussion och slutsatser 
 

Denna studie har utvecklat kunskap om hur bibliotekarier vid ett universitetsbibliotek 

definierar data literacy. Syftet har varit att undersöka vad resultatet av forskningsfrågorna 

innebär för bibliotekens arbete med data literacy. Studien har utgått från Bucklands 

grundantaganden om information genom teorin om information-as-thing, där information 

är dokument som kan styrka något, data är en typ av dokument. Denna teori har använts 

för att visa hur data förstås i studien. I studien har även fem definierade kompetensområden 

kring data literacy av Calzada Prado och Marzal använts. Kompetensområdena innebär 

färdigheter i att förstå data, hitta data, tolka och utvärdera data samt använda och hantera 

data. Denna teori har använts för att analysera och jämföra bibliotekariernas definitioner 

av begreppet. I kapitlet sammanfattas och diskuteras studiens viktigaste resultat. Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion och slutsatser som dras från studien. 

6.1 Reflektioner kring data literacy 

Data literacy upplevs svårdefinierat men beskrivs övergripande som kompetenser i att 

använda och hantera data som källmaterial. En informant reflekterar framför allt över 

begreppet data istället för data literacy och uttrycker att hen fortfarande är osäker på vad 

ett sådant koncept innebär. En informant skiljer sig från de övriga fyra då hen upplever sig 

trygg i begreppets innebörd och vad det innebär för biblioteken idag. Samtliga informanter 

uttrycker att data literacy är likvärdigt med information literacy, likaväl som information 

literacy översätts till informationskompetens upplevs data literacy kunna översättas till 

datakompetens. Kompetenserna konkretiseras i att studenter och forskare ska kunna tyda 

data, analysera data i analysprogram, uppvisa källkritisk förmåga och citera data. Den 

skillnad som framkommer i uppfattningarna är, i likhet med Bucklands (1991) definition 

av begreppen, att data är en annan typ av källmaterial, som istället för en färdig produkt, 

består av obearbetad empiri.  

Definitionerna som uttrycks kring data stämmer väl överens med Bucklands teori, som 

förstår information ur ett dokumentperspektiv, där information genereras ut potentiellt 

meningsbärande dokument (se Buckland, 1991; Johansson, 2012). Den traditionella synen 

på dokument kopplas till en fysisk eller digital text, men alla dokument kan vara 

information så länge dess mening bidrar med information och kunskap (Buckland, 1991). 

Bawden och Robinson (2017) skriver att dokument har olika sätt att definieras, beskrivas 

och organiseras och att forskningsdata är en form av dokument. Informanterna uttrycker i 

denna studie en liktydighet mellan begreppen information och data, inte minst när de 

uttrycker att data literacy är likvärdigt med betydelsen av information literacy. Samtliga 

informanter är överens om att information literacy till största del fokuserar på att hantera 

litteraturkällor, men upplever att data literacy är ett sätt att tala om liknande kompetenser 

i relation till forskningsdata för att lyfta ämnet mer. Båda typer av information hanteras 

dock i ett lärandesyfte där de används för att generera kunskap, antingen genom att 

producera egen eller använda någon annans data. Här finns samtidigt en uppfattning om 

att data literacy inte borde lyftas som något utöver det vanliga, vilket framhålls av en 
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informant, och det finns således motstridiga tankar i resultatet där data literacy å ena sidan 

bör uppmärksammas för att uppmärksammas, å andra sidan bör utvecklas så naturligt som 

möjligt så att det inte upplevs mer främmande än vad det är, eftersom data alltid har funnits.  

Buckland (1991) definierar data som råmaterial vilket visar stora likheter med hur 

informanterna i studien definierar data. Eftersom data enligt fyra informanter betraktas 

som en informationskälla i obearbetad form uppfattas det rimligt att data literacy utvecklas 

mer på biblioteket som förmedlare av information och kunskap. Resultatet visar att 

information och data existerar parallellt och att det således vore en naturlig utveckling att 

data literacy formas vid sidan av andra tjänster som förekommer på biblioteket, som 

undervisning i referenshantering, källkritik eller informationssökning. En intressant aspekt 

i studiens resultat är dock hur denna uppfattning kommer fram i resultatet där data literacy 

samtidigt verkar utgöra ett nytt ämne som medför både möjligheter och utmaningar att 

utveckla. 

Fyra informanters definitioner av data literacy stämmer väl överens med Calzada Prados 

och Marzals begreppsdefinition, framför allt punkterna två till fem – hitta, tolka, använda 

och hantera data. Definitionerna i resultatet tenderar att landa i sådana övergripande 

formuleringar, men när de väl konkretiseras så uttrycks bland annat att användare framför 

allt behöver lära sig tolka och citera data samt analysera data i olika analysverktyg, en 

kompetens som bibliotekarierna upplever att studenter just nu saknar stöd i, trots att data 

är en typ av information som många studenter hanterar i stor utsträckning. Vidare betonas 

vikten av att kunna spara sin data, som framför allt kopplas till forskares datahantering. 

