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Abstract: This Master thesis aims to illuminate nine librarians’ relation to 
professional information. This is accomplished by focusing on five 
questions: How do they communicate and acquire professional 
information, and how do they evaluate its relevance? What are their 
experiences of continuing professional education? What are their 
opinions on the academicalisation of the  education? Is it possible to 
perceive something of the librarians’ professional project in the 
informants’ statements? What is their relation to the academic 
subject of library and information science and the research on the 
area? The analysis is based upon the interviews with nine librarians 
and carried out with profession theory in order to study the role of 
theoretic knowledge in our participants’ professiona lisation 
processes. We also use different context oriented theories to study 
the contextual dimension of information need and seeking. The 
conclusions of this Master thesis reveal that the communication 
between the theory of library and information science and the 
practice need to be improved if we want to see more of an 
evidence-based librarianship. The main barrier to increased contact 
with library an information science that was mentioned by the 
informants is lack of time. Thus, librarians need to, continuously,  
have the opportunity to seek for professional information during 
working-hours.  
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1 Inledning 
Högskolereformen på 1990-talet förde med sig att utbildningar som tidigare varit av mer 
praktisk art akademiserades, dvs. gick från att vara yrkesutbildningar till att 
vetenskapliga ämnen inrättades, som studeras på det traditionella akademiska viset. 
Bibliotekarieutbildningen är ett exempel på utbildning som genomgick denna 
förändring. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har forskningsanknutits, det 
finns professurer och vetenskaplig kunskap produceras vid flera institutioner i Sverige. 
Det finns en ständigt växande mängd teoretisk kunskap i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap att finna i tidskrifter, böcker, forskningsrapporter, databaser, 
webbplatser och konferenser i Sverige och utomlands.  

I och med att den teoretiska kunskapsmängden har ökat, har informationssökning blivit 
en viktig del av yrkeslivet för fler och fler yrkesgrupper, bland dem bibliotekarier. Olof 
Sundin, fil. dr. vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid 
högskolan i Borås, skriver i Informationssökning i övergången från utbildnings- till 
yrkespraktik, att det finns ett behov av akademiska kunskaper i informationssökning 
med hjälp av IKT (Sundin, 2004, s.12). Han ser likheter mellan yrkesgrupperna 
bibliotekarier och sjuksköterskor och menar att de båda deltar i var sitt professionellt 
projekt där akademisering, teoretisering och informationssökning används som redskap. 
Professionaliseringsprocessens förhållande till teoretisk kunskap kommer vi att titta 
närmare på i uppsatsen. 

Frågan är i vilken utsträckning bibliotekarierna på ”fältet” intresserar sig för och tar del 
av det stora teoretiska material som finns och hur stor del av detta som kommer till 
användning i bibliotekariernas praktiska yrkesutövning. Beträffande studier kring 
informationssökning i yrkeslivet finns det sådana, ofta kvantitativa undersökningar, som 
mest intresserat sig för vilka källor som används och hur mycket. När det gäller 
bibliotekariers informationssökning åt sig själva som underlag för kunskapsbildning, 
konstaterar Sundin att det finns anmärkningsvärt lite skrivet (ibid., s.25). 

Sundin skriver att det finns en spänning ”mellan teori/akademi och praktik, mellan 
specialist- och generalistkompetens samt mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek” 
(ibid., s.11). Detta problem vill vi också konfrontera inom ramen för vår uppsats, genom 
att låta bibliotekarier i olika yrkesroller komma till tals angående deras förhållande till 
teorin inom sitt kunskapsområde. Sundin påpekar att det inte finns tydligt uttryckt i 
några riktlinjer för yrkesgruppen att bibliotekarier ska hålla sig uppdaterade inom det 
formella biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet och ser ”det kanske 
paradoxala i att bibliotekarier ofta ses som förvaltare av andras kunskap men tycks ha 
ett komplexfyllt förhållande till en egen utvecklad formell kunskap” (ibid., s.12). 

Idén till vårt uppsatsämne föddes under kursen Informationssökning och 
kunskapssociologi, som vi läste under senhösten 2003. Inom den kursen studerade vi 
forskares informationssökning och tanken väcktes att man kan studera andra 
yrkesgrupper och det framkom även att bibliotekarier är en outforskad yrkesgrupp i 
detta sammanhang. Vi, som pragmatiska studenter ville gärna undersöka något som vi 
kunde ha nytta av i vårt framtida yrkesliv och valde därför att studera hur bibliotekarier 
söker information för att utvecklas i sin yrkesroll. Diskussionerna på kursen rörde också 
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huruvida utbildningen ska innehålla praktik, vilken nytta vi har av den teori vi lärt oss 
när vi väl hamnat i arbetslivet och vilket utbyte det finns mellan yrkeslivets vardag på 
ett bibliotek och den teori och forskning som de olika biblioteks- och 
informationsvetenskapliga institutionerna tillhandahåller. Dessutom talades det mycket 
om olika bilder av bibliotekarieyrket och hur yrkets status skulle kunna höjas. Allt det 
här var oerhört intressant och spännande, tyckte vi.  

Reaktionerna som mötte oss när vi försökte beskriva vår idé för vänner som arbetat 
inom bibliotekarieyrket var många gånger utrop om att det är en avgrundslik klyfta 
mellan biblioteks- och informationsvetenskapens teori och dess praktik ute på 
arbetsplatserna. Inte kunde de väl tänka sig att det fanns något intresse att vända åter till 
utbildningens teorier när man väl hamnat i vardagslunken på jobbet. De hade inte märkt 
att något sådant förekom. Detta gjorde att vi började fundera kring vad hade vi lärt oss 
och vilken nytta vi skulle komma att ha av våra kunskaper? Används inte de 
vetenskapliga teorierna i praktiken? Kommunicerar inte den vetenskapliga sfären med 
den praktiska? Är inte bibliotekarierna själva villiga att lära sig mer? Och finns det 
någon skillnad mellan de bibliotekarier som arbetat länge inom yrket och de som 
utbildats under de nya förutsättningarna? Det är många frågor, vi vet, och alla besvaras 
inte i denna uppsats. 

Eftersom vi blev fundersamma över denna reaktion, kom vi att undra hur vanlig denna 
inställning till fackinformation och teoretisk forskning i ämnet är inom yrkesgruppen. 
Vi ville inte nöja oss med att intervjua en bibliotekstyp eller bibliotekarieinriktning utan 
ville få en bild av olika arbetsmiljöer, olika stora bibliotek och olika yrkesinriktningar. 
Vi ville studera vilket förhållande några enskilda bibliotekarier i olika kontexter har till 
fackinformation, både den informella, vardagliga och den mer formella, vetenskapliga. 
Nio bibliotekarier har fått komma till tals. De har fått berätta om sina erfarenheter och 
önskemål och vi har med utgångspunkt i deras berättelser försökt följa tendenser och 
spår i deras resonemang. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna magisteruppsats är att belysa några bibliotekariers relation till 
fackinformation. Vi vill visa hur de söker den och använder sig av den för att utvecklas i 
sin yrkesroll. En intressant aspekt av deras förhållande till fackinformation, är i vilken 
utsträckning de tar del av den formella fackinformationen, den vetenskapliga 
forskningen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och hur de tänker kring 
akademiseringen av utbildningen. Är steget mellan ämnets teori och praktik fortfarande 
stort – hur intresserade är praktikerna på fältet av vad som händer inom den 
vetenskapliga forskningen i ämnet?  

För att uppnå vårt syfte har vi arbetat utifrån följande fem frågeställningar:  

1. Hur tänker informanterna kring akademiseringen av utbildningen? 
2. Vilka erfarenheter har informanterna av fortbildning och livslångt lärande? 
3. Hur kommunicerar informanterna fackinformation? På vilka sätt tillägnar de sig 

fackinformation? Hur värderar de relevansen? 
4. Går det att skönja något av bibliotekariekårens professionella projekt i våra 

informanters uttalanden och hur kan det i så fall karaktäriseras? 
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5. Vad har informanterna för förhållande till ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap och den vetenskapliga forskningen inom 
kunskapsområdet? 

1.2 Metod 
Det har tidigare, ur ett internationellt perspektiv, gjorts kvantitativa undersökningar för 
att undersöka bibliotekariers förhållande till professionell vidareutbildning och om 
formerna för denna utbildning (se Layzell Ward, 2002; Libutti, 1999). Vi har istället 
valt att med hjälp av kvalitativa intervjuer studera några yrkesverksamma bibliotekariers 
relation till fackinformation och synliggöra skillnader i erfarenheter av och 
förhållningssätt till tillägnandet av fackinformation, och belysa hur samspelet mellan 
den teoretiskt grundade biblioteks- och informationsvetenskapen och yrkesrollen som 
bibliotekarie upplevs och fungerar.  

Bengt Starrin och Barbro Renck, båda aktiva vid institutionen för samhällskunskap vid 
Karlstads universitet, säger att den kvalitativa intervjun har till syfte ”att upptäcka eller 
identifiera icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 
innebörder” (Starrin & Renck, 1996, s.188). Denna breda målsättning får ligga till grund 
för vårt val av tillvägagångssätt. Vi anser att vi kan använda denna intervjumetod för att 
få fram användbart och intressant material och kunna genomföra en fungerande analys 
utifrån detta. 

Vad gäller urvalet av informanter och antalet intervjuer som genomförs påtalar Heléne 
Thomsson, fil. dr. i psykologi vid Stockholms universitet, att antalet intervjuer beror på 
vilken typ av förståelse man vill nå (Thomsson, 2002, s.56). Att intervjua alltför många 
innebär en mättnad då få nya reflektioner tillkommer. Enligt Thomsson är det väl 
motiverat att begränsa antalet djupintervjuer för en uppsats till mellan fem och tio 
stycken, beroende på den begränsning av tid och utrymme som föreligger (ibid, s.58). 
Vi tar fasta på denna rekommendation och genomför nio intervjuer. Vi vill inte begränsa 
oss till en aspekt av bibliotekariekåren, utan har valt att genomföra intervjuer med såväl 
folk- som skol- och forskningsbibliotekarier. Detta för att få en bred vy över de 
frågeställningar vi har, utan att för den skull jämföra de olika yrkesrollerna i någon 
större utsträckning. Att jämföra arbetsplatser och arbetssituationer är inte syftet med 
denna uppsats. 

Vi genomförde intervjuerna på informanternas respektive arbetsplatser. Det var väldigt 
spännande att få möjlighet att komma ut i olika arbetsmiljöer och få en inblick i hur 
dessa bibliotekariers vardag kan se ut och hur de tänkte kring informationssökning, 
fackinformation, fortbildning etc. Dessutom fick vi en uppfattning om arbetsplatsens 
beskaffenhet. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och genomförde intervjuerna var 
och en för sig, detta för att vinna tid och greppa över ett större geografiskt område och 
att i så stor utsträckning som möjligt få till stånd en dialog. Hjälpmedel vid 
intervjutillfället var förutom en intervjumall, en bandspelare. Intervjuerna tog cirka en 
timme att genomföra. 

Med dessa intervjuer som utgångspunkt och medel hoppas vi kunna föra ett resonemang 
kring våra frågeställningar. Vårt analysarbete inleddes med att vi delade in vårt 
empiriska material under olika rubriker eller ämnesområden. Sedan applicerar vi de 



 8 

utvalda teorierna på materialet och återger vad vi ser, vad som överensstämmer och vad 
som avviker. Slutligen försöker vi dra slutsatser utifrån vad som framkommit under 
analysarbetet. António Barbosa da Silva, professor vid Misjonshøgskolen i Stavanger, 
skriver om hermeneutisk-fenomenologisk tolkning av texter att man måste vara 
medveten om sin förförståelse och kunna arbeta utifrån och bortom denna i sin analys 
av intervjuer. Man måste kunna jämföra olika personers upplevelser av samma 
fenomen, samtidigt som man ska kunna särskilja den enskilda personens tidsbundna 
uppfattning från det universella, tidlösa hos ett fenomen (da Silva, 1996, s.188ff).  

Det kan nog skönjas i uppsatsen att vi är ganska positivt inställda till professionalisering 
och akademisering och vi vill därför tyd ligt visa vår förförståelse- och 
tolkningshorisont. I vår förförståelse av bibliotekariers kontakt med formell 
vetenskaplig fackinformation ingick en uppfattning att bibliotekarier med en äldre 
utbildning skulle vara mindre benägna  och ha mindre erfarenhet av att söka sig till 
vetenskaplig forskning för att utvecklas professionellt, än bibliotekarier som gått 
utbildningen sedan den gjordes om 1994. Vår förförståelse besannades i stort sett, men 
vi kan även se individuella variationer.  

Vi är medvetna om att vi är akademiker, vi håller just nu på att avsluta en akademisk 
utbildning och denna uppsats är en akademisk produkt, en produktion av just den 
kunskap vi undersöker förhållandet till. Bourdieus tankar om reflexiv sociologi 
framkommer i Den kritiske ettertanke som vi behandlade under den redan omnämnda 
kunskapssociologikursen hösten 2003. Vi förstår det så att sociologen, forskaren eller 
magisterstudenten, i vårt fall, ”... er plassert i ei social verd og at han/ho derfor 
nodvändigvis har ein sosialt fastlagt sociologisk synsvinkel overfor denne verda ...” 
(Bourdieu, 1993, s. 56). Vi känner en förståelse för att de informanter vi intervjuat som 
har en äldre utbildning (inte har någon akademisk utbildning) kan uppleva våra frågor 
om deras kontakt med vetenskaplig kunskap nästan som en anklagelse, som att de borde 
hålla kontakt med den, men inte riktigt vet vad vi pratar om och därför kan bli lite 
stressade och negativt inställda till våra frågor kring teori och vetenskap i ämnet.  

Lars Seldén skriver också i sin avhandling Kapital och karriär, 1999, om Bourdieus 
tankar om kraven på forskaren att ha en självreflekterande hållning till sitt arbete och att 
man ska objektivera det objektiverande subjektet dvs. forskaren (s.124). Här 
framkommer också Gunnar Myrdals förslag för att säkrare kunna bedöma 
forskningsresultat, ett krav på att forskaren ska redovisa sin förförståelse så att läsaren 
kan bedöma och diskutera fördomar och eventuell partiskhet/bias (ibid.). Forskaren ska 
alltså vara självreflekterande och Bourdieu menar att när man undersöker en social värld 
som man själv är indragen i uppstår kunskapsteoretiska problem (Bourdieu, 1996, s. 
11). Johan Olaisen, professor vid Bedriftsekonomisk Institutt i Oslo, beskriver vad han 
kallar klarifierad subjektivitet:  
 

Researchers depend on their background and training. As a result, they can only 
develop more or less subjective theories … we all have, as human beings, the 
tendency to presume that what we have once verified as valid will remain valid in 
the future. This is a naive act of faith, yet we act as though we believe it … What 
is more or less subjective is our manner of dealing with data … there are three 
aspects to be taken into consideration in our study of human behavior: first, the 
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objective conditions of action; second, the pre-existing ”attitudes”; third, the 
definition of the situation, the more or less clear conception of the conditions and 
the consciousness of the attitudes. (Olaisen, 1996, s.304f.) 