Informanterna i föreliggande studie talar om data literacy både i relation till studenter och 

forskare. Framför allt framhålls vikten av att utveckla data literacy i ett tidigt stadium för 

studenter så att deras vetenskapliga processer effektiviseras. Detta då bibliotekarierna har 

uppmärksammat att studenter är i behov av den här typen av service, vilket är en aspekt 

som inte uppmärksammats i tidigare studier. Om studenter sedan fortsätter till avancerad- 

och forskarnivå kommer de ha utvecklat färdigheter som de kanske annars inte hade fått. 

Resultatet visar att bibliotekarierna upplever att det finns två kunskapsbehov hos studenter 

och forskare. De upplever att studenter främst efterfrågar stöd i analysprogram och att 

forskare söker stöd kring frågor som rör datahantering, till exempel hur de bäst sparar sin 

data samt vilka riktlinjer som gäller inom olika discipliner, vilket även Corrall et al. och 

Tenopir et al. belyser i sina studier. 

6.2 Arbetet med data literacy på biblioteket 

Information literacy har länge varit centralt på biblioteken och trots att data literacy 

kopplas till begreppet framhålls samtidigt att data literacy är ett nytillkommet ämne som 

inte har fokuserats på tidigare, som nu successivt formas i delar av verksamheten. I 

resultatet framkommer bibliotekets arbete med kompetensutveckling och nuvarande 

pedagogiska tjänster som fokuserar på data literacy, framför allt de digitala labben. En 

informant nämner dock inte de digitala labben på frågan om hur data literacy formas i 

verksamheten, istället väljer hen att fokusera på den kompetensutveckling som 

bibliotekarierna ägnar sig åt på workshops, som visserligen har skett i labben. I labben får 
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bibliotekarierna genom workshops möjlighet att utveckla kunskap i analysprogram och 

programmeringsspråk. En av bibliotekets enheter har avsatt tid för kompetensutveckling 

vid personalmöten. Vidare framhålls att kompetenser som redan finns måste nyttjas, både 

lokalt, nationellt och internationellt, för att utveckla kunskap genom varandra. Detta är 

något som samtliga informanter framhåller som en viktig del i det fortsatta arbetet med 

data literacy.  

 

Goda nätverk uppfattas relevant för den fortsatta kompetensutvecklingen, något som 

studierna av Fransson et al., Tenopir et al. och Clement et al. betonar som värdefullt. Därtill 

erbjuds kurser för användarna i två av biblioteken, ofta i de digitala labben, där de får 

komma i kontakt med olika metoder i att hantera data, bland annat i Excel. De digitala 

labben syftar till att erbjuda kreativa lärmiljöer där användarna kan hitta, använda och 

hantera data. Dessa aspekter framkommer i Calzada Prados och Marzals fem 

kompetensområden som gäller data literacy. Trots att fyra av fem informanter emellanåt 

verkar osäkra på begreppet så kan deras definitioner till stor del relateras till de fem 

kompetensområden som definierats av Calzada Prado och Marzal. I resultatet kan vi se att 

kompetensområdet i att använda data till stor del lyfts när bibliotekarierna resonerar kring 

data literacy kopplat till studerande. Fokus ligger framför allt på att studenterna ska 

utveckla kunskap i att kunna använda datan de har att arbeta med, som Calzada Prado och 

Marzal beskriver som förmågan att analysera data i olika verktyg. Framför allt innebär 

detta att studenterna ska få kunskap i analysprogram, något som bibliotekarierna lyfter som 

en del av de digitala labben. En informant poängterar även vikten av att ha kunskap om 

vilken data som ofta förekommer inom en viss disciplin, vilket kan likställas med ett av 

kompetensområdena som Calzada Prado och Marzal identifierar - att identifiera data. Om 

och när data literacy får en större del i bibliotekets undervisning skulle denna möjligen 

fokusera mer på hur studenterna hittar data, men framför allt vad de är tillåtna att göra med 

sin egen och andras data, vilket kan likställas till kompetensen att tolka och utvärdera data 

(Calzada Prado & Marzal, 2013).  

 

Fransson et al. föreslår att inkludera övningar i datahantering i bibliotekets undervisning 

samt digitala labb. I studien av Tenopir et al. skriver författarna att datahantering utvecklas 

som en del av ordinarie tjänster på bibliotek i USA och Kanada. Det framkommer av 

tidigare forskning och litteratur att data literacy är likt mycket av bibliotekens befintliga 

pedagogiska tjänster och att de måste utvecklas i relation till att det idag finns stora mänger 

data att hantera (Carlson et al., 2015; Fransson et al., 2017). Det är dock utifrån denna 

studies resultat önskvärt att data literacy på sikt kan införas som en del av undervisningen 

som redan finns på biblioteket. En informant i studien uttrycker att det kan finnas en risk 

att data literacy utvecklas mer på sådana institutioner där datahantering förekommer i 

större utsträckning, och att resurser fördelas därefter. Bibliotekets undervisning vore ett 

optimalt tillfälle att utveckla data literacy, men detta skulle möjligen kräva tydligare 

ramverk att förhålla sig till. I nuläget verkar det som att data literacy är möjligt att lära ut 

för de som vill, men detta skulle kunna riskera att undervisningens innehåll utvecklar olika 

färdigheter hos framför allt studenter, vilket skulle kunna frångå bibliotekariernas strävan 



 
 
 

41 
 

att utveckla samma förutsättningar hos samtliga studenter i att hantera information och 

data. Däremot finns särskilda kurser i verktyg för dataanalyser i de digitala labben, men 

undervisningen i informationssökning skulle kunna utveckla delar av data literacy som till 

exempel fokuserar på att söka, spara och förhålla sig källkritisk till data. Calzada Prado 

och Marzal identifierar, i likhet med informanterna, flera kompetensområden som utgör 

data literacy, och kanske är det fördelaktigt att utveckla olika forum på biblioteket utifrån 

vilket kompetensområde som gäller. Digitala labben tillhandahåller till exempel datorer 

utrustade med analysprogram och förefaller således naturligt att erbjuda kurser i dessa 

relaterat till labben, så att användarna får kunskap i att analysera data. I likhet skulle 

biblioteket kunna utveckla data literacy i undervisningen relaterat till vad innehållet redan 

fokuserar på, till exempel då en informant förklarar att hen har visat studenterna hur man 

kan söka efter data.  

6.3 Utmaningar och möjligheter 

En utmaning med data literacy är hur tid och resurser bör fördelas. Bland annat framhålls 

att biblioteket inte har resurser att anställa fler, vilket kräver att bibliotekarier avsätter tid 

för att kompetensutvecklas. Detta förutsätter tid för kompetensutveckling, vilket kan 

upplevas svårt och leder till frågor kring prioriteringar av både tidfördelning och de 

pedagogiska tjänster som erbjuds just nu. Det kan upplevas tidspressat när bibliotekarier 

har undervisning och är en utmaning huruvida data literacy ska utvecklas på bekostnad av 

andra inslag, i till exempel ett undervisningstillfälle. Tid för kompetensutveckling 

identifierades även som en utmaning i studien av Clement et al.  

 

En annan aspekt som öppnar för både möjligheter och utmaningar är utvecklandet av 

professionen. Genom data literacy tillkommer nya kompetensbehov och roller för 

bibliotekarier. Bibliotekariers profession måste utvecklas i takt med att 

informationssamhället förändras, både allomfattande och vetenskapligt, för att upprätthålla 

trovärdighet och erbjuda aktuella tjänster som motsvarar användarbehov. Bibliotekarier 

behöver engagera sig mer i datahantering och utveckla sådan service som traditionellt sett 

fokuserat på information i form av text (Bawden & Robinson, 2017). Data literacy som en 

utveckling av informations- och teknologisamhället genererar således möjligheter för 

professionen att ta nya kliv och inta nya roller. Detta ger möjlighet för bibliotekarier att 

utveckla sin yrkesroll samtidigt som det kan upplevas främmande att inta ett nytt ämne 

som data literacy, ökad efterfrågan på bibliometriker är ett sådant exempel. Om biblioteket 

profilerar sig mer inom data öppnas möjligheter för användare att få kunskap som inte 

säkert alla får vid sina institutioner. Om biblioteket ansvarar för att utveckla data literacy 

skapas möjligheter för användare oavsett bakgrund, och mötesplatser öppnas för både 

studenter och forskare från olika discipliner. Ett projekt som genomfördes vid biblioteket 

visade att studenterna upplever litet stöd inom datahantering, där biblioteket kan fylla en 

viktig kunskapslucka från början, och således förenkla studenters fortsatta datahantering.  
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Studiens problemformulering grundas i att det existerar olika åsikter huruvida biblioteken 

bör arbeta med data literacy, vissa hävdar att biblioteken saknar väldefinierade 

arbetsmetoder och att det inte är självklart att biblioteken bör hantera dessa frågor medan 

andra förespråkar biblioteken som förmedlare av denna kunskap. Samtidigt saknas 

forskning om hur bibliotekarier själva definierar och reflekterar kring ämnet. 

Informanterna i denna studie har varierande uppfattningar om vem som är tänkt att 

förmedla kunskapen. En informant uttrycker att det garanterat är bibliotekariers uppgift att 

lära studenter och forskare att hantera data, medan tre informanter uppskattar att de kan ha 

en eller flera roller men känner inte att de kan uttrycka exakt vilka roller detta skulle handla 

om.  