 
Sätter vi in detta i vår situation nu då vi ägnar oss åt tolkning och analys av andras 
intervjuutsagor, förstår vi det som att eftersom det aldrig går att vara helt objektiv när 
man studerar ett fenomen, ska man redogöra för sin egen ställning och bakgrund, 
varifrån man studerar, analyserar och tolkar (Seldén, 1999, s. 125). Dessutom ska man 
vara medveten om subjektiviteten hos sina informanter och miljön vari informanten 
verkar och intervjun tar plats. 

1.3 Avgränsningar och urval 
De flesta avgränsningar har tidigare nämnts i metodkapitlet, men vi vill här betona att 
vårt syfte inte är att jämföra olika arbetsmiljöer med varandra. I analysdelen kan vissa 
tendenser komma att belysas och vissa slutsatser kan dras utifrån de olika 
arbetsplatsernas förutsättningar. Dock är en jämförande studie inte vår avsikt utan vi vill 
istället låta åsikterna hos våra informanter stå i förgrunden. De får själva beskriva sina 
erfarenheter och åsikter om fackinformation och akademisering. Det finns inte mycket 
forskning kring bibliotekariers informationssökning att tillgå och vi har va lt att använda 
oss av så nyproducerad som möjligt, med tanke på den snabba informationstekniska 
utvecklingen som förändrar förutsättningarna.  

Vi valde att intervjua nio bibliotekarier. Antalet kändes hanterbart för storleken av 
undersökningen och den begränsning av tid och utrymme som utgör riktlinjer för 
uppsatsen. Samtidigt som det är oerhört spännande att intervjua människor så tar det tid 
och kraft och det är ett tidskrävande arbete att skriva ut och bearbeta intervjuer. Vi ville 
intervjua bibliotekarier från olika biblioteksmiljöer och det blev en fördelning mellan 
gymnasie-, folk- och högskole/universitetsbibliotek. Likaså ville vi ha informanter av 
båda könen och en variation av åldern på deras utbildning.  Detta för att vår förförståelse 
innehöll en bild av att bibliotekarier i olika kontexter med olika utbildningsbakgrund 
präglas av dessa och utvecklas på olika sätt. Vi är nöjda med att vi fick en spridning på 
informanterna ur det hänseendet.  

1.4 Definition av begreppet fackinformation 
Vi använder oss av Sundins definition av begreppet fackinformation som den 
information som ”professionella förhåller sig till som en del av den yrkesmässiga 
kunskapsutvecklingen” (Sundin, 2003, s.19). I vår studie har vi varit intresserade av 
både formell och informell fackinformation, även om vi visar ett särskilt intresse för i 
vilken utsträckning våra informanter tar del av den formella fackinformationen som 
produceras vid de biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionerna. 

1.5 Tidigare forskning 
Detta avsnitt avser att visa tidigare forskning som berör bibliotekariers relation till 
fackinformation, och framförallt den formella, teoretiska, vetenskapligt producerade, 
vilken har att göra med förhållandet och kommunikationen mellan akademi och praktik. 
Vi anstränger oss för att presentera så aktuella forskningsprojekt som möjligt. 
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Undersökningar som belyser bibliotekariers informationssökning för att utvecklas i sin 
yrkesroll är dock få. De flesta fokuserar i stället bibliotekariers informationsbehov och 
lärande för att kunna assistera användargrupper. Andra undersökningar, främst 
engelskspråkiga projekt, fokuserar på arbetsledningens behov och tillvägagångssätt för 
att motivera och utbilda sin bibliotekspersonal (jfr Sugg; Allan; Fuseler Avery, Dahlin 
& Carver). Vi kommer att genom en snabb återblick över bibliotekarieutbildningens 
förändringar under 1900-talet visa hur spänningen mellan teori/akademi och praktik, 
mellan specialist- och generalistkompetens samt mellan folkbibliotek och 
forskningsbibliotek kan skönjas där. 

1.5.1 BIKT - programmet 
Vid biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionen i Borås pågår 
forskningsprogrammet BIKT (Bibliotek, IKT och lärande), och i kunskapsöversikten 
över projektet, Informationssökning i övergången från utbildnings- till yrkespraktik 
(Sundin, 2004, s.3) beskrivs hur informationssökning och informationsanvändning med 
hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik (IKT) har fått en stor 
betydelse de senaste decennierna. Först och främst gäller detta utbildningspraktiken, 
men också, i allt högre grad, även yrkespraktiken. Det senaste decenniets utveckling av 
Internet har gjort att informationsökning via datorbaserade informationssystem har ökat 
kraftigt. Under denna period har också många yrken akademiserats genom att både 
utbildning och yrkespraktik har fått ett mer teoretiskt innehåll. Även för yrken som 
tidigare setts som praktiska har det teoretiska kunskapsinnehållet ökat och med detta 
vikten av att kunna hantera informationssökning. I kunskapsöversikten jämförs de båda 
yrkesgrupperna sjuksköterskor och bibliotekarier och professionsteori används för att 
förstå de olika intressen som styr yrkesutövares informationssökning och förutsättningar 
att lära på detta sätt.  

I BIKT-programmet ingår två projekt. Det projekt som vi ha r inspirerats av är ”IKT i 
övergången från utbildningspraktik till yrkespraktik”. Det avser att belysa hur 
övergången från utbildning till yrkesliv upplevs av nyutbildade bibliotekarier och hur 
normer, värderingar och förväntningar påverkar informationssökning och 
informationsanvändning i de båda praktikerna (Limberg, 2004). Detta delprojekts 
huvudsysselsättning är således att studera mötet mellan högskola och yrkesliv, med 
tillägget att begreppet yrkesidentitet ska utgöra en viktig teoretisk utgångspunkt. Vår 
studie rör inte övergången från akademi till praktik så mycket som kommunikationen 
mellan dessa, synliggjord med hjälp av några bibliotekariers reflektioner kring sin 
kontakt med den vetenskapliga forskningen inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap.  

Det andra delprojektet, ”Förutsättningar för lärande: märkning av elektroniska 
dokument” avser att studera IKT ur ett sociotekniskt perspektiv, hur olika faktorer som 
politiska processer, ekonomi och kulturella värderingar påverkar inriktningen av 
informations- och kommunikationsteknikens utveckling.  

1.5.2 Förändringar av bibliotekarieutbildningen 
Under 1900-talet har bibliotekarieyrket förändrats kraftigt i Sverige liksom 
internationellt. De centrala temana i denna process är relationen och ”ofta spänningen 
mellan teori/akademi och praktik, mellan specialist- och generalistkompetens” samt den 
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mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek (Sundin, 2004, s.11). Utbildning till 
folkbibliotekarie och forskningsbibliotekarie var separata fram till 1972 när 
Bibliotekshögskolan (BHS) inrättades i Borås och de andra alternativa utbildningarna 
upphörde (Seldén, 1989, s. 39ff). Dessförinnan utbildades forskningsbibliotekarier vid 
universitetsbiblioteken och de var akademiskt utbildade ämnesspecialister. 
Folkbibliotekariernas utbildning mellan åren 1926 och 1972 var en mer teknisk 
utbildning förlagd till Skolöverstyrelsens biblioteksskola i Solna (ibid.). Genom 
Bibliotekshögskolans inrättande 1972 skapades, trots att många lärare saknade 
akademisk skolning och att utbildningens innehåll inte var särdeles akademiskt, en slags 
”akademisk yrkesutbildning” till bibliotekarie (Seldén & Sjölin, 2003, s. 42ff).  

I 1977 års högskolereform (SFS 1977:218) ställdes krav på att alla utbildningar skulle 
vila på en vetenskaplig grund. Trots det blev resultatet av skapandet av BHS att färre 
bibliotekarier hade en akademisk examen (Seldén 1993, s. 31ff). 1993 års 
högskolereform (SFS 1992:1434) medförde att en utbildning i det nya akademiska 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap startade i Umeå och att utbildningen vid 
BHS genomgick en stor förändring. 1994 startade även utbildningar vid Uppsala och 
Lunds universitet. Dessa nya utbildningar satsade mycket mer på teoretiska kunskaper 
än tidigare och bibliotekarieexamen försvann och ersattes med en högskole-, kandidat- 
eller magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap (Sundin, 2004, s. 11). 

1.5.3 Initierandet av biblioteksforskning i USA och Sverige 
På 1920-talet initierade stiftelsen Carnegie Corporation en förnyelse av 
bibliotekarieutbildningen i USA och startade även en institutionaliserad 
biblioteksforskning. En ny typ av biblioteksskola inrättades 1926, en Graduate Library 
School (GLS), vid Chicagouniversitetet. Här stod biblioteksforskning och utbildning av 
biblioteksforskare i fokus. Utbildning av bibliotekarier skedde länge på annat håll. På 
fältet var många bibliotekarier skeptiska till verksamheten vid GLS. Det ansågs att det 
fanns en risk att biblioteksforskningen skulle sätta upp falska ideal inom 
bibliotekariekåren, att det skulle kunna bli viktigare för en bibliotekarie att ha skrivit en 
biblioteksvetenskaplig rapport än att ha kunskap om bibliotekets böcker (Torstensson,  
1996, s. 27). 

Skolans främsta målsättning var att utvidga gränserna för kunskaper om biblioteket och 
biblioteksarbetet. Med hjälp av en vetenskapligt producerad kunskap skulle 
biblioteksväsendet kunna utvecklas, menade man och genom att ställa och testa 
hypoteser om biblioteksarbetet skulle man kunna komma fram till teorier kring det. Man 
forskade t.ex. kring vilken läsning som var värdefull och vilka behov den skulle kunna 
tillgodose. Redan här ser vi alltså en strävan från de tidiga forskarnas sida att 
biblioteksarbetet skulle utvecklas till ett scientific profession, ett arbete som var grundat 
på vetenskapligt producerad kunskap. I värderingen av denna tidiga forskning, kritiserar 
senare forskare den för att alltför snart inriktas mot biblioteksteknik och 
biblioteksadministration (ibid.). 

I Sverige gav, 1969, avdelningen för litteratursociologi vid litteraturhistoriska 
institutionen i Uppsala ut En bok om biblioteksforskning, där det hävdades att det 
behövdes mer kunskap inom områdena historia, mediabestånd, administration och om 
bibliotekens relationer till användarna. För att utveckla biblioteksväsendet ansågs dessa 
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kunskaper viktiga. Samma år utgavs också boken Biblioteksforskning, där 
biblioteksforskningen i Norden, USA och Storbritannien kartlades. I boken framgår att 
Norden inte tillräckligt hade uppmärksammat undersökning och kritisk analys av 
biblioteksverksamhet och biblioteksmetoder. Om Norden ville försvara sin aktade 
ställning i den internationella biblioteksvärlden behövdes en välorganiserad och 
välfinansierad nordisk biblioteksforskning (ibid., s. 28) 

När Torstensson jämför uppkomsten av fo lkbibliotek, bibliotekarieutbildning och 
biblioteksforskning i Sverige och USA visar det att nya idéer inom dessa områden haft 
väldigt svårt att slå igenom i Sverige. Han skriver:  

Det förefaller som om varje fråga måste ha sin egen nationella utvecklingsgång 
och successivt mogna innan den på allvar kan ställas och lösas. Det framstår också 
som om det utöver ekonomiska, politiska och sociala förhållanden även handlar 
om att vårt tänkande begränsas av våra egna erfarenheter. Det är svårt att ta till sig 
nya insikter innan erfarenheterna visat att det ligger något i dem, och innan 
insikterna mognat är det svårt att få reformerna accepterade. (Torstensson, 1996, s. 
29). 

Sverige var 39 år efter USA beträffande bildandet av en nationell biblioteksförening 
(1876 respektive 1915) och en regelbundet återkommande bibliotekarieutbildning (1887 
respektive 1926). När det gäller institutionaliseringen av biblioteksforskning kom 
Sverige ännu längre efter. 1928 tog GLS i Chicago in sina första studenter, men inte 
förrän 1990, 62 år senare, beslutade Sveriges riksdag att inrätta en professur i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet. I USA är det troligt att 
Carnegie Corporations ingripande skyndade på utvecklingen och fick kanske igång 
biblioteksforskningen innan bibliotekarierna och biblioteksvärlden var mogna för den. I 
Sverige menar Torstensson att vi var mogna för biblioteksforskning omkring år 1970. 
Det fanns krafter inom biblioteksvärlden som drev på, men statsmakterna bromsade. 
Denna tid har omtalats som biblioteksforskningens 20 förlorade år (ibid.). 

Det är inte något fel på de svenska folkbibliotekariernas humanistiska 
allmänbildning, inte heller på deras bibliotekstekniska träning. Vad de saknar är 
biblioteksvetenskaplig skolning. Är det t.ex. inte påfallande hur fattig den svenska 
bibliotekslitteraturen är? Vi är fullfjädrade i exempelvis ämnet katalogisering som 
hantverk betraktat. Vi gör sällan några misstag, när det gäller att placera komman 
och klamrar på rätt ställe på våra katalogkort. Men hur många av oss är i stånd att 
skriva en uppsats om exempelvis olika katalogiserings- och klassifikationssystem? 
(Wirde, 1951, i III: s.116). 

1.5.4 Teorifientlighet 
Vad gäller normer och värderingar för yrkesgruppen bibliotekariers behov av att följa 
med i utvecklingen av det egna kunskapsområdet, finns inte några tydliga tumregler 
från vare sig yrkesorganisationen Svensk biblioteksförening eller fackförbundet DIK 
(Sundin, 2004 s.12). Förmågan att söka information diskuteras främst i syfte att söka 
information åt användare. Följande punkt ur DIK-förbundets yrkesetiska regler står 
dock att finna: ”Bibliotekarien ska vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla 
samt utveckla sin yrkesskicklighet” (DIK-förbundet, 2003). I jämförelse med 
sjuksköterskors etiska regler i Sverige är dessa rader ganska otydliga vad gäller 
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bibliotekariers ansvar att hålla sig à jour med den formella biblioteks- och 
informationsvetenskapliga kunskapsutvecklingen. Vid jämförelse med 
sjuksköterskeprofessionen verkar det som att det formella kunskapssystemet inte har 
samma betydelse för bibliotekariers professionella projekt (ibid.). Möjligtvis ser vi en 
förklaring i det som John Budd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Missouri-Columbia-universitetet, uttrycker med följande ord: 

Within library and information work there is a fairly long-standing antipathy 
toward ’theory’. It is not uncommon for those who teach in LIS programs to hear 
students say that they only want the practical in their course work, not theory, as 
though there is some chasm between the two that stands in the way (necessarily) of 
their intermingling. (Budd, 2003, s. 20) 

Även om Budd skriver om en amerikansk miljö, är det inte svårt, som lärare i ämnet i 
Sverige, att känna igen sig, skriver Sundin, trots de stora förändringarna av utbildningen 
som ägde rum under 1990-talet. Sundin pekar på det paradoxala i att bibliotekarier, som 
ofta ses som förvaltare av andras kunskap, verkar ha ett komplexfyllt förhållande till 
den egna utvecklingen av formell kunskap (Sundin, 2004, s.12). Detta, samtidigt som 
det finns ett stort utbud av tidskrifter, böcker, webbplatser och bibliografiska databaser 
för bibliotekarier att söka information i och att informationssökning ingår som en stor 
del av bibliotekariers dagliga arbete. Det här är ett intressant problemområde som 
Sundin hoppas kunna forska vidare kring och vi har inspirerats av det och placerar vår 
begränsade studie inom detta område.  