 

Ett intressant resultat i studien är reflektioner som å ena sidan tycks belysa konceptet som 

nytt och obekant, å andra sidan som en naturlig del av något som biblioteket alltid gjort, 

utvecklat informationskompetens hos studenter och forskare. Samtidigt som data uppfattas 

likvärdigt med information står biblioteket ändå inför utmaningar kring om och hur data 

literacy ska läras ut. Dessa frågor rör resursfördelning, prioritering av verksamhetsinnehåll 

och kompetensutveckling. Informationshantering handlar om struktur och organisering 

(Bawden & Robinson, 2012). I dessa områden uppfattas bibliotekarier ha kompetenser som 

gör dem ytterst lämpliga att också engagera sig i datahantering (Fransson et al., 2017). 

Nielsen och Hjørland skriver även att arbetet med data är likvärdigt med mycket som 

bibliotekarier traditionellt har arbetat med, samtidigt som det är rimligt att diskutera hur 

tjänster inom datahantering kan införlivas på ett meningsfullt sätt. Flera informanter i 

studien upplever i likhet att data literacy kan utvecklas inom befintliga pedagogiska 

tjänster. Detta eftersom informationshantering, oavsett källmaterial, delar många 

förhållningssätt som framför allt inkluderar källkritisk förmåga, etiska överväganden och 

att kunna tolka information såväl data. 

 

Samtidigt visar studiens resultat att data literacy tillkommer som ett nytt ämne, som inte 

fått en tydlig plats. En fördel som möjliggör arbetet med datahantering uttrycks vara att 

bibliotekarier har grundläggande kompetenser som är nödvändiga när data literacy lärs ut, 

till exempel i att strukturera och tillgängliggöra information för användarna. Vanligen har 

detta gjorts med fysiska och digitala texter, men uppfattas lika relevant för data. Bawden 

och Robinson (2017) framhåller dock vikten av att lyfta ämnet redan i en utbildning för 

framtida bibliotekarier, vilket indikerar att bibliotekariers nuvarande kunskaper i data 

literacy inte är tillräckliga utifrån vad de får med sig från utbildningarna, att det behöver 

presenteras för de som studerar till bibliotekarier. I sådana fall skulle möjligen 

bibliotekariers senare kompetensutveckling på arbetsplatsen inte behöva bli alltför 

omfattande och kräva lika mycket tid, eftersom de inte skulle behöva utveckla sin kunskap 

från grunden. En informant i studien förklarar att hen är på en nivå där hen fortfarande 

försöker lära sig vad begreppet betyder, vilket är en aspekt som skulle kunna rymmas i en 

utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. 
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Föreliggande studie visar att det finns en önskan om att utveckla kunskap om både data 

literacy som begrepp, tekniska verktyg samt vilka riktlinjer som finns för forskning. Det 

kan följaktligen kräva kompetenser inom flera områden som bidrar med relevanta delar i 

utformandet av tjänster som främjar data literacy från olika perspektiv. Utmaningen tycks 

finnas i att hitta tid för detta. I resultatet framkommer att bibliotekarier med ansvar för 

inköp av media och samlingar har fått förfrågan om inköp av datauppsättningar. Detta visar 

att det kan behövas övergripande kunskap om data hos bibliotekarier, för att kunna stödja 

området från olika perspektiv. Bawden och Robinson (2017) skriver att bibliotekarier 

behöver grundläggande kunskap för att möta nya användarbehov, medan kanske bara ett 

fåtal förväntas specialisera sig i ämnet. Samtidigt berättar en informant i denna studie att 

om data förekommer mer intensivt på vissa institutioner kan resurser fördelas olika och 

således förväntningarna på bibliotekariers kompetenser variera, vilket också kan leda till 

frågor kring vem som förväntas kunna vad. 

  

I resultatet menar en informant att många bibliotekarier har humanistiska bakgrunder och 

inte har hanterat data i stor utsträckning, vilket gör att data för många kan upplevas 

främmande. Data kan komma till uttryck på flera sätt beroende på vad som studeras, till 

exempel kan data vara bilder och ljudinspelningar (Buckland, 2017). Att forskningsdata 

kan se olika ut är även något som framhålls i denna studie, framför allt betonar en informant 

att data inte bara är siffror. Det är utifrån detta intressant att det ändå finns en idé om att 

bibliotekarier med humanistisk bakgrund inte hanterat stora mängder data, alternativt att 

bibliotekarier med sådan bakgrund själva upplever att de har lite erfarenhet av data. Kanske 

finns en uppfattning av att data är information som till största del uttrycks i siffror, att 

individer utan kunskaper i statistik upplever att de inte har kunskap eller intresse att stödja 

datahantering. Om data är en form av information som bland annat kan vara text, siffror, 

ljud och bilder så har säkerligen många med humanistisk bakgrund hanterat och använt 

data (Buckland, 1991). Kanske ligger osäkerheten i de tekniska färdigheter som följer de 

verktyg som finns för att hantera denna, och inte datan i sig. Möjligtvis behövs fler exempel 

på hur data kan komma till uttryck, även i en utbildning för framtida bibliotekarier, 

liknande Bawden och Robinsons (2017) förslag genom den kurs som utformades i en 

utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Koltay (2015) poängterar att data 

literacy är relevant att utveckla både hos bibliotekarier och användare. Genom att införa 

data literacy i ett tidigt skede, även i framtida bibliotekariers utbildning, skulle både deras 

och användares datahantering möjligen effektiviseras. 