1.5.5 Yrkesverksammas informationssökning och 
informationskompetens 

Den forskning kring yrkesverksammas informationssökning som bedrivits inom 
biblioteks- och informationsvetenskap började kring 1980. Intresset för denna typ av 
studier har ökat och från och med senare delen av 1990-talet har en rad olika 
yrkesgrupper t.ex. sjuksköterskor, läkare, journalister, advokater, pedagoger och 
socialarbetare studerats. Gloria Leckie, Karen Pettigrew och Christian Sylvain, forskare 
vid olika nordamerikanska informationsvetenskapliga institutioner, anger i en artikel tre 
orsaker till det uppvaknade forskningsintresset för professionella yrkesutövares 
informationssökning. Dels ser de det som en naturlig fortsättning på tidigare studier av 
forskare och akademiker, dels har utvecklingen av informationssystem för 
yrkesverksamma skapat ett intresse för hur de används och dels kan det handla om en 
vilja att utveckla den teoretiska kunskapen kring användarstudier (Leckie, Pettigrew & 
Sylvain, 1996, s.161ff). Dessa tre orsaker kan kompletteras av akademiseringen av det 
professionella yrkeslivet där alltfler yrkesgrupper betonar den formella och teoretiska 
kunskapen och betydelsen av att som yrkesverksam förhålla sig till denna (Sundin, 
2004, s.19). Informationssökning ingår alltså som en del av arbetslivet inom allt fler 
professioner. Studier av bibliotekariers informationssökning för sin egen 
kunskapsutveckling har i stort sett inte gjorts. Hur bibliotekarier söker information åt 
andra i sitt referensarbete har däremot skildrats. Då fokuseras ofta på själva 
sökstrategin, val av söktermer, boolesk logik och närhetsoperatorer etc. (Sundin, 2004, 
s.19). 
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Det råder inte konsensus kring vad begreppet informationskompetens innebär, men en 
ofta citerad definition är den, skriven av American Library Association (ALA) och dess 
underavdelning Association of College & Research Libraries (ACRL):  

Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. 
They know how to learn because they know how knowledge is organized, how to 
find information, and how to use information in such a way that others can learn 
from them. They are people prepared for life long learning, because they can 
always find the information needed for any task or decision at hand. (ACRL1989).  

Här framgår en uppfattning att informationskompetens hör tätt ihop med förmågan att 
lära och begreppet livslångt lärande (Sundin, 2004, s.13). Att vara 
informationskompetent innebär inte bara att kunna finna information utan också att 
kunna använda den så att den omvandlas till kunskap för individen själv eller andra.  

De flesta studier av informationskompetens har gjorts på studenter i 
utbildningssammanhang medan informationskompetens i yrkeslivet fortfarande är 
tämligen outforskad (ibid., s.15). Christine Bruce (1999) har dock gjort en 
fenomenografisk studie av yrkesverksammas uppfattningar om informationskompetens 
där hon identifierar sju olika sätt att uppfatta begreppet. Alistair Mutch, professor i 
Information Management vid Nottingham Business School, sätter fingret på de skilda 
förutsättningar för informationssökning som finns när man är under utbildning jämfört 
med arbetslivet (Mutch, 2000, s.153ff.). Informationssökning i yrkeslivet är ofta en mer 
komplex process eftersom de uppgifter som människor ställs inför där är mindre 
väldefinierade än under utbildningen (Sundin, 2004, s. 15). I en översikt över dagens 
användarundervisning i högskolor och universitet kritiserar James W. Marcum, fil.dr. 
vid Fairleigh Dickinson University densamma för att den inte är tillräckligt inriktad på 
det efterföljande arbetslivets komplexitet (Marcum, 2002, s.1ff). Marcum menar att 
användarundervisningen på våra högskolor och universitet borde inrikta sig på just 
mötet mellan akademisk utbildning och yrkespraktik. När det gäller den 
användarundervisning som blivande bibliotekarier får under sina studier i bib lioteks- 
och informationsvetenskap är den ofta integrerad i övrig undervisning och bedrivs 
sålunda ofta av adjunkter och lektorer, men även av bibliotekarier inför vissa moment i 
utbildningen (Sundin, 2004, s.16).  

Inom omvårdnadsforskning och inom biblioteks- och informationsvetenskap har det 
forskats kring sjuksköterskors informationssökning, informationsanvändning och 
relation till forskning, t.ex. Kerstin Nilsson Kajermo (1998, 2000) och Olof Sundin 
(2003). Nilsson Kajermo, Dr.Med.Vet på Karolinska institutet, förklarar avståndet 
mellan omvårdnadsforskning och sjuksköterskors yrkespraktik med hjälp av barriärer i 
tre kategorier: sjukvårdsorganisationen, kommunikationssvårigheter och avsaknad av 
kunskap. De främsta organisatoriska barriärerna har att göra med organisationens 
bristande stöd för implementering, upplevelser av tidsbrist och brist på 
självbestämmande i yrket. Barriärerna rörande kommunikation handlar om att det är 
svårt att förstå det vetenskapliga språket, svårigheter med det engelska språket, svårt att 
se betydelsen för praktiken och brist på fysisk tillgänglighet. Kunskapsbarriärerna 
handlar om att många sjuksköterskor har gått en äldre utbildning som inte innehöll 
någon forskningsmetodologi (Sundin, 2003, s. 14). 
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En studie av Monika Björkström, legitimerad sjuksköterska med filosofie magister i 
omvårdnad, och Elisabeth Hamrin, professor vid Hälsouniversitetet i Linköping,  
angående sjuksköterskors attityder till forskning visar att vad som är avgörande är just 
sjuksköterskornas ålder, utbildningens ålder och deras kunskaper i 
forskningsmetodologi. Den visar också att hälften av de studerade sjuksköterskorna 
aldrig läser vetenskapliga tidskrifter i omvårdnadskunskap medan sjuksköterskor med 
en ny utbildning i alla fall gjorde det då och då. Slutsatsen av studien är att trots att 
många sjuksköterskor har förhållandevis positiva attityder till forskning är det ett stort 
avstånd mellan forskning och praktik  (Björkström & Hamrin, 2001). I en annan studie 
av Lena Hjälte, doktorand vid institutionen för vårdvetenskap på Borås högskola, 
fokuseras sjuksköterskeyrkets tradition av en praktisk kunskapssyn som möts av nya 
lagar och förordningar som anger att sjuksköterskor ska följa med i yrkets formella 
kunskapsutveckling. Resultaten av denna studie visar också att forskning inte används i 
praktiken och att omvårdnadsforskare och kliniska sjuksköterskor lever i skilda världar 
(Hjälte, 2000, s.32ff). Sundin har i sin forskning visat hur sjuksköterskeyrket är 
uppdelat i två konkurrerande diskurser – en teoretisk omvårdnadsorienterad och en mer 
praktisk, medicinskt orienterad. Vidare har, historiskt sett, två diskurser konkurrerat 
inom sjuksköterskeyrket – en som anser att yrket är ett hantverk och en som ser det som 
en profession (Sundin, 2003, s.107f).  

Omvårdnadsforskningens förslag på hur avståndet mellan forskning och praktik ska 
kunna minskas är att fler sjuksköterskor utbildas i forskningsmetodik, att forskning ska 
finnas tillgänglig på ett lättförståeligt språk, att den fysiska tillgängligheten ska ökas, att 
det ges utbildning i informationssökning och att dialogen mellan forskare och 
kliniker/praktiker förbättras. Forskarna inom detta fält hoppas att den nya utbildningen 
efter 1993 års högskolereform examinerar sjuksköterskor som är mer rustade för att ta 
till sig forskning än sjuksköterskor med en äldre utbildning (ibid., s.15). 

Diskussioner har länge förts angående bibliotekariers utbildning och kunskap. Ska den 
vara praktisk eller mer akademisk och bygga på vetenskaplig forskning? Forskaren i 
biblioteks- och informationsvetenskap, John M. Budd, skriver t.ex. om detta i 
Knowledge and Knowing in Library and Information Science, där han tar ställning för 
att bibliotekarieprofessionens praktiska kunskaper bör vara teorigrundade (Budd, 2001).  

Lars Seldén, fil. dr. och Mats Sjölin, universitetsadjunkt, båda verksamma vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, har i artikeln Kunskap, kompetens och utbildning - ett 
bibliotekariedilemma under 100 år (2003), studerat texter som uttrycker åsikter om 
bibliotekariers utbildning och kunskap. De ser två huvudsakliga uppfattningar i frågan 
om bibliotekarien ska vara akademiker och besitta vetenskapliga kunskaper eller inte. 
Den så kallade Svenssongruppens text är för vetenskaplighet och Specialgruppens text 
är emot. Specialgruppens text är skriven av SAB: Specialgruppen för regionala 
biblioteksfrågor: Bättre utbildning för framtidens folkbibliotek, 1989. Svenssongruppens 
text är skriven av UHÄ, Universitets- och högskoleämbetet, Gruppen för översyn av 
bibliotekarieutbildningen: Bibliotekarieutbildningen i framtiden, 1991. Vi har valt att ta 
med ett utdrag ur Specialgruppens text därför att vi tycker att den speglar några av våra 
informanters uttalanden angående kopplingen mellan, eller snarare bristen på koppling, 
mellan vetenskaplig forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap och 
folkbibliotek. I citatet berättas om ett samtal med en bibliotekschef som länge rest runt 
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och besökt biblioteksskolor och här framstår ”akademisk” som positivt i relation till 
forsknings- och specialbibliotek, men negativt till folkbibliotek (Seldén & Sjölin, 2003). 

Han menade att den tilltagande “akademiseringen” av bibliotekarieutbildningen 
gjort det svårare för folkbibliotekssektorn att få sina intressen tillgodosedda. I de 
skilda styrelseorganen för bibliotekarieutbildningarna finns idag ett mycket större 
intresse för forsknings- och specialbiblioteksfrågor än för folkbiblioteksfrågor. 
Detta har helt enkelt att göra med att man skapat en generell 
bibliotekarieutbildning för alla typer av bibliotek. Utbildningen är placerad i 
akademisk miljö där forskningsbiblioteksfrågor blir viktiga och självklara. Lärarna 
rekryteras från den akademiska världen och folkbibliotekssektorn blir ett 
främmande fält som allt färre har kunskap om eller intresse för. (Seldén & Sjölin, 
2003, s.27)  

1.5.6 Forskningsbaserad/evidensbaserad praktik 
Relationen mellan forsknings- och yrkespraktik, mellan akademi och praktik diskuteras 
då och då, särskilt inom omvårdnadsforskning. Det som berörs är ofta hur 
kommunikationen mellan dessa två praktiker ska fungera, t.ex. hur de yrkesverksamma 
ska kunna ta del av forskning via bibliografiska databaser (Sundin, 2004, s.22). 
Relationen mellan forskning och praktik diskuteras ibland utifrån begreppet 
evidensbaserad praktik. Detta begrepp har funnits i litteraturen sedan 1980-talet och har 
vuxit till en rörelse med egna tidskrifter, databaser och konferenser. (ibid.). Inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen har relationen mellan forskning och praktik 
diskuterats på senare tid under rubriken evidence-based librarianship. Forskarna 
betonar att praktiken i större utsträckning borde vara grundad i forskning, t.ex. inom 
området användarundervisning och informationskompetens. Sundin tolkar innebörden 
av begreppet evidensbaserad i biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhang 
som en uppmaning att bibliotekarier borde följa med i aktuell biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning. Det finns en stor tilltro till forskningens betydelse 
för yrkespraktiken och till möjligheterna att förmedlingen av forskningen ska ske med 
hjälp av IKT, informations- och kommunikationsteknik (ibid., s.23). 

1.5.7 Hinder för informationssökning och fortsatt lärande 
Det finns åtskilliga barriärer för professionellas informationssökning och eget lärande. 
Olof Sundin har undersökt sjuksköterskors förhållande till fackinformation och de 
barriärer som hans informanter tar upp är tidsbrist, brist på tillgång till information och 
kanaler för information, avsaknad av tradition för självförverkligande fortbildande 
informationssökningar samt brist på intresse från den enskilda individen att hålla sig à 
jour, (Sundin, 2003, s.181) bristande kunskaper i informationssökning och bristande 
stöd från omkringliggande organisation (ibid., s.13f.). Därtill kan komma anledningar 
som att man rentav kan känna sig motarbetad, eller att arbetsplatsmiljön istället för att 
stimulera, medverkar till brist på inspiration. Kanske finns det ingen annan på 
arbetsplatsen som finner intresse i fortbildning.  

Attityden till fortsatt forskning och eget lärande kan, enligt Sundin och hans 
informanter, bero på åldern på utbildningen och kunskaper i forskningsmetodologi 
(ibid., s.14). Likheter mellan sjuksköterskeutbildningen och biblioteks- och 
informationsvetenskapen är att båda utbildningarna har genomgått en förändring mot 
ökad akademisering under de senare åren som medfört en förändring i synen på 
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forskning på området. De nyutexaminerade kommer ut med en ökad teoretisk bildning 
och därmed en större baskunskap kring forskningsläge och sökvägar för att kunna 
uppdatera sina kunskaper inom sina intresseområden. Frågan är huruvida gapet mellan 
forskning och praktik fortfarande är stort inom biblioteks- och informationsvetenskapen, 
och om det möjligen har skett en förändring sedan utbildningen gjordes om och en mer 
akademiskt skolad bibliotekarie möter vardagens arbetsmiljö.  

Ett annat hinder kan vara att avgöra och lista ut om vad man ska uppdatera sig. Man vet 
helt enkelt inte var man ska börja, om man inte kontinuerligt håller sig à jour med hela 
spektrat av utveckling inom biblioteks- och informationsvetenskap samt intilliggande 
forskningsområden, såsom teknologisk utveckling, sociologi och pedagogik. David S. 
Magier, vid Columbia University Libraries, påtalar problemet just inom området 
Internet: ”It appeared to me that many library administrators knew that they wanted 
Internet training but were not at all clear what they would entail or even why they 
wanted it in the first place” (Magier, 1999, s.144). Han förklarar fenomenet snarare som 
en vag rädsla att komma efter i utvecklingen. 

1.5.8 Arbetsmiljöns inverkan på självstyrt lärande 
Jana Varlejs, professor vid Rutgers School of Communication, Information and Library 
Studies i New Jersey, genomförde 1994 en studie i USA, där hon undersökte drygt 
femhundra ALA-anslutna (American Library Association) bibliotekariers relation till 
arbetsrelaterat självstyrt lärande (Varlejs, 1999 s.52ff.). Ett intressant 
förförståelsekonstaterande från hennes sida är det faktum att hon tror att resultatet 
kommer att skilja sig mellan mindre och större bibliotek samt mellan 
forskningsbibliotek och folkbibliotek. 

It was expected that those librarians who worked in a more information-rich 
setting, had more learning opportunities, and who felt a stronger sense of 
autonomy as learners would report more self-directed learning. (Varlejs, 1999, 
s.52) 

Hon låter ett antal variabler på sin enkät förtydliga skillnaderna mellan biblioteken 
såsom vilka fysiska hjälpmedel som finns, vilken typ av bibliotek respondenten arbetar 
på, storlek på arbetsplats etc. De frågor som Varlejs ville ha besvarade kan 
sammanfattas med att hon bad de svarande tänka på situationer då de som bibliotekarie 
har valt att lära sig något om ett ämne eller ett område som de velat veta mer om – 
exempelvis ett uppdrag åt en kommitté, byte av jobb, ny utrustning eller nya 
arbetsuppgifter. Varlejs bad respondenterna att begränsa svaren till att omfatta 
arbetsrelaterade projekt där de svarande spenderat minst sju timmar inom en 
sexmånadersperiod och som de planerade och utförde på egen hand.  