6.4 Framtida roller 

I resultatet framkommer bland annat att biblioteket som fysisk plats kan få allt större 

betydelse i takt med att data literacy utvecklas på biblioteket. Biblioteket möjliggör möten 

över ämnesgränser där människor möts för att kreativt arbete med olika uppsättningar av 

data. Samtidigt förutspås den digitala sfären utvecklas parallellt med det fysiska rummet. 

Samarbeten och kommunikation med forskare, studenter och övriga anställda vid 

universitetet uppfattas relevant i utvecklandet av data literacy. Genom nära samarbete med 

institutionerna får bibliotekarierna inblick i aktuella behov och institutionerna vetskap om 
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bibliotekariernas kompetenser. Clement et al. identifierar detta som en utmaning för 

bibliotekarier, att lyckas nå ut med sin kunskap till institutionerna, något som poängteras i 

denna studie för att skapa goda förutsättningar i utvecklandet av service och tjänster. 

Informanterna upplever att det är svårt att i det här stadiet uttrycka hur data literacy kan 

komma att prägla biblioteket i framtiden, men samtliga informanter förutspår att de som 

bibliotekarier kommer ha någon roll som med tiden kommer tydliggöras. Framtida roller 

förutspås inte uteslutande beröra undervisande bibliotekarier, utan även bibliotekarier med 

ansvar för media och samlingar, som redan nu fått förfrågningar om inköp av uppsättningar 

av forskningsdata. 

 

Föreliggande studie visar att bibliotekarierna förhåller sig trevande till frågor om data 

literacy men att de samtidigt upplever det som angeläget att lära sig mer om för att kunna 

utveckla data literacy hos användarna. Data literacy uppfattas relevant när verksamheten 

utvecklas där bibliotekarier som informationsspecialister upplevs kunna stödja användarna 

i att hantera data. På vilka sätt och i vilken utsträckning är ännu inte klart, och det verkar 

än så länge inte finnas en uttalad strategi för hur data literacy ska framställas i bibliotekets 

undervisning, men bibliotekarierna berättar att de hittills erbjuder en del lärandeaktiviteter 

som främjar arbetet med data literacy, framför allt i de digitala labben, vilket indikerar att 

ämnet uppmärksammas och formas utifrån de förutsättningar som finns idag, samt att 

informanterna verkar se positivt på den fortsatta utvecklingen av pedagogiska tjänster inom 

datahantering, inte minst i de digitala labben. 

 

Studien visar att informanterna uppfattar data literacy både igenkännande och främmande 

samt att ämnet bidrar till både möjligheter och utmaningar. Buckland (2017) uttrycker att 

dagens datacentrerade forskningsmiljö bidrar till att kunskap kan delas mellan olika 

discipliner och överskrida ämnesgränser, samt att detta möjliggör en ny form av 

meningsbärande information. En möjlighet med data literacy som studien visar är när en 

av informanterna uttrycker att data literacy både kan bidra till möten över ämnesgränser 

och mellan olika användare oavsett bakgrund att kreativt arbeta med data i digitala miljöer. 

Detta är en viktig del i frågan om hur data som kompetensområde bäst avdramatiseras, så 

att den med lite erfarenhet och kunskap får prova och bilda sig en uppfattning. Här kan 

biblioteket spela en viktig roll, som är öppet för alla, oavsett vilken institution en tillhör. 

Detta förutsätter att biblioteket kan marknadsföra aktiviteter och tjänster på ett sätt som 

både når ut och tilltalar användare från olika institutioner. Kompetenser i marknadsföring 

är även något som förutspås bli mer efterfrågat som följd av teknikutveckling och 

digitalisering (Svensk Biblioteksförening, 2010). Detta skulle främja en lärandeaspekt, det 

kunskapsutbytet som sker mellan discipliner. Med det sagt förefaller utmaningar finnas 

längs vägen, som alltid i ett förändringsarbete, och vilken plats data literacy kommer ha på 

universitetsbiblioteket i framtiden är en följd av vilka roller som bibliotekarierna själva vill 

ta, samt vilken väg som biblioteket i stort väljer att gå. 
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6.5 Metoddiskussion  

Universitetsbiblioteket som intervjuerna har genomförts på består av tio ämnesbibliotek 

som är indelade i fem enheter. Initialt var planen att intervjua en bibliotekarie vid 

respektive ämnesbibliotek, men då jag inte lyckades hitta informanter från varje bibliotek 

fokuserar studien istället på bibliotekarier med varierade arbetsuppgifter.  