75 % av alla bibliotekarier kunde svara ja på frågan om de hade valt att lära sig något 
nytt relaterat till arbetet under det senaste halvåret. En viss skillnad kunde skönjas där 
bibliotekarier på akademiska bibliotek hade högst positivt svarsresultat. De akademiska 
bibliotekarierna fick mer stöd för sin professionella utveckling, såväl tidsmässigt som i 
vissa fall ekonomisk support, med undantag för träning under pågående arbete och 
fortsatt internutbildning. Åtskilligt fler bibliotekarier på akademiska bibliotek ägnar sig 
åt utvecklande eget lärande (self-developing learning activities). Det kan konstateras att 
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väldigt många (82 %) av allmänna bibliotekarier (skol-, folk-) deltagit i någon form av 
formell vidareutbildning, något färre akademiska bibliotekarier. Om man summerar 
timmar ger den formella utbildningen i runda tal, om man som Varlejs gör, räknar med 
sex timmars arbetsdag, ca 25h, medan den självstyrda fortbildningen på samma kriterier 
ägnats åt i ca 105h. Studien i sin helhet är mycket komparativ, dvs. akademiska 
bibliotekarier kontra allmänna. Vad som påpekas i undersökningen och som kan spela 
in på resultatet är att akademiska bibliotek ofta är större institutioner än skol- och 
folkbibliotek och resultatet bör därför observeras utifrån denna förutsättning. 

Jana Varlejs konstaterar kort att bibliotekarier behöver lära sig åtskilligt som de inte lär 
sig på en bibliotekarieutbildning, därtill kommer en förändrad arbetsmiljö och 
akademisk förändring, som påverkar redan utbildad personal. Allt detta medför ett 
behov av fortsatt utbildning på arbetsplatsen. Hon noterar att många bibliotekarier till 
exempel tillstår att de varit tvungna att lära sig Internet på egen hand (Varlejs, 1999, 
s.51). Vad som i stor utsträckning hävdas i tidigare undersökningar är just detta att den 
förändrade miljön och arbetsuppgifterna som yrkesgruppen ställs inför kräver ett hela 
tiden pågående uppdaterande av tekniska färdigheter och en snabb anpassning till nya 
situationer. Fil.dr. Patricia A. Libutti, ThinkQuest, Armonk, New York, uttrycker det 
hela sålunda: ”Librarians face the necessity of lifelong upgrading of their technology 
skills” (Libutti, 1999, s.98). Hon fortsätter: ”The work environment is technology rich 
and constantly changing.” (ibid.). Carroll-Mathes, professor vid SUNY-Ulster County 
Community College, menar att väldigt mycket eget lärande kretsar kring Internet och 
det nya sättet att kommunicera och införskaffa information (Carroll-Mathes, 1999, 
s.162ff). 

2 Teori 
I valet av vårt teoretiska ramverk ha r vi inspirerats av Olof Sundins avhandling 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen, 2003, och de teorier han använder för att studera 
sjuksköterskors informationssökning och deras förhållande till fackinformation och dess 
symboliska värde i yrkeslivet med tanke på makt. För att utforska om vi kan spåra några 
professionaliseringstendenser i våra informanters utsagor använder vi oss av 
professionsteori. Med den kan vi studera den abstrakta, teoretiska kunskapens roll för 
professionaliseringsprocessen. För att ytterligare belysa denna process har vi använt oss 
av Dellgran & Höjers resonemang om gapet mellan akademi/teori och praktik och 
svårigheten att akademisera ett yrkes- och kunskapsområde. För att studera den 
kontextbundna dimensionen av informationsbehov, hur fackinformation ges olika värde 
i olika kontexter och hur individens inställning till lärande, informationssökning och 
teoretisk kunskap är kontextbundet, använder vi oss av kontextorienterade teoretiska 
ansatser som en kunskapssociologisk ansats, domänanalys, en tolkande ansats och ett 
sociokulturellt perspektiv. 

2.1 Professionsforskning 
Inom professionsteorin intresserar man sig för relationen mellan profession, abstrakt 
kunskap och yrkesgruppens möjligheter att tillämpa denna i yrkespraktiken (Sundin, 
2003, s.45). Under 1900-talet har man inom framförallt sociologin forskat kring 
professioner och professionella. Den essentialistiska inriktningen ställde upp kriterier 
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för vad som ska beteckna en profession och de gick ut på att arbetet ska bedrivas med 
hjälp av en systematisk teori, yrkesgruppen ska vara en auktoritet inom sitt område, 
samhället ska sanktionera yrkesgruppens verksamhet, yrkesgruppen ska verka efter 
etiska koder och ha en egen yrkeskultur. Dessutom måste det finnas en relation mellan 
forskning, utbildning och tillämpning (ibid., s.46). Utbildningsexplosionen på 1960-talet 
gjorde att tjänstesektorn växte mycket och de yrkesgrupper som inte levde upp till alla 
kriterier blev så kallade semiprofessioner, däribland socionomer, lärare, sjuksköterskor 
och bibliotekarier. Det kriterium som fattades dessa yrkesgrupper var möjligheten att 
använda en egen kodifierad kunskap i yrkespraktiken (se t.ex. Goode 1961, 1969). 

I nyare professions forskning, från 1970-talet och framåt, sattes fokus på 
professionaliseringsprocessen. Man intresserade sig för de strategier som yrkesgrupper 
använder för att uppnå en status i samhället som en professionell yrkesgrupp. Detta 
kallas för professionellt projekt, som går ut på att sträva efter att uppnå monopol för sin 
verksamhet. Ett redskap för detta är stängning (closure) och det innebär strategier för 
vilka som ska få ingå i yrkesgruppen, vilka som ska få tillgång till utbildningen samt 
hur andra liknande yrkesgrupper ska stängas ute (MacDonald 1995, s. 27ff). 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har Patrick Wilson, tidigare professor vid 
University of California, Berkeley's School of Library and Information Studies, skrivit 
om professioners kunskapsanspråk och informationssökning (Wilson, 1983, 131f). Han 
menar att människors vardag och den vetenskapliga kunskapen länkas samman i 
yrkeslivet och tar som exempel läkarens, bibliotekariens och sjuksköterskans yrke där 
den abstrakta kunskapen blir till handling i mötet med patienter eller användare. När 
Wilson pratar om professionellas informationssökning använder han begreppet kognitiv 
auktoritet. Han menar att det är experterna inom olika kunskapsområden som 
bestämmer vad som är riktig kunskap och de bästa professionella lösningarna. 
Skillnaden mellan en expert och en kognitiv auktoritet är att den kognitiva auktoriteten 
måste erkännas av andra. Wilson menar att medlemmarna i en yrkeskår är bundna att 
följa de normer och värderingar gällande problemlösning och kunskapsutveckling som 
finns inom professionen. Om professionen är självständig och har etablerade kognitiva 
auktoriteter är normerna för informationssökning och informationsanvändning striktare 
än i en mindre självständig profession (ibid.). 

2.1.1 Professionaliseringsprocessen 
Professionalisering är ett begrepp som kan innebära processer på olika nivåer. På 
kollektiv nivå handlar det om yrkesgruppens eller professionens relationer med staten, 
andra professioner och allmänheten och där forskning och produktion av vetenskaplig 
kunskap står i centrum. På individuell nivå handlar det om utveckling och 
upprätthållande av förmågor och speciella kompetenser hos individen. Enligt Peter 
Dellgran och Staffan Höjer, lektorer vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 
universitet, är professionalisering på individnivå något som sker i yrkespraktiken 
snarare än i den formella grundutbildningen (SOU 1995:58; Dellgran & Höjer, 2000, 
s.28). Att bli skicklig, öka sin kompetens och sitt professionella kunnande är en 
pågående process som kan underlättas, menar de, genom specialisering på mer 
avgränsade arbetsuppgifter, handledning av erfarna och välutbildade kollegor eller 
andra professionella och genom återkommande fortbildningar. Något som är centralt i 
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professionaliseringsprocessen är förmågan att tillägna sig vetenskaplig kunskap, att 
kunna assimilera och använda teoretisk och vetenskaplig kunskap i praktiken (ibid.). 

Ytterligare en betydelse av professionalisering är att bli en professionell av något slag 
t.ex. läkare, lärare, psykolog etc. Denna socialiseringsprocess startar redan på 
grundutbildningen och det skrivna ordet har en viktig betydelse. Varje professionell 
praktik utgörs av sina texter (t.ex. läroböcker, artiklar, forskningsrapporter, 
doktorsavhandlingar, debattböcker) och sina utövare (ibid., s. 29). 
Professionaliseringsprocessen kan därför beskrivas såhär: 

... the understanding and immersion of the individual in the world of texts… the 
professionalization process involves the individual in taking on the persona of the 
professional. The notion of the texts is taken for granted as ‘knowledge’ necessary 
to be a professional, however the practice involves the use of that knowledge in 
strategic and contingent situations…it is through texts that professionals achieve 
their authoritative character. This is a socia l and political accomplishment. 
(Camilleri, 1996, s. 3)  

De texter som skrivs inom en profession är språkliga och begreppsliga konstruktioner 
som representerar en världsbild som varje student måste tränga in i, förhålla sig till och 
göra till sin egen. Därför, menar Dellgran och Höjer, är läsandet och även skrivandet av 
egna texter en del av den individuella professionaliseringen (Dellgran & Höjer, 2000, 
s.29).  

2.2 Gapet mellan akademi och praktik 
Dellgran och Höjers avhandling behandlar professionaliseringen av socialarbetarens 
arbete samt etableringen av forskningsämnet socialt arbete. Liksom biblioteks- och 
informationsvetenskap är socialt arbete ett ungt vetenskapligt ämne i Sverige och därför 
anser vi att det är intressant att dra paralleller från deras resonemang till biblioteks- och 
informationsvetenskap. De diskuterar klyftan mellan den teoretiska vetenskapliga 
kunskapen och den praktiska kunskapen och svårigheterna att praktiskt bruka den 
akademiska kunskapen. De efterlyser t.ex. mer empirisk forskning som undersöker hur 
den akademiska kunskapen produceras i samarbete med praktikfältet och om och hur 
den används där (ibid., s. 47). 

Forskning om forskningsanvändning utgår från att forskning alltid ska användas. Denna 
uppfattning grundar sig på en speciell kunskapssyn – att den vetenskapliga kunskapen är 
den högsta av alla kunskapsformer. Därför har denna forskningstradition ägnat sig åt att 
kartlägga hinder för att vetenskapliga resultat används i besluts- och arbetsprocesser, på 
såväl organisationsnivå som individnivå. En barriär som de beskriver kallar de för 
kommunikations- eller förmedlingsaspekten. För att forskningsresultat ska nå fältet 
måste först och främst producenterna sprida informationen effektivt och 
mottagarna/användarna i sin tur kunna ta emot informationen och föra den vidare. Detta 
kallas ”gate-keeping”. Ett problem i detta sammanhang, som ibland påtalas från 
vetenskapshåll, är bristen på utbildning och kunskap för att ta emot 
forskningsinformation på fältet. Det måste finnas ett intresse bland de verksamma och 
det måste ges möjlighet att systematiskt söka information och hålla sig à jour med vad 
som händer inom kunskapsområdet. Ansvaret för att detta ska fungera brukar ges 
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utbildningen och ansvariga för praktikens organisering. Ju sämre kommunikationen och 
informationsspridningen fungerar mellan forskning och praktik desto mer förutfattade 
meningar om ”vad forskningen sysslar med” respektive ”vad praktikerna är intresserade 
av” (Dellgran & Höjer, 2000, s.48).  

En annan barriär de nämner kallar de för abstraktionsaspekten. Praktikern måste kunna 
översätta och praktiskt tillämpa den abstrakta kunskapen på det enskilda fallet. Ett tredje 
problem kallas expertaspekten och den går ut på att den abstrakta kunskapen kan 
uppfattas som utifrån kommande som förespråkar nya sätt att tänka, handla och förstå. 
Forskarens uppgift att upptäcka mönster och dimensioner som praktikerna 
(underförstått) inte förmår att se, kan uppfattas som att forskarna bedömer, värderar och 
kritiserar det praktikerna gör. Detta kan vara känsligt och resultera i status- och 
legitimitetskamp om vem som är expert på vad och misstänksamhet mot forskaren, som 
kommer utifrån och säger sig ha bättre metoder för att förstå och förklara praktikerns  
praktik. Det som ytterligare kan försvåra kommunikationen och som kan leda till 
teorifientlighet är forskarspråkets abstrakta, teoretiska och svårtillgängliga språk, termer 
och begrepp. Är forskningsprodukterna dessutom normativa är risken stor att praktikern 
värjer sig. Det kan också vara så att fältet inte tycker sig få tillräcklig ledning i hur 
forskningsresultaten ska användas i praktiken. Det är heller inte säkert att all forskning 
är bra och användbar även om praktikern är positivt inställd till vetenskaplig kunskap 
(ibid., s. 49). 

2.2.1 Akademiseringen av ett yrkes- och kunskapsområde 
Att omvandla ett yrkes- och kunskapsområde till ett mer forskningsbaserat, 
vetenskapligt och akademiskt präglat professionellt fält är en komplicerad process 
skriver Dellgran & Höjer. Att etablera ett universitetsämne med professurer och 
forskarutbildning är en nödvändig förutsättning för en sådan omvandling, som de kallar 
”förvetenskapligandets projekt”, men knappast tillräcklig (ibid., s.42). De tror att deras 
resonemang är generaliserbart och går att använda inom andra yrkesområden och 
utbildningar som har forskningsanknutits för att leva upp till devisen om ”vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet” och för att uppnå kunskapsauktoritet och 
självständighet. Inom varje yrkesområde, t.ex. lärare, psykologer, läkare eller 
socialarbetare med tillhörande akademisk utbildning och egen forskning förs 
diskussioner kring vad grundutbildningen ska innehålla, vilken forskning som ska 
bedrivas och hur relationen mellan praktisk och teoretisk kunskap ska se ut (ibid.). 

Akademisering är en process som innebär att vetenskapligt och akademiskt producerad 
kunskap växer i omfattning och tilldelas och/eller tillkämpar sig en större betydelse och 
ett större inflytande över både utbildning och praktikfält (Dellgran & Höjer, 2000, s.43). 
I denna process finns spänningsfält, t.ex. mellan vetenskaplig, akademiskt producerad 
kunskap och annan typ av kunskap och andra faktorer som påverkar yrkets villkor och 
innehåll (ibid., s.44). 

2.2.2 Varför ska vetenskaplig kunskap användas? 
Inom den amerikanska utvärderingsforskningen har man intresserat sig för de olika 
funktioner forskning kan ha i samhället. Tre förklaringar till varför forskning och 
utvärdering efterfrågas beskrivs utifrån tre olika organisationsteoretiska perspektiv. Om 
man ser en organisation som ett rationellt system kan forskningen ha instrumentella och 
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problemlösande funktioner. Forskningen blir ett medel för att fatta beslut och nå mål. 
Den bidrar också till medarbetarnas kunskapsutveckling så att effektiviteten och 
prestationsförmågan höjs (ibid., s.49). 