Mot bakgrund av att data literacy är ett så pass nytillkommet område har en del utmaningar 

med denna uppsats varit att hitta material att bygga studien på. Samtidigt är detta också är 

en anledning till att denna studie har genomförts, att uppmärksamma en relativt ny aspekt 

av biblioteksvärlden. Intervjufrågorna har formulerats med hänsyn till att begreppet kan 

upplevas outforskat men också kan komma att bli mer aktuellt. En person med stort intresse 

för data literacy kan i detta fall vara mer intresserad av att delta i studien. Genom att 

utforma intervjufrågor som både sökt svar på möjligheter och utmaningar med data literacy 

har jag dock försökt uppnå reflektioner från olika aspekter.  

Bryman (2016) skriver att det viktigaste med kvalitativa intervjuer är att forskaren med 

sina intervjuer uppnår en empirisk mättnad. Det är således orimligt att på förhand veta hur 

många intervjuer som måste genomföras förrän det upptäcks under studiens gång. När de 

fem intervjuerna hade genomförts och resultaten till slut bearbetades upplevde jag dock att 

intervjuerna hade genererat mycket empiri att med en tematisk analysmetod kunna 

identifiera återkommande mönster. Min förhoppning är att med föreliggande studie och 

tillvägagångssätt inspirera vidare studier med fokus på data literacy. Det vore i 

fortsättningen intressant att via enkätundersökning studera bibliotekariers attityder till data 

literacy för att representativt uttrycka hur konceptet upplevs. Vidare vore det intressant, 

utifrån ett användarperspektiv, att undersöka data literacy genom att studera vilka behov 

som finns hos både studenter och forskare. Den här studien har inte fokuserat på 

definitioner och reflektioner i relation en specifik användargrupp, det vore således 

intressant att jämföra vilka likheter och skillnader som finns bland användarbehov hos 

studenter och forskare inom data. 

6.6 Slutsatser 

Informanterna definierar data literacy som kompetenser i att tyda, citera och analysera både 

egna och återvunna data. Samtidigt som informanterna upplever osäkerhet kring begreppet 

och dess innehåll uttrycks tämligen homogena idéer om vad data literacy innebär. En 

informant uttrycker dock starkare osäkerhet i ämnet, och en annan informant upplevs 

tryggare i vad data literacy handlar om, eftersom hen engagerat sig mycket i området. Två 

informanter som har tydligare idéer om begreppet uttrycker dock en önskan om att utveckla 

kunskapen. Samtliga informanter är överens om att det är viktigt att vidareutbilda sig på 

området. Informanterna upplever även data literacy som likvärdigt med begreppet 

information literacy då de delar många förhållningssätt och kompetensområden. Det 

poängteras dock att data fokuserar på råmaterial medan information literacy fokuserar på 

en färdig produkt i form av en bok eller artikel. 
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Data literacy är enligt informanterna viktigt att arbeta med, det råder däremot delade 

meningar om det faktiskt är bibliotekarier som kommer vara de primära förmedlarna av 

denna kunskap, eller om det kommer tillkomma andra yrkesgrupper till biblioteken som 

arbetar med att lära användarna hantera data. Samtliga informanter är dock överens om att 

arbetet möjligen kommer ske i samarbete med andra professioner. Biblioteket har öppnat 

två digitala labb där kurser i dataanalysprogram erbjuds för både bibliotekarier, studenter 

och forskare. De digitala labben är just nu bibliotekets tydligaste forum för datahantering 

där relaterade kompetenser kan utvecklas genom deltagande och utövande av labbens olika 

tjänster. Vidare är det inte definierat hur data literacy bör fortsätta utvecklas i bibliotekets 

undervisning.  

Den främsta utmaningen med att utveckla data literacy på biblioteket är att hitta effektiva 

tillvägagångssätt, men även att tydliggöra åt vilket håll en organisation med varierade 

uppfattningar och erfarenheter strävar. Samtliga informanter poängterar att data literacy 

möjliggör att bibliotekarier får utveckla sin profession och kompetensområden, men vilka 

roller detta kommer innebära är enligt en informant beroende av vilka roller som 

bibliotekarier själva önskar ha. Vidare uttrycks att data literacy möjliggör nya sätt för 

kunskap att produceras, bland annat genom digitala labb som forum för datahantering, där 

användare från olika discipliner kan mötas och med olika erfarenheter och forskningsdata 

uppnå ny intressant kunskap. I dessa verkar data literacy ha fått sin tydligaste hemvist i det 

här stadiet, där både studenter och forskare får utrymme att arbeta med data och fungerar 

som ett tydligt forum för kompetensutveckling för både bibliotekarier och användare. 

Så vad innebär svaren på studiens fyra forskningsfrågor för bibliotekens fortsatta arbete 

med data literacy? En första slutsats som dras av studien är att biblioteken befinner sig i 

ett skede där nya arbetsområden utvecklas, där användarna förväntar sig att få hjälp med 

datahantering från bibliotekarier. En ytterligare slutsats utifrån detta är att bibliotekarierna 

måste kompetensutveckla sig i ämnet för att erbjuda sådana tjänster av kvalitet och möta 

behov som både kommer från studenter och forskare, och även att samtliga bibliotekarier 

bör vara beredda på att kompetensutveckla sig i någon utsträckning då det kan komma att 

beröra samtliga bibliotekarier oavsett vilket arbetsområde de har på biblioteket.  

Den tredje och sista slutsatsen som dras, som ett svar på vad studiens resultat innebär för 

bibliotekens framtida arbete med data literacy, är att biblioteken måste identifiera var och 

på vilket sätt data literacy kommer in i biblioteksverksamheten, om data literacy ska 

utvecklas parallellt med redan befintliga pedagogiska tjänster eller utvecklas som en egen 

del i verksamheten. Det innebär således att biblioteken behöver arbeta med att tydliggöra 

hur data literacy ska komma till uttryck på biblioteket, trots att de har börjat utforma 

områden som utvecklar data literacy så kan de fortfarande tänkas ha en bit kvar innan de 

utvecklat fullt väldefinierade strategier kring hur de ska arbeta med data literacy. 
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Sammanfattning 
 

Föreliggande studie undersöker hur fem bibliotekarier vid ett universitetsbibliotek 

definierar och reflekterar kring data literacy. Studiens forskningsfrågor fokuserar på hur 

bibliotekarierna definierar data literacy, hur de uttrycker att arbetet med data literacy 

formas på biblioteket, vilka möjligheter och utmaningar bibliotekarierna upplever med 

data literacy samt hur de tror att data literacy kan prägla biblioteket i framtiden. Syftet med 

studien är att ta reda på vad svaren på de fyra forskningsfrågorna innebär för bibliotekens 

framtida arbete med data literacy. Frågeställningarna motiverar ett kvalitativt metodval, 

där semistrukturerade och enskilda intervjuer med bibliotekarierna genomförs i syfte att 

uppnå individuella reflektioner av data literacy. Intervjuerna spelas in och bearbetas med 

en tematisk analysmetod för att illustrera vilka mönster som identifieras i bibliotekariernas 

reflektioner. Studien utgår från ett dokumentperspektiv på information och data, med 

utgångspunkt i Bucklands teori om information-as-thing. Därtill utgår studien från fem 

kompetensområden som enligt Calzada Prado och Marzal identifierar data literacy. 

Studiens resultat visar att data literacy innebär färdigheter i att använda och hantera data 

genom att bland annat tolka, citera och analysera data. Olika användargrupper hanterar 

data på varierande sätt och data literacy bör således anpassas efter både nivå såväl 

ämnesinriktning, viktigt är dock att data literacy lärs ut redan på grundnivå för att 

effektivisera studenters och forskares datahantering på sikt. Resultatet visar att data 

literacy är ett svårdefinierat begrepp som ännu inte har utvecklats ingående i bibliotekets 

undervisning, men att detta är en förhoppning. Arbetet med data literacy inriktas, enligt 

informanterna, mot att bibliotekarierna har fått möjlighet att kompetensutveckla sig i 

dataanalysverktyg genom workshops. En av bibliotekets enheter har därtill avsatt tid åt 

data vid personalmöten för att öka kunskapen kring data. Vidare har universitetsbiblioteket 

öppnat digitala labb vid två ämnesbibliotek där användarna kan arbeta med data i till 

exempel Excel, R och Python och med verktyg för visualisering av data. Biblioteket har 

även haft workshops i labben i analysverktyg för både bibliotekarier och användare. Två 

utmaningar med att utveckla data literacy i verksamheten är att hitta tid för 

kompetensutveckling och prioritera verksamhetsinnehåll. Samtidigt möjliggör data 

literacy att bibliotekarierna kan utveckla sin profession i relation till institutionella 

förändringar och användarbehov.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuförfrågan och informationsbrev  

 

Hej! 

Jag heter CajsaStina och är studentpersonal på x samt x. Jag läser även sista terminen på 

Masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och 

ska nu skriva mitt examensarbete som ska handla om data literacy på 

universitetsbibliotek. 

 

Det övergripande syftet med studien är att utveckla kunskap utifrån några bibliotekariers 

tankar om data literacy, om och hur man arbetar med data literacy samt vilka möjligheter 

och utmaningar som kan finnas.  