Ser man istället organisationen som ett politiskt system blir forskningens sociala och 
legitimerande funktioner tydliga. Att hänvisa till eller beställa forskning kan vara ett sätt 
att visa handlingskraft och ansvarskänsla och ge tyngd åt sina idéer. Forskning kan 
strategiskt användas som argument i diskussioner och som en resurs att investera i och 
ha kontroll över. Man kan också beskriva en organisation som ett kulturellt system. En 
organisation behöver skapa en känsla av sammanhang, ordning och mening och den 
vetenskapliga kunskapen kan hjälpa till att hantera osäkerhet och skapa normer och 
förklaringar. Här får forskningen symboliska och kulturella funktioner, t.ex. om 
organisationen kritiseras utifrån och behöver möta och hantera krav på förändringar. Vi 
anser att biblioteksorganisationen som helhet, men även varje enskild arbetsplats kan 
ses som alla dessa tre system och därför kan ha användning för den vetenskapliga 
kunskapen på olika sätt (ibid., s.50). 

På samma sätt som användningen av forskningen kan ha rationella, politiska eller 
kulturella funktioner i praktiken, kan kunskapsproduktionen ha olika funktioner. 
Dellgran & Höjer skriver att: ”Det är ju inte alldeles säkert att all produktion av 
vetenskaplig forskning enbart, eller ens i första hand, syftar till att producera kunskaper 
vars intention är att genom sin användning förbättra världen utanför det akademiska 
systemet.” (ibid., s. 50). 

2.3 Kontextorienterade teoretiska ansatser  

2.3.1 Kunskapssociologisk ansats 
Genom den kunskapssociologiska ansatsen utforskar Patrick Wilson hur värdet av 
kunskap skapas, hur den representeras i medier och informationssystem och hur 
människor förhåller sig till den. Han funderar på kunskapens sociala natur och dess 
betydelse för människors informationsstrategier. Hur får viss kunskap auktoritet och tar 
plats på den samhälleliga arenan, undrar han. Wilson kallar de institutioner, personer 
eller texter som förmedlar en kunskap som vi tror på, för kognitiva auktoriteter. Att vi 
väljer att tro på dessa kognitiva auktoriteters kunskap beror inte bara på att vi tycker att 
kunskapsinnehållet är förträffligt utan det har med att göra vem som står bakom 
kunskapen. Författare, förlag, recensioner, personliga rekommendationer av människor 
vi litar på spelar en stor roll när vi värderar kunskap. Informationens värde skapas alltså 
i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang (Wilson, 1983, s. 166f). Inom 
kunskapsområden där man är överens om hur kunskapen ser ut är behovet och 
möjligheten att välja kognitiva auktoriteter mindre. Däremot inom områden där 
människor tycker olika har man möjlighet att välja vilken kognitiv 
auktoritet/informationskälla man ska tro på (ibid., s. 129). 

2.3.2 Domänanalytisk ansats 
Enligt den domänanalytiska ansatsen bör man studera individers tankar och handlingar 
utifrån den kollektiva nivån, alltså hela kunskapsområdet. Inom detta kunskapsområde 
skapas fackinformationens värde och betydelse och inte av enskilda individer. Här ger 
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Birger Hjörland, professor vid Danmarks Biblioteksskole, sin syn på kunskap och 
vetenskap: 

A nonidealistic view of knowledge and science inspired by a pragmatic philosophy 
understands knowledge as a tool shaped in order to increase man’s adjustment to 
his physical, biological, and cultural environment, and sees knowledge as 
historically and culturally developed products organized in collective human 
organizations such as scientific disciplines. (Hjörland, 1997, s. 3) 

Tidigare användarstudier har ofta studerat hur olika informationssystem används, alltså 
själva beteendet och inte varför användandet har sett ut på ett visst sätt. Det Sundin var 
intresserad av i sin avhandling var inte att kartlägga hur och var sjuksköterskor söker 
information utan vilken betydelse informationssökning och informationsanvändning har 
för sjuksköterskors kunskapsområde (Sundin, 2003). Enligt Hjörland bör 
användarstudier studera de epistemologiska utgångspunkterna för kunskapsutveckling 
inom olika användargruppers kunskapsområden för att förstå deras normer och 
värderingar gällande informationssökning och informationsanvändning inom det 
specifika området. Sundin skriver att sjuksköterskors kunskapsområde kan förstås, 
liksom andra yrkesgrupper med egen formell kunskapsutveckling, ”som en relation 
mellan forskning, utbildning, yrkespraktik samt kommunikationen mellan dessa genom 
områdets fackinformation” (ibid., s.32). På samma sätt menar vi att bibliotekariers 
kunskapsområde kan förstås. 

Enligt Wilson och Hjörland ska man inte se informationsbehov, enligt det kognitiva 
synsättet, som ett subjektivt uttryck för brist på kunskap. En individs informationsbehov 
är beroende av dennes relation till sitt kunskapsområde. Ett informationsbehov är 
sålunda mer socialt än subjektivt, menar de. Ett subjektivt informationsbehov kan gälla 
information som är irrelevant för det kollektiva kunskapsområdet och det kan också 
vara så att en individ inte känner till sitt informationsbehov som Wilson uttrycker såhär: 
”Clearly we can need what we do not want, and want what we do not need ...” (Wilson, 
1977, s. 64). Till detta resonemang lägger Sundin ett maktperspektiv på 
informationsbehov och relevans och ställer frågan hur normer och värderingar kring 
informationsbehov och relevans skapas och av vem de upprätthålls (Sundin, 2003, s.33). 

För att förstå biblioteks- och informationsvetenskapliga begrepp som 
informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning räcker det inte att 
se individer som självständiga subjekt. Om man tillämpar domänanalys och Wilsons 
kunskapssociologiska resonemang förskjuts individernas beteenden och upplevelser till 
en mer kollektiv nivå inom respektive kunskapsområde/verksamhet (Sundin, 2003, 
s.33). Med detta citat visar Wilson på omvärldens betydelse för individers 
informationsbehov: 

What one needs to know also depends in part on what others expect one to know. 
What one needs to know in order to perform an occupational role or to fulfill one’s 
obligations as a citizen participant in public affairs is set only in part, often a very 
small part, by technological requirements. What can be ignored and what must not 
be ignored are matters settled by collective agreements (tacit or overt) as much as, 
or more than, by the actual indispensability or dispensability of knowledge to 
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performance. And finally, what one wants to know will reflect what one thinks 
others do know – what there is to know about. (Wilson, 1983, s. 150)  

Om man utgår från kunskapens och informationssökningens sociala karaktär ser man att 
användaren agerar i sociala och kulturella sammanhang. Där är de delvis styrda av 
formella och informella regler och värderingar. För att bedöma informationens relevans 
måste man först förstå användarens informationsbehov och sedan informationens värde 
inom kunskapsområdet (Sundin, 2003, s.34). 

2.3.3 En tolkande ansats 
Ian Cornelius, professor vid University College i Dublin, och Rafael Capurros, 
professor i informationsvetenskap vid Stuttgarts universitet, tolkande ansats är liksom 
domänanalysen kritisk mot den kognitivt orienterade biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Den tolkande ansatsen är intresserad av hur information 
kommuniceras, tolkas och ges mening i olika praktiker. Capurro använder begreppet 
professionella gemenskaper (professional communities). Cornelius menar också att 
användare ska studeras som deltagare i en gemensam social praktik: 

My claim is that anyone in any context who is using information is participating in 
a practice, is a part of social life. This is true whatever the character of the basic 
information they use. His or her actions should be understood as social actions, 
and the significance or meaning which any participants in a practice imparts to one 
of the objects of that practice (which could be a piece of information) is a socially 
constructed one. (Cornelius, 1996, s. 18)  

Enligt den tolkande ansatsen görs all sökning och användning av information i en social 
praktik. Där konstrueras informationens värde och blir till delade meningar av 
medlemmarna. Information har inget objektivt värde i sig utan tolkas och förstås alltid i 
ett sammanhang (jmf Capurro & Hjörland, 2003). Detta uttrycker Capurro så här: 
”Users are not isolated minds with cognitive structures, but are bodily human beings 
sharing a theoretical and practical pre-understanding with, for instance, professional 
communities. There are no users in general.” (Capurro, 2000, s. 82).  

Vad som förenar dessa tre teoretiska ansatser är att de är kontextorienterade och därmed 
kritiska till en individcentrerad forskning med syfte att skapa generella modeller för 
användarbeteenden. Det finns inga generella användare utan alla användare ingår i ett 
sammanhang, en social praktik med specifika förutsättningar. Man ska ha en förståelse 
för den sociokulturella praktik som användarna är medlemmar av. Informationsbehov 
och relevans är kontextbundet (Sundin, 2003, s.36). 

2.3.4 Ett sociokulturellt perspektiv 
Bland annat inom pedagogiken har det utvecklats ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv 
(t.ex. Säljö, 2000; Wertsch, del Rio & Alvarez, 1995). Detta perspektiv använder vi för 
att diskutera våra informanters förhållande till sin professionella kunskapsutveckling 
och hur den samspelar med verksamhetens utveckling. Med det sociokulturella 
perspektivet vill vi visa hur människor handlar med hjälp av de redskap som finns i det 
sammanhang där de verkar. Wertsch, del Rio & Alvarez, pekar i sin antologi om 
sociokulturella system, på sambandet och förhållandet mellan hur människor handlar 
och de historiska, kulturella och institutionella miljöer där de verkar: ”The goal of a 
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sociocultural approach is to explicate the relationships between human action, on the 
one hand, and the cultural, institutional, and historical situations in which this action 
occurs, on the other” (Wertsch, del Rio & Alvarez, 1995, s.11). Syftet med ett 
sociokulturellt perspektiv är alltså att analysera samspelet mellan verksamheter och 
individer och individens handlingar ska betraktas i ljuset av den verksamhet denne 
verkar inom.  

När man använder det sociokulturella perspektivet tänker man sig att en verksamhets 
förmåga att utvecklas beror på dess fysiska och intellektuella redskap och hur de 
samspelar med sin omvärld. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen är teorier 
kring information retrieval (IR) exempel på intellektuella redskap. Dessa redskap 
används för att skapa ett fysiskt redskap eller en artefakt t.ex. ett informationssystem.  
Fysiska och intellektuella redskap är ofta integrerade med varandra. Människor i en 
verksamhet/social praktik bör alltså inte studeras isolerat från sina redskap. Människor 
handlar inte i ett vakuum, utan med hjälp av redskap som är tidsmässigt och 
verksamhetsmässigt specifika. Dessa redskap medierar perspektiv och synsätt till oss. 
Vi upplever världen via våra redskap (Sundin, 2003, s.38). Roger Säljö, professor i 
pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, uttrycker det så här: ”Tools serve as 
mediational means, i.e., they – metaphorically speaking – stand between the individual 
and the world.” (Säljö, 1996, s. 84)  

Inom det sociokulturella perspektivet menar man att individens lärande är beroende av 
den kollektiva kunskapsutvecklingen (Sundin, 2003, s.39ff). Man beskriver lärande som 
appropriering eller tillgängliggörande av redskap inom olika sociala praktiker. Detta 
sker genom kommunikation med omgivningen. Kontakten mellan den kollektiva 
kunskapsutvecklingen och individens lärande sker genom kommunikation via de 
redskap som är tillgängliga och som individen kan hantera. Informationssökning och 
informationsanvändning i yrkeslivet är ett sätt att delta i en kommunikativ gemenskap. 
Den kommunikation som sker mellan nära varandra arbetande individer på en 
arbetsplats kan benämnas med begreppet praxisgemenskap (community of practice) 
(Lave & Wenger, 1991, s.98ff.). Det är en gemenskap bestående av olika yrkesgrupper 
på samma arbetsplats och informationsöverföringen är i huvudsak direkt och muntlig. 
Sundin benämner den arbetsplatsgemenskap. Han använder även begreppet förmedling i 
betydelsen när en professionell yrkesutövare till en annan förmedlar fackinformation. 
Hans undersökning rör, som tidigare nämnts, sjuksköterskor, med uppgift att fungera 
som avdelningslärare med ansvar för avdelningsbibliotek, anslagstavlor och att konkret 
förmedla facklitteratur i form av artiklar och dylikt till sina kollegor (Sundin, 2003, 
s.191). Vi tänker oss begreppet förmedling i en biblioteksmiljö ur ett mer informellt 
perspektiv, t.ex. när en kollega förmedlar fackinformation till en annan i muntlig eller 
skriftlig form. 

En kommunikation av ofta mer formell information mellan geografiskt spridda 
deltagare av samma yrkesgrupp, utgör en yrkesgruppsgemenskap (Sundin, 2003, s. 41). 
Kommunikation i geografiskt utspridda yrkesgruppgemenskaper sker med hjälp av 
fysiska redskap för förmedling av formell fackinformation, t.ex. nyhetsbrev, 
monografier, tidskrifter, e-postlistor, webbgemenskaper och databaser. ”De 
intellektuella redskapen är minst lika viktiga och kan sägas bland annat bestå av det, 
mer eller mindre, gemensamma kunskapsområdet med dess normer, värderingar och 
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förväntningar.” (ibid., s. 42). I yrkesgruppsgemenskapen medieras normer, värderingar 
och förväntningar kring yrket och dess kunskapsområde. Sociologen Alvin Gouldners 
begrepp locals och cosmopolitans betecknar två konkurrerande sociala identiteter inom 
organisationer. Locals har större intresse och lojalitet med den egna organisationen, 
medan cosmopolitans är mindre intresserade av den egna organisationen och mer 
intresserade av yrkesgruppsspecifik kunskap och gemenskap (Gouldner, 1957, s.281ff). 
Genom att appropriera yrkets normer och värderingar lär vi oss en yrkesidentitet. 
Resultatet av detta är ett medlemskap i yrkesgemenskapen Förutom att lära sig 
intellektuella och praktiska färdigheter, gäller det att bli delaktig i en gemenskap, där 
normer, värderingar och förväntningar delas (Sundin, 2003, s.43f). 

2.3.5 Professionella nätverk  
”Professionella nätverk är ett av de kitt som håller samman yrkesgruppsgemenskapen 
utanför de enskilda arbetsplatserna” (Sundin, 2003s.168ff.). Det största professionella 
nätverket inom en profession brukar vara fackföreningen, där nästan alla 
förvärvsarbetande är medlemmar. Den bidrar med tidskrift och övervakar yrkeskårens 
intressen. Därutöver finns yrkesföreningarna som arbetar för professionen och 
kunskapsområdets utveckling. De professionella nätverken har en socialiserande 
funktion och medierar gemensamma frågor, lösningar normer och värderingar. Utöver 
dessa stora nätverk finns andra sammanslutningar t.ex. e-postlistor eller webbplatser. 
Att delta och kommunicera i nätverk kan vara ett sätt att lyfta sig från arbetsplatsens 
vardagliga problem, få uppmuntran och komma närmare yrkesgruppens medlemmar. 
Deltagandet i professionella nätverk beskrivs av Sundins informanter som ett 
andningshål, en mötesplats för likasinnade, där de kan hämta inspiration och bli 
bekräftade. Nätverken kan också vara en kanal till formell fackinformation. Lars 
Höglund och Olle Persson, båda verksamma inom den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningen i Sverige, skriver angående deltagande i nätverk 
att det är ett komplement till den formella informationssökningen, snarare än en 
ersättning (Höglund & Persson, 1985, s.99ff). De som huvudsakligen är förankrade på 
arbetsplatsen har ofta ett mindre intresse för professionella nätverk (Sundin, 2003, s. 
168).  

3 Redovisning av intervjumaterial 
Vi har valt att dela in vårt bearbetade empiriska material i följande fem ämnesområden 
för att underlätta vårt analysarbete: synen på akademiseringen av utbildningen, 
erfarenheter av fortbildning, kommunikation av fackinformation, värdering av relevans 
samt relation till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. En kort sammanfattning 
av informanternas erfarenheter står sist under respektive rubrik. Namnen på 
informanterna är fingerade. 

3.1 Presentation av informanterna 
Gunilla, 46 år, arbetar på ett universitetsbibliotek. Hon tog examen 1990. Hennes 
huvudsakliga arbetsuppgift är undervisning i informationssökning av studenter och 
forskare. Hon är även kontaktbibliotekarie för en institution. 

Cecilia, 44 år, arbetar på barn- och ungdomsavdelningen på ett stort stadsbibliotek. Hon 
tog examen 2001. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara barn- och 
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ungdomsbibliotekarie med ansvar för serier och engelsk, fransk och tysk litteratur. Hon 
har även en del av tjänsten förlagd på bokbuss.  

Birgitta, 46 år, arbetar på ett högskolebibliotek. Hon tog examen 1990 med inriktning 
folkbibliotek, men har inte arbetat så mycket på folkbibliotek sedan dess. Hennes 
huvudsakliga arbetsuppgift är ett projekt med en ny bibliografisk databas. Hon är 
mellanhanden mellan utvecklare av basen och de som har önskemål på basens 
funktioner. Hon var också med och gjorde den nya webben som blev färdig ganska 
nyligen. Hon har även två pass i veckan i informationsdisken och en kväll i månaden.  

Gunnar, 61 år, arbetar på ett stadsdelsbibliotek. Efter en filosofisk ämbetsexamen gjorde 
han ett halvårs praktik på ett länsbibliotek, där han lärde sig klassifikation, 
katalogisering, bibliografier och uppslagsböcker. Sedan gick han Skolöverstyrelsens 
biblioteksskola i Solna 1970-71 och har sedan dess arbetat på bibliotek. Hans 
huvudsakliga arbetsuppgifter är ansvar för vuxenavdelningen, samordning av inköp av 
media, ansvar för att statistik skickas varje månad till förvaltningen samt den årliga 
statistiken till SCB. 

Evert, 44 år, är bibliotekschef på ett stadsbibliotek med tio anställda. Han har jobbat 
sedan 1990 på detta bibliotek och tog examen 1985. På ett sådant litet bibliotek deltar 
man mycket i det praktiska arbetet vare sig man är chef eller ej, säger han. Lite mer 
personalansvar och en del utvecklingsansvar tillkommer. Dessutom har han yttre tjänst 
som bokbusschaufför.  

Sonja, 61 år, arbetar som gymnasiebibliotekarie. Hon tog examen 1971 från 
Skolöverstyrelsens biblioteksskola i Solna. Hon har jobbat på samma arbetsplats sedan 
1996 och hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att handleda elever och lärare och se 
till att biblioteket fungerar så att det blir ett bra hjälpmedel i undervisningen och att 
bibliotekets resurser finns lättillgängliga över hela skolan, vilket görs via hemsidan.  

Lisa är 29 år och arbetar på ett stort stadsbibliotek. Hon tog examen 2003 och har 
arbetat på olika avdelningar på samma bibliotek sedan dess. Hennes arbetsuppgifter 
består i att hon är ansvarig för några ämnen, för inköp och att ha allmän ”koll” på dessa. 
Det handlar t.ex.  om könsrollsfrågor, fritidsverksamhet, framtidsstudier, narkotika, 
alkoholfrågor, arbetsrätt och minoriteter. 

Pernilla är 35 år och gymnasiebibliotekarie. Hon gick på utbildningen i Borås året innan 
den gjordes om från bibliotekarieutbildning till biblioteks- och informationsvetenskap. 
Hon har jobbat på sin nuvarande arbetsplats i fem år och hennes arbetsuppgifter består i 
att hjälpa eleverna med informationssökningar, undervisa i bibliotekskunskap och hjälpa 
eleverna med deras projektarbeten. 

Marcus, 30 år, arbetar på ett högskolebibliotek med cirka 25 anställda. Han har arbetat 
sedan sin examen i knappt tre år på denna arbetsplats. Han arbetar ganska mycket med 
katalogisering och sitter i informationsdisken cirka tre gånger i veckan. Dessutom har 
han hand om en samling EU-material och sådant. 
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3.2  Akademiseringen av utbildningen 
Under denna rubrik samlar vi informanternas synpunkter på och erfarenheter av 
akademiseringen av utbildningen, som påbörjades 1993-94, när det vetenskapliga ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap inrättades. 

3.2.1 Syn på akademiseringen av utbildningen 
Gunilla, Cecilia och Lisa är positiva till akademiseringen av utbildningen. Gunilla, som 
gått den gamla utbildningen, har inte funderat på vad hon tycker om att utbildningen har 
akademiserats, men tycker ”på ett sätt att det är bra” för hon tyckte att det var en låg 
nivå på utbildningen när hon gick. Lisa säger att hon tycker att det är bra för hantverket 
lär man sig ändå när man kommer ut och många bib liotek har olika sätt och olika 
datasystem. Lisa är nyutbildad, har arbetat som bibliotekarie i två år och säger att på 
hennes arbetsplats är medelåldern låg och många av de äldre har fortbildat sig. Hon 
tycker att det är viktigt med den vetenskapliga grunden för yrket eftersom statusen och 
respekten ökar och hon frågar sig om låntagarna är medvetna om hur mycket hon har 
studerat egentligen. Cecilia tycker att det är bra att utbildningen har akademiserats 
eftersom det höjer statusen också. ”Det hänger ju ihop på nåt sätt.” Hon vet inte riktigt 
hur den gamla utbildningen såg ut, men förstår att den nya är mer teoretisk, men tycker 
samtidigt att det är bra eftersom det krävs att man ska vara teoretisk i yrket också, t.ex. 
presentera rapporter och visa statistik. ”Det är mycket sånt som jag inte riktigt fattade 
när jag gick i skolan. Vad ska jag med teorikursen till? Det behöver man väl inte ha när 
man ska jobba på bibliotek, men den behöver man i allra högsta grad. Det är många 
såna där bitar som faller på plats vartefter som man sen är ute och jobbar.” Även Erik är 
positiv till utbildningen, även om han uttrycker det i mindre entusiastiska ordalag. Han 
konstaterar att utbildningen i stort motsvarade hans förväntningar och gav vad som 
behövdes, med undantag för avsaknaden av praktik. 

3.2.2 Brist på praktik 
Något som alla informanter tycker är negativt är bristen på praktik. Gunilla tycker att 
det är problematiskt att praktiken har försvunnit helt och hållet och menar att det var 
under praktiken som allt föll på plats och hon förstod vad hon höll på att utbilda sig till, 
för det förstod hon inte under tiden hon gick i skolan. Cecilia tycker att nackdelen med 
akademiseringen av utbildningen är den förlorade praktiken. ”Det tycker ju jag att man 
borde ha faktiskt för att, det behöver kanske inte vara så mycket och så länge, men man 
behöver ändå komma ut och få bilden av vad det innebär och dessutom ger det ju 
länkar, ett kontaktnät som också är bra att ha. Om du en dag ska söka jobb så kan du 
kanske redan då ha någon person som ger referenser.” Gunnar känner inte till den nya 
utbildningen, men tycker att det är synd att man har tagit bort praktiken, fast säger 
samtidigt att man inte måste bli bibliotekarie efter genomgången utbildning. ”Det är ju 
bra att få lära sig lite praktiskt också innan man kommer ut. Men man måste ju inte bli 
bibliotekarie när man har läst det här ämnet. Man kan använda det till annat. Det är inte 
yrkesutbildning på det viset.” Markus tycker att det är svårt att jämföra med hur det var 
innan. Han tycker att det hade varit intressant att vara på någon praktik, tycker samtidigt 
att det är så begränsat att bara se ett ställe. Sonja tror att avsaknaden av praktik kommer 
att innebära en hel del svårigheter för studenterna när de kommer ut och menar att de 
kommer att vara beroende av att det finns någon som har tid avsatt att handleda den 
nyutbildade. Evert tycker ”inte att det får bli för lite praktik på en sådan utbildning”. 
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Han säger att det varit så många turer sedan han blev klar så han hänger inte med på vad 
utbildningen innebär riktigt. I ett folkbiblioteks perspektiv, åtminstone, anser han att det 
är en brist att det saknas praktik, men han förstår att det inte är alla som blir 
bibliotekarier från utbildningen längre. ”Praktik får ju bli på bekostnad av teori, i sådana 
fall”, säger han.  

Flera informanter oroar sig för att akademiseringen medför ett fjärmande från praktiken. 
Birgitta belyser problemet med förhållandet mellan teorisk kunskap och praktiska 
färdigheter mycket tydligt när hon säger att akademiseringen av utbildningen är fjantig i 
hennes ögon och tycker att ”det verkar vara komplex för att inte vara en akademisk 
utbildning så att det blir lite löjligt ibland”. Hon förstår att man kan teoretisera kring 
informationsvetenskap men har svårt att se nödvändigheten av att det förekommer 
vetenskaplig kunskap kring biblioteksverksamhet. Hon fortsätter med att förklara att det 
känns konstruerat och faller långt från verkligheten i yrket. Hon tycker att det verkar 
som om BHS pendlar mellan de två poolerna - är det ett yrke eller en akademisk 
kunskap, och om det sistnämnda - vad finns det som man kan kalla akademisk kunskap 
inom det här området egentligen? Hon förstår att det är ett sätt att höja statusen, men 
tycker att vissa delar av det som ska vara forskning blir krystat. Hon ser samma problem 
med andra delar av utbildningsväsendet som skulle in i högskolan på 1990-talet, ”t.ex. 
vårdyrken och socionomer, där allt ska försöka anpassas till det som har varit 
traditionen inom traditionell akademisk vetenskap”. Hon tillägger att hon ”kanske inte 
har grund för att tycka” som hon gör.  

Gunnar kände inte till att utbildningen hade förändrats och akademiserats 1993-94. Han 
menar att den utbildningen han gick var akademisk eftersom ”man var tvungen att ha en 
akademisk examen för att gå yrkesutbildningen på den tiden, 1970-1971”. Likaså 
förklarar Evert att det varit så många turer sedan han blev klar att han inte hänger med 
på vad utbildningen innebär riktigt. Pernilla gick sista året innan utbildningen ändrades 
till dagens upplägg och minns att det pratades mycket om statushöjning av yrket och 
utbildningen. För hennes del är hon väl lite tveksam till det nya upplägget och den 
teoretiska vetenskapliga delen, hon tycker att det hon håller på med, det vill säga det 
rena yrkesutövandet, den praktiska delen, är en mycket viktig bit av 
bibliotekarieutövandet. Och den blev lidande. Det här med praktik var oerhört 
värdefullt. De hade flera perioder, varav den längsta var på 10 veckor. ”Det var ju då 
man lärde sig yrket.” Hon är därtill inte säker på att hon märkt av någon statushöjning. 
Pernilla märkte mycket av vad som komma skulle med den teoretiska utbildningen och 
förändringen av utbildningen som stundade. De undrade, minns hon, vad det var som 
skulle hända. ”Är det ett yrke det ska bli eller är det bara en teoretisk utbildning?” Hon 
funderar över om hon hade nytta av att vara del av den ökade teoretiska svängningen, 
men det vet hon inte, men hon ”kände på sätt och vis av den”. De gjorde en uppsats 
”men den var ju väldigt yrkesrelaterad”. De tittade på frågor om bibliotekariers 
bemötande, så det blev nästan som en praktik i sig, minns hon. Hon minns att det inte 
var populärt när de skrev uppsatsen utan det var ”det som handlade om mer teoretiska 
föresatser som var viktiga uppsatser”. 

Ett par av våra informanter, Gunnar och Sonja, förvånas över andra brister i 
utbildningen som de anser är beklagansvärda, nämligen avsaknaden av 
litteraturkännedom, att det inte ingår någon litteraturkunskap. Dessa informanter är för 
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övrigt lika gamla och tog examen samma år från Skolöverstyrelsens biblioteksskola i 
Solna, 1971. Gunnar blir förvånad, för att inte säga bestört, när han får veta att det inte 
ingår någon litteraturkunskap i utbildningen idag och tycker att det är riktigt dystert. 
Han påpekar vid flera tillfällen under intervjun att man inte får tappa kontakten med 
böckerna och att det här med Internet är ett komplement till böcker, men det ska inte 
ersätta dem. Här kan spåras ytterligare ett uttryck för en brist i den teoretiska 
utbildningen där ämnet informations- och biblioteksvetenskap kommit i förgrunden och 
den direkta utbildningen av en yrkeskår fallit bort. Sonja reflekterar över detta och 
konstaterar att förhoppningsvis har den blivande bibliotekarien i gemen ett naturligt 
litteraturintresse och förvärvar denna kunskap om litteratur ändå på sin fritid.  

För att sammanfatta kan konstateras att alla informanter anser att utbildningen till 
bibliotekarie borde innehålla praktik. De poängterar att det är då man lär sig yrket och 
saker och ting faller på plats. En informant säger att praktiken är viktig för byggandet av 
ett kontaktnät som kan komma till nytta efter utbildningens slut. Det finns dock en 
medvetenhet hos flera av informanterna om att utbildningen inte längre är en 
yrkesutbildning utan en teoretisk vetenskaplig utbildning. Teorin på utbildningen blir på 
bekostnad av praktiken, vilket ett par av de yngre informanterna visar förståelse för. 
Angående akademiseringen av utbildningen är flera informanter positiva till den 
eftersom yrkets status höjs och någon tyckte att det var ”låg nivå” på utbildningen 
tidigare. Samtidigt oroar sig flera för att denna medför ett fjärmande från praktiken. De 
informanter som varit yrkesverksamma en längre tid känner inte till hur den nya 
utbildningen är utformad, och i något fall inte ens att den har förändrats och 
akademiserats 1993-94. Ett par av informanterna som utbildat sig före inrättandet av 
Bibliotekshögskolan i Borås anser dessutom att utbildningen borde innehålla mer 
litteraturkännedom och litteraturkunskap. 

3.3 Fortbildning 
Här vill vi belysa hur informanterna söker, nås och får del av fackinformation genom att 
delta i organiserad fortbildning eller genom eget lärande på egen hand. Vi vill också 
visa hur de ser på livslångt lärande ur ett professionellt perspektiv. 

3.3.1 Erfarenheter av fortbildning 
På Gunillas arbetsplats har de en regelbunden fortbildning i form av internundervisning 
varannan vecka då någon i huset går igenom något som tillhör hans/hennes 
specialområde i ca 1 timme. Utöver det får var och en anmäla sig till seminarier, 
konferenser eller kurser individuellt. Vad gäller studier finns nu ett avtal där de 
anställda får ett visst antal timmar per poäng de läser, oavsett vad de läser på 
högskola/universitet. I speciella fall där arbetsgivaren vill att den anställde ska gå en 
utbildning får de 20 % tjänstenedsättning för studier och det har Gunilla fått för kursen 
IKT och lärande, en 40 poängskurs på distans som IT-universitetet ger. 