 

Jag söker nu bibliotekarier att intervjua från olika ämnesbibliotek vid xxx. Intervjuerna 

kommer att ljudinspelas, genomföras enskilt och på den plats personen själv önskar. Mer 

information om studien finns i det bifogade informationsbrevet. 

 

Är du eller någon annan intresserad av att bli intervjuad? Det vore jättesnällt om du vill 

vidarebefordra denna förfrågan till övriga bibliotekarier inom arbetsgruppen för studie- 

och forskningsstöd på din enhet. De som är intresserade av att bli intervjuade kan höra av 

sig till mig, cajsastinarisberg@gmail.com.  

 

Tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar, 

CajsaStina Risberg 
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29 januari 2018, Uppsala   

Informationsbrev   

  

Syftet med min masteruppsats är att utveckla kunskap utifrån några bibliotekariers tankar 

kring data literacy. Frågeställningarna som studien ämnar besvara är följande:    

 Hur definierar några bibliotekarier begreppet ”data literacy”?   

 På vilka sätt arbetar bibliotekarierna med data literacy?   

 Vilka möjligheter och utmaningar uttrycker bibliotekarierna kan finnas med att arbeta 

med data literacy? 

 Hur tror bibliotekarierna att data literacy/forskningsdata kommer prägla biblioteken 

i framtiden?   

 

Jag kontaktar dig eftersom du är bibliotekarie på ett universitetsbibliotek. Min 

förhoppning är att intervjua bibliotekarier vid samma universitetsbibliotek, men vid olika 

ämnesbibliotek. Det förväntas att du kan besvara intervjufrågorna utifrån egna 

erfarenheter och/eller uppfattningar av till exempel informationskompetens, 

datakompetens/data literacy samt studie- och forskningsrelaterade aktiviteter som en del 

av biblioteksverksamheten.    

Tidsåtgången beror till stor del på hur uttömmande svar som frågorna genererar samt hur 

många följdfrågor som ställs. Intervjun beräknas i alla fall inte ta mer än 30 minuter. Du 

har rätt att avbryta intervjun när som helst samt välja att inte svara på en fråga. Intervjun 

sker på den plats du själv önskar. Intervjun kommer att ljudinspelas och raderas efter att 

materialet transkriberats och bearbetats för resultat och analys.    

Materialet kommer vidare hanteras konfidentiellt under hela processen. Vid behov kan 

dock handledaren i uppsatsarbetet behöva ta del av intervjumaterialet. I resultatdelen 

kommer inga andra personuppgifter än yrke/arbetsuppgifter och bibliotek nämnas, då det 

endast är dessa aspekter som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Medverkan i studien innebär att resultatet kommer presenteras vid en opponering i Borås 

den 1 juni 2018, samt publiceras som en del av min masteruppsats i Biblioteks- och 

informationsvetenskap i databasen DiVA. Min handledare i uppsatsen är Malin Utter, 

malin.utter@hb.se.    

   

Med vänlig hälsning,   

CajsaStina Risberg cajsastinarisberg@gmail.com   
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Inledning  

Förklara uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar  

Meddela om hur intervjumaterialet kommer hanteras, rättigheter samt konfidentialitet   

Inledande frågor om yrke, arbetsområde, arbetsuppgifter  

Data literacy som begrepp  

När man läser om data literacy ges ganska generella definitioner, hur skulle du definiera 

data literacy?  

Hur skulle du säga att data literacy förhåller sig till begreppet informationskompetens?  

Data literacy förutspås bli mer och mer aktuellt på universitetsbibliotek. Upplever du att 

det finns ett behov att stödja mer i datahantering? På vilka sätt?  

Nämn några fördelar med att biblioteken utvecklar datarelaterade aktiviteter/data literacy.  

Vilka utmaningar tror du kan finnas?  

Bibliotekens/bibliotekariers roller och arbetssätt  

Vad tror du att universitetsbiblioteket kan bidra med när studenter och forskare ska 

hantera data?  

Vilka kompetenser tror du att en bibliotekarie redan har som är användbart kopplat till 

data literacy?  

Kan du ge några exempel på kompetenser som bibliotekarier kan behöva utveckla 

och/eller påbygga? Hur kan man göra detta?  

Hur skulle data literacy kunna utvecklas beroende på användargrupp?  

Arbetar ni med data literacy på ditt ämnesbibliotek? Hur i så fall?  

Vilka strategier tycker du är viktiga för att utveckla bra arbetssätt inom data literacy? 

(hur kan man arbeta, vilka metoder kan användas)  

Avslutande frågor  

Vilken roll tror du att universitetsbiblioteken kommer ha inom data 

literacy/forskningsprocesser i framtiden? Hur tror du bibliotekarier kommer att arbeta 

med data literacy?  

Är det något du vill tillägga?  

 