På Birgittas arbetsplats finns ingen organiserad fortbildning som är lika för alla. 
Däremot har det kommit ett dokument den här våren på intranätet med en lista på 
ämnesområden som man kan fortbilda sig inom. Enligt det nya dokumentet skulle två 
timmar i veckan kunna ägnas åt fortbildning och en plan för den ska läggas upp 
individuellt genom kontakt med cheferna, men det är nytt och de är inne i en 
omorganiseringsprocess så detta har de inte sett fungera än. Ofta är det så att man får 
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anmäla den kurs eller utbildning man är intresserad av och fråga sin chef om man får 
delta. Det verkar som att det kanske kommer att bli bättre vad gäller uppmuntran och 
stöd för eget lärande. Det har tagits vissa initiativ och man har börjat titta på 
kompetensutvecklingsplaner, men det har inte kommit igång ännu. 

Det förekommer ingen organiserad fortbildning på Cecilias arbetsplats. ”Bristen på 
pengar gör att man kanske inte får så mycket fortbildning som man kanske skulle 
behöva ibland, men vi har en utbildningspott där vi kan önska vad vi vill gå på. Det 
pluppar ju upp lite olika föreläsningar och kurser under åren. Ett år får en gå och ett 
annat är det en annans tur. Om man vill åka på en föreläsning som Svensk 
biblioteksförening ordnar, de gör ju mycket bra tycker jag, och ska bo på hotell om man 
inte kan ordna egen övernattning då kan de pengarna i stort sett vara förbrukade, så man 
får tänka efter vad är det jag behöver just nu. Sen kan man gå till Bibliotekstjänst som 
har kontor nere vid kronhusbodarna och där presenterar de ofta böcker och det kostar 
ingenting så det är rätt tacksamt. Dels får man en puff om vad som är på gång och vad 
de har för böcker inne och så där, sen känns det som att det blir lite fortbildning i det 
hela, man träffar lite andra samtidigt då. Internföreläsningar händer ibland, men inte så 
ofta. Ibland är det regionen som ordnar och det går man ju på om man hinner och kan. 
Biblioteket är ju öppet när föreläsningarna är så alla kan inte gå. Man får se till vem som 
behöver gå just då. Sen finns det vissa föreläsningar som ligger 8 eller 8.30 på 
morgonen och då hinner man gå på det innan biblioteket öppnar. Snart ska det komma 
en heldag om serier t.ex. och då har man bjudit olika föreläsare som berättar om serier 
och sånt försöker jag ju gå på eftersom det är mitt ämnesområde just nu plus säkert 
någon mer från avdelningen om de kan då.” 

Gunnar berättar att förvaltningen har kurser i Lotus Note, deras e-post program, som de 
har fått utbildning i. De har även fått utbildning i Word och Excel, men Excel har han 
inte fått än. För ett antal år sedan gick han en informationsteknologisk fortbildningskurs 
på 20 poäng i Borås. Det var frivilligt och man fick läsa på arbetstid lite grann. 
”Regionbiblioteken anordnar vissa litteraturkurser, ibland är de gratis och ibland kostar 
det en liten summa. Stora, dyra kurser kan vi inte gå på så mycket p.g.a. budgeten.” De 
lär varandra också, vissa är bättre än andra och då tipsar de varandra.  

På Markus arbetsplats förekommer ingen formell, schemalagd  utbildning. Han erbjuds 
kurser via jobbet och har möjlighet att bestämma över sin egen vidareutbildning i viss 
mån. Han kan dock inte ge konkreta exempel då han inte själv har deltagit i någon kurs. 
Han säger att trots att han inte deltagit i någon formell utbildning sedan han började 
jobba på sin nuvarande arbetsplats, har han alltid försökt att på egen hand lära sig saker 
som han inte tycker att han behärskar om arbetet och arbetsplatsen. Han tycker att det 
finns tid att tillägna sig nya färdigheter, kanske inte så mycket som idealet vore, men 
tillräckligt. Attityden på arbetsplatsen är lite oklar kring fortbildning. Han ser inte att 
egen forskning förekommer, inga projekt där bibliotekarierna deltar, men det finns nog 
de som går högskoleutbildningar (poäng) bredvid arbetet, i pedagogik och liknande. Det 
är nog sådant de pratar om en del på avdelningen, men han vet inte om det uppmuntras 
speciellt mycket av ledningen. Det är synd att säga, men de har en arbetsgrupp med alla 
referensbibliotekarier, där någon läser in t.ex. en artikel och presenterar för de andra och 
sådant. Detta sker högst någon gång i månaden. Föreläsningarna handlar om yrket och 
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kan vara vetenskapliga. Han är inte sugen på att publicera egen text eller fortsätta 
studera kring biblioteks- och informationsvetenskap.  

Sonja har deltagit i fortbildning på sin arbetsplats i t.ex. Internet. När hon gick i skolan, 
så förekom det, som belysande exempel på utvecklingen, allvarliga diskussioner om 
faror med videon, om den skulle bli allmänt förekommande. De hade ingen utbildning 
vad gällde datorer överhuvudtaget. Hon tror inte att Libris var uppfunnet. Kunskapen 
om datorer har hon erhållit senare, genom att delta i en 20-poängsutbildning i Borås, 
som på den tiden hette Informationsteknisk kompletteringskurs. Den hittade hon själv 
och gick till sin dåvarande chef och bad att få delta. Det fick hon inom tjänstens ramar, 
med betalt för resor, läroböcker och tid, alla kostnader som utbildningen vållade. Det 
var inga som helst svårigheter att få tillstånd av chefen för denna vidareutbildning. De 
fick väl behandla det eftersom kostnaden inte blev så liten, men det var inga problem. 
Vad gäller utbildningar letar hon mycket själv. Till exempel har hon gått en 20-
poängskurs i vuxenpedagogik eftersom pedagogik är så viktigt för en bibliotekarie på 
skolans område. ”Det var också väldigt roligt och mycket givande.” Det som var bäst 
med det var att hon hela tiden kunde anknyta till sitt yrke och sin arbetssituation. Man 
fick göra praktiska övningsuppgifter som hon sedan kunde använda i sitt jobb. ”Vid ett 
tillfälle byttes datasystem och … det var mycket man var tvungen att lära sig i samband 
med detta att använda det på rätt sätt med databaser och katalogisering. Under en period 
medförde detta många en- eller tvådagarskurser.” 

Lisa säger om formell utbildning på arbetsplatsen att ”vissa former erbjuds men då är 
det ju så att man sänder någon från avdelningen som t.ex. får gå en pedagogikkurs, 
någon som går en bemötandeutbildning och sedan informerar den utvalda som deltagit 
de övriga på avdelningen om vad hon har fått ta del av”. Eftersom det är en så stor 
arbetsplats är det inte hela biblioteket som går en utbildning utan endast ett par personer 
som får gå. Dessutom har de en del föreläsare som föreläser på morgonmöten och så. 
Det kan vara alltifrån hälsa till sådant som handlar om biblioteksfortbildning. 
Länsbiblioteket berättade bland annat om sin verksamhet. Hon ”vet inte om det kan 
kallas för fortbildning men det är ju åtminstone att bredda sin kunskapsbas runt ämnet”. 
På den avdelning hon jobbar förekommer väldigt mycket internutbildning. Detta 
innebär att de själva utbildar varandra, om man kan ett specifikt ämnesområde eller 
speciell databas.  

Pernilla har inte erbjudits någon formell utbildning sedan hon började på sitt arbete. Har 
hon velat vidareutbilda sig inom något område har hon fått ta tag i det själv. ”Sen blir 
man ju inte nekad utan snarare uppmuntrad.” Hon försökte vidareutbilda sig formellt en 
period men på grund av personliga skäl genomförde hon det inte. Uppmuntran från 
arbetsgivare om fortbildning märks främst genom att de vidarebefordrar material som 
berör henne. Ser hon en kurs själv och den inte är för dyr, får hon utan problem åka. 
Hon har inte märkt något större intresse för biblioteks- och informationsvetenskap från 
arbetsledningen, men hon blir inte motarbetad på något sätt, tvärtom. Däremot är de 
ekonomiska barriärerna stora eftersom hon tillhör administrationsdelen av personalen, 
och de har en väldigt liten budget, 2000 kr/person och läsår. Får hon ”då en kurs på 5-
6000 kr är det ju andra som inte får åka”. Hade det funnits pengar hade hon nog fått åka 
så mycket hon velat. Hon tycker inte att tiden är en barriär vad gäller sådana företeelser 
som kurser. Hon får ta tid, tack vare sin assistent. 
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I dagsläget finns ingen formell fortbildning för personalen på Everts arbetsplats, men de 
håller på med en organisationsöversyn, och då kommer de att ta fasta på det här med 
individuella program för kompetensutveckling. För ett par år sedan var de med i ett EU-
projekt som handlade om kompetensutveckling, men så tog pengarna slut, så projektet 
stannade av. Det var många bibliotek som drabbades av detta. Han tycker alltid att det 
är intressant att lära sig nya saker om yrket. Det stämmer väldigt bra på honom, säger 
han och tycker också det är nödvändigt. ”Idag som bibliotekschef måste man ju också 
vara ett föredöme”, men även om han inte varit chef så hade nyfikenheten drivit honom. 
”Det finns ju otroligt mycket kurser av olika slag nu.” Han säger att han varit med 
ganska länge, ”och som det är idag har det inte varit tidigare. Det är mer nu. 
Biblioteksföreningen har massor med olika kurser som nästan går ut över varandra.”. 
Han skulle vilja delta i mer än den bråkdel av kurser som han tar del av nu. ”Dels är det 
ekonomi som stoppar, dels tiden.”  

Sammanfattningsvis deltar två av informanterna i regelbunden interundervisning på sina 
arbetsplatser. De lär varandra sina specialområden och ibland kommer det föreläsare 
utifrån. Övriga informanter säger att det inte finns någon form av organiserad 
fortbildning på deras respektive arbetsplatser. Däremot finns det möjligheter att själv 
anmäla sig till kurser och konferenser. Då är det vanligtvis någon från en avdelning som 
får delta i en utbildning för att sedan delge övriga vad han/hon har lärt sig.  
Arbetsgivarna uppmuntrar fortbildning utan att precisera av vad den ska bestå och 
ibland inte ge tillräckligt utrymme i form av tid. De hinder för att delta i fortbildning 
som nämns är främst ekonomiska eller tidsmässiga. 

3.3.2 Livslångt lärande 
Gunilla tycker att livslångt lärande är nödvändigt. Att förkovra sig för att hänga med är 
absolut nödvändigt. ”Vi har ett yrke där det händer väldigt mycket och där man måste 
hålla sig á jour på många områden så det är viktigt, men även problematiskt för det är 
stressande att hela tiden känna att man inte kan vila i någonting, som man kanske kunde 
förut.” Gunilla kom in i yrket precis när det [den snabba IT-utvecklingen] startade och 
har aldrig jobbat med katalogisering eller andra mer traditionella bibliotekariesysslor så 
hon ”har inte den stabila grunden i yrkesidentiteten som de som har jobbat längre”. Hon 
tycker att hon själv är runt på så mycket olika saker och inte riktigt går på djupet med 
någonting och det var därför hon ville gå den utbildningen som hon går nu. Hon kände 
att hon ville göra någonting på riktigt, inte bara åka på ett seminarium eller konferens. 
Hon kan känna en frustration över det som hon tror kanske är typiskt för yrket, att man 
flackar omkring på så många olika saker, men samtidigt tror hon att vi kanske håller på 
att komma till det, att man mer specialiserar sig inom yrket. Nu upplever hon det som 
att man,  ”för att vara en riktig bibliotekarie, både ska kunna t.ex. katalogisera och allt 
annat t.ex. IT-teknik” och nu när hon jobbar med undervisning ”är det hela pedagogiken 
att sätta sig in i och fundera över. Det kanske är så att man med nödvändighet måste 
släppa vissa delar och det får vara okej att man inte kan katalogisera fast man är 
bibliotekarie, fast jag tycker inte riktigt att vi är där än, utan det finns den där 
spänningen att man ska kunna allt.” Eget lärande uppmuntras genom att de får viss 
arbetstid avsatt för studier, vilket kom ganska nyligen och det är ett stort steg framåt, 
tycker hon, och samtidigt ett sätt att uppmuntra egna studier. Annars tycker hon att det 
har varit lite dåligt med det för det finns också något slags tradition att lära sig väldigt 
mycket på egen hand. Det finns t.ex. ett gäng killar som jobbar i webbgruppen som har 
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lärt sig väldigt mycket IT och webbkunskaper som förut jobbade i bokmagasinen. De 
har ingen formell utbildning förutom en del kurser, men de har verkligen utbildat sig 
själva. Gunilla tycker att det är det idealet som finns, att man ska gärna förkovra sig, 
men inte på bekostnad av arbetsgivaren. 

Birgitta säger att livslångt lärande verkligen skulle behövas i det här yrket ”för sedan 
hon gick ut för 14 år sedan har det här yrket förändrats totalt. Det är en helt annan 
verklighet nu. Datoriseringen och de kunskaper man behöver nu har varit ganska tufft 
att tillägna sig vid sidan av jobbet.” Hon har läst 20 poäng påbyggnad på 
bibliotekarieexamen senare: Elektronisk publicering 10 poäng på BHS och vid Blekinge 
tekniska högskola, distanskurser båda två. Det var ganska tufft för hon fick väldigt lite 
tid för detta av arbetsgivaren, framför allt kursen på BHS var ganska krävande och för 
detta hade hon 6 timmar i månaden. Hon började jobba vid tiotiden på kvällen till ett på 
natten och varje helg under en period så det var ganska tufft. På andra kursen 
resonerades så att hon fick ledigt de dagar hon behövde åka till Borås, men ingen tid för 
inläsning. ”Det var ju faktiskt halvtidsstudier och tyvärr är det så att dessa kurser har 
tagits bort för att kursdeltagarna inte tog sina poäng. Biblioteken har väl så dåligt med 
pengar så cheferna är inte tillräckligt generösa att ge folk åtminstone en eller två dagar i 
veckan så att de kan slutföra sina kurser. Det var så dåliga slutresultat på kurserna, 6 
eller 7 av 30 blev färdiga.” Birgitta skulle behöva gå fortsättningskursen på Elektronisk 
publicering som innehåller programmering på BHS, ”men nu ger de kursen på heltid 
istället för BHS-studenter som kan fortsätta direkt. Högskolan får ju sina pengar efter 
examinerade studenter och eftersom bibliotekarier i arbetslivet får för dåligt stöd från 
sina arbetsgivare att verkligen läsa vidare på universitetsnivå och kunna slutföra 
studierna så kan inte heller högskolan ge kurserna för dem.” Generellt tycker hon att 
”det är förskräckande för bibliotekariekåren när man får höra att högskolan inte har 
möjlighet att anordna vidareutbildning p.g.a. den inställning som finns hos 
bibliotekscheferna: ’det där är något du får göra själv eller det där är inget som vi kostar 
på’ för samtidigt får man ju ofta åka på kurser eller konferenser som kostar 3-4000 
kronor för 1-2 dagar som kanske inte ger så mycket. Här är någonting som ger en 
varaktig kompetenshöjning som stannar inom organisationen”. Hon har märkt att de 
som gick den kursen med henne har givit väldigt mycket till biblioteket för de har varit 
med och byggt det nya intranätet. ”Biblioteket väntar sig ju att man ska ha en webbplats 
som ska göras av de anställda, men utbildning i ”html” fanns ju inte på 
bibliotekarieutbildningen när jag gick så det har folk fått skaffa sig själva på kvällar 
eller så. På något sätt utnyttjar man att folk vill vara duktiga och arbetsamma, men jag 
har inte sett till att de tagit ansvar för att den kompetensen man faktiskt behöver 
kommer in i organisationen på ett riktigt sätt. Det behöver naturligtvis inte vara en 
universitetsutbildning, men det är skillnad på TLS-kurser (Tekniska litteratursällskapet) 
som pågår en dag. Nu heter de SFIS (Svensk förening för informationsspecialister). De 
har ofta seminarier över en dag som man brukar kunna åka på i Stockholm, Göteborg 
eller Malmö. Det borde vara rimligt att få gå en kvällsskola t.ex. på studieförbund en 
termin eller två som kanske tar en halv dag i veckan, som skulle kunna ge mycket mer 
och kosta ungefär lika mycket. Det är väl tiden som kanske är dyrare och som gör det 
besvärligt.” Hon märker dock att det lönar sig att gå de här vidareutbildningarna, men 
hon skulle nog inte orka en gång till på det sättet, även om hon skulle tycka att det vore 
roligt. Hennes dotter som var 5-6 år då sa efter den tiden: ”mamma, lova att du aldrig 
går nån kurs mer!”  
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Förra våren började hon en påbyggnadskurs i elektronisk publicering som innehöll en 
del programmering, XML, XSLT, som hon skulle behöva och som hon tyckte var 
intressant. Tyvärr gick kursen på dagtid, halvfart och hon fick helt enkelt inte ledigt från 
sitt jobb. Hon fick endast tid precis för att åka dit på föreläsningarna, men ingen tid till 
inläsning och inga minskade krav för övrigt och då kände hon att hon inte klarade det så 
hon hoppade av kursen efter några föreläsningar. När de arbetar med att utveckla 
webben har de en kille som är systemadministratör. ”Det är ganska vanligt att man har 
datafolk som inte är bibliotekarier. Då har de inte tillräckliga kunskaper för att 
ifrågasätta det han säger eller föreslå något annat, utan måste lita på att han säger att det 
går bara att göra si eller så.” Ibland har de fått anlita folk utifrån för att göra ganska 
enkla skript som de kanske kunnat klara själva eller ändringar som de förut har skickat 
till konsulter. ”Nästa gång det blev en sådan ändring vågade man gå ner i den koden och 
hitta det och ändra på det och det funkade … tänk om man hade satsat på att de skulle 
ha den här kompetensen själva i huset, då skulle det kunna bli billigare, speciellt om det 
är teknik man tänker ha och driva.” Hon hoppas att det ska bli bättre i och med 
omorganisationen.  

Cecilia säger att: ”livslångt lärande behövs hela tiden. På ett bibliotek krävs ju väldigt 
mycket. Man ska hänga med och helst vara steget före låntagaren och det är man ju inte 
alltid, så det är väldigt föränderligt och biblioteket måste kunna möta alla åldrar, man 
kan inte se lärandet som något som tillhör skolåldern, utan vi möter ju alla de som 
skolar om sig och kanske är femtio år och plötsligt hittar på något nytt och vi behöver 
också vara med i den processen. Vi behöver också lära oss nytt hela tiden.” Det är svårt 
tidsmässigt att hinna med eget lärande, men hon tror att på hennes avdelning skulle var 
och en kunna fördjupa sig i vad de vill, inom rimliga gränser förstås eftersom det ändå 
ska gynna avdelningen, men hon tycker nog att det är en uppmuntran att man ska 
försöka, i den mån det går, att ta vara på de här möjligheterna. ”För det är ju det här med 
input, som vi pratade mycket om på skolan också, att man behöver det. Det kan handla 
om också att unna sig ibland att gå på nåt som inte har så himla mycket med ens egna 
ämnen att göra, för när man jobbar på barn- och ungdomsavdelning så kommer man ju 
helt ifrån vuxenlitteraturen. Man kan gott och väl få sjunka ner i hörsalen och lyssna på 
nån som berättar om vuxenböcker nån gång och man känner att det ger näring.” En 
sådan inställning tycker hon att det är och om det krockar får man väl diskutera var 
behovet är störst. Två arbetskamrater har gått kurser med tjänstenedsättning under tiden 
hon har varit där. Den ene gick en pedagogikkurs med några timmars nedsättning i 
månaden och den andre gick en läs- och skrivsvårighetskurs. ”Men alla kan inte göra 
det samtidigt, så det blir ett pusslande så att det blir en jämn smet.” Det är hennes 
närmsta chef som beslutar om vem som får delta. 

Gunnar säger att: ”livslångt lärande är väl bra! Det behövs väl nuförtiden, även om man 
har gått grundskola, gymnasium och fortsätter på universitet, så är det så mycket nytt 
som kommer. Det får man allt, fortbilda sig. Man måste ju följa med inom alla yrken, 
även vi. Det var ju ”stoppa kort” när jag började och nu är det data så det är en viss 
utveckling.” Han tror att eget lärande uppmuntras på arbetsplatsen ”och sen ska 
stadsdelsförvaltningen anta en medarbetarpolicy, kallar de det för. Något man ska tänka 
på mot brukare och så står det också att man har vissa rättigheter, men också ansvar att 
följa med och lära sig och sånt själv. Vi har fått nåt utkast av detta. Man är också 
ansvarig för sitt eget lärande. Det är inte bara på bibliotek. Det gäller ju alla områden, 
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lärare, socialtjänstemän och sånt. Vi var lite kritiska mot vissa formuleringar, vad de 
menade. De hade uttryckt sig lite oklart. I vår eller höst ska den komma fram. 
Ledningen håller på och arbetar med den. Arbetsgivaren är skyldig att informera, men 
arbetstagaren är också skyldig att följa med själv. Man har ett ansvar för att vara 
uppdaterad, man kan inte bara sitta och vänta och visst ligger det nåt i det. Det är ju 
samma med alla medborgare, i princip ska man ju känna till alla nya lagar. Man kan inte 
säga: det visste jag inte för man har skyldighet att ta reda på sånt. Det finns ingen 
särskild tid avsatt för eget lärande, men man kan ju söka lite när man sitter i 
informationen och man inte har nån fråga eller så. Vi har arbetsplatsträffar och möten 
för bibliotekarier för sig och med assistenter gemensamma och är det nån fråga eller nån 
har kommit på nåt bra, hört nåt bra, gjort nåt bra eller gått på nån bra kurs så informerar 
man ju där då. ”På dessa och på bibliotekariemötena ska man ta upp såna frågor med 
vidareutbildning och sånt och tipsa varandra. Så det försöker vi nog göra, även om det 
inte kommer varje gång så är det i alla fall med som en slags punkt på dagordningen.” 

Vad gäller professionell bild av livslångt lärande, säger Sonja att man lär sig dagligen 
nya saker, från eleverna och deras frågeställningar. Varje dag är tillfälle för nytt lärande, 
så upplever de det allihop på arbetsplatsen och hon tycker att det finns bra möjligheter 
för fortbildning om man har behov av det. Hon deltog även i en komvuxkurs på skolan,  
i webbdesign, som hon tog när hon insåg att hon måste presentera biblioteket via nätet 
för hela skolan. Så hon deltog i den kursen och kunde sedermera bygga upp en sida för 
biblioteket. Hon tycker att, när hon känt behov för att utbilda sig inom ett område så har 
det inte varit svårt att hitta det. Det är hon själv som letar reda på sina behov, det är 
ingen chef som säger ”du, det här ser jag är något för dig”. Konferenser vidarebefordras 
till hennes bord, men inte enskilda utbildningar. Hon var med lärarna på en kurs om 
projektarbetet som genomförs i gymnasieskolan. Det ordnades av en högskola för lärare 
i första hand men skolverket propsade på att det skulle finnas en bibliotekarie med i 
arbetslaget som arbetade med det här. Barriärer och hinder för livslångt lärande finns 
inte vad hon ser. Assistenterna kompletterar om det behövs tid för kurser på annan ort. 
Hon tycker heller inte det är svårt att hitta sina fortbildningar när hon upptäckt ett 
behov, i och med att hon hela tiden följer med i tidskrifter och på nätet. Har hon behov 
av något tar hon reda på var hon kan hitta den utbildningen någonstans. 
”Länsbiblioteket i Jönköping och i Malmö ordnar dagar då man gått igenom 
Internetadresser inom ett visst område. Malmö är fantastiska att samarbeta med.”  

Attityden på arbetsplatsen till eget lärande är en paradox, säger Lisa. ”Det finns ingen 
tid till det men det uppmuntras jävligt mycket. Alltså fungerar inte arbetsmiljön. Man 
har så mycket arbetsuppgifter så det går inte. Det är jätteroligt att lära sig nya saker, 
också inom branschen.” Hon tror att det finns en fördel i att hon jobbar på ett stort 
bibliotek. ”Man är i en smältdegel, man överöses av ny information i branschen.” Hon 
kan tänka sig att ”om man sitter på en liten biblioteksfilial då får man på ett annat sätt se 
till att få informationen men här överöses man. Man får den senaste informationen från 
statens kulturråd, de senaste lagarna, de senaste diskussionerna som förs.” Hon är inte 
rädd att tappa i tempo på livslångt professionellt lärande så länge hon har möjlighet att 
jobba här. Men det behöver inte betyda att hon ser sig själv som alltid jobbande på 
denna arbetsplats, eller ens inom biblioteksbranschen. ”Ibland kan ju själva arbetet i sig 
vara intressant och inte branschens utveckling i stort. Man lär sig nya saker hela tiden. 
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Dels som svar på en konkret fråga. Det här måste jag ju kunna svara på, och då går man 
in och lär sig det.”  

Apropå livslångt lärande säger Pernilla att: ”det blir lätt så att många arbetsuppgifter är 
rutiner. Det blir lätt så. Det är samma frågor som kommer tillbaka gång på gång. Men 
sedan är det ju klart att det händer mycket med Internet och annat det är klart att man 
försöker hänga med.” Hon anser att under de fem år som hon har jobbat här, så har det 
hänt väldigt mycket förändringar för biblioteksyrket. ”Det var då den stora explosionen 
kom med datorer, multimedia osv.” Där känner hon att det har hon försökt att lära sig. 
Hon har faktiskt mest lärt sig detta på egen hand, ”man har suttit framför datorn och 
försökt lära sig sökvägar och ta reda på saker”. Hon kan inte påstå att hon erbjudits 
någon hjälp,”men det finns ju alltid folk att fråga. Det finns gott om datakunnigt folk på 
skolan”, som hjälpt till när hon kört fast. Skulle hon behöva lära sig något nytt inom 
biblioteksyrket, skulle hon eventuellt kanske fråga några andra skolbibliotekarier i stan. 
De kan hjälpas åt lite. ”Sedan gäller det ju helt enkelt att försöka hålla sig à jour.” Det 
gör hon genom att titta på de sidor som hon känner till sedan tidigare. Hon har t.ex. 
NILS i Malmö, som hon har mycket hjälp ifrån. Sedan får hon lite informationsbrev, 
dessutom samarbetar de lite med stadsbiblioteket också. Men därifrån är de oberoende. 
De sköter sitt och skolorna sköter sitt.  

Vad gäller egna färdigheter som Evert har försökt uppdatera, nämner han en kurs han 
anmält sig till häromdagen om BURK: ”och då har de en statistikmodul där så man kan 
gå in och förkovra sig. Det är lite efter sånt man håller ögonen öppna efter. Sedan har 
man ju sina specialare som man försöker åka på. De har biblioteksdagar i Borås. Folk- 
och forskningsbibliotek handlar det om.” Det var han på i höstas. ”Man får 
infallsvinklar från olika håll. En årligt förekommande i oktober.” Han säger att det är 
svårt med eget lärande för personalen. Tid såväl som pengar saknas. ”Sedan är det ju så 
att nästan alla som jobbar på arbetsplatsen har jobbat där väldigt länge och en del tycker 
nog att de har kommit upp i den åldern så att de har inget större behov av att lära sig nya 
saker.” Han försöker uppmuntra. ”Det finns ju några som vill gå utbildningar.” Han tror 
att man måste sätta sig ner med varje individ som han tänker göra inom en snar framtid, 
och gå igenom vad de behöver. ”Man måste ha vissa krav som arbetsgivare och chef 
också, att det här ska du kunna och det här ska du kanske försöka utveckla. Men det är 
lite dåligt med den saken nu. Man kan ju också lära sig mycket av varandra.” Det har 
han försökt införa här i länet. ”Man kan åka till [närliggande folkbibliotek], och gå med 
den barnbibliotekarien t.ex. i ett par dagar. Det lär man sig ju jättemycket på. 
Nyfikenhet på nya saker måste vara en viktig ingrediens i ett sådant sammanhang. Men 
det är svårt att kommendera fram nyfikenhet. Finns nyfikenhet är det en bra grund.” 

Alla informanter är positiva till ett kontinuerligt lärande. Det är viktigt att hålla sig à 
jour. Yrket är statt under ständig utveckling och förändring och många har fått lära sig 
nya rutiner och system under sin tid på arbetsplatsen. Man är skyldig att hålla sig 
informerad, säger en informant, men tillägger att det lika mycket är arbetsgivarens 
uppgift att se till att informera. En åsikt vad gäller möjlighet till lärande är den att man 
inte tappar tempo i sitt lärande om man jobbar på ett stort bibliotek. Man tvingas ta del 
av ny information. Samtidigt, påpekar någon, kan mycket bli rutiner på en arbetsplats. 
Många tar upp tid som en barriär även för livslångt lärande på arbetsplatsen. En åsikt 
som dyker upp är dels att det finns en bild av vad en ”klassisk” bibliotekarie ska kunna, 
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och en önskan att komma från denna bild och istället få specialisera sig. Något som 
också kommer till uttryck är viljan att ibland kunna komma ifrån rollen som speciell 
bibliotekarie och få delta i utbildning som inte direkt rör ens yrkesspecialitet utan mer 
allmänna bibliotekariekunskaper.  

Vad gäller lärande anser många att sådant uppmuntras på arbetsplatsen men få tycker att 
de får tillräckligt med tid för att verkligen kunna lära sig nya saker. Det finns en 
tradition inom bibliotekarieyrket att man ska lära sig på egen hand, och att nyfikenheten 
gör att man skaffar sig kunskaper utan kostnad för arbetsgivaren. En informant säger att 
varaktig kompetenshöjning inte kommer biblioteken till gagn om denna syn på lärande 
bibehålls. Man orkar inte utbilda sig på sin fritid i hur stor utsträckning som helst. Det 
lönar sig att utbilda bibliotekarier så att man slipper ta in expertis utifrån för att utföra 
uppgifter en bibliotekarie skulle ha kunnat klara av. En annan åsikt från en 
bibliotekschef är att nyfikenhet trots allt är en viktig grund och menar att det kan vara 
svårt att motivera personal till nytt lärande. 

3.3.3 Ansvaret för utveckling av yrkeskompetensen 
Gunilla säger att ansvaret för att hon utvecklar sin yrkeskompetens är dels hennes eget, 
men ”det är naturligtvis väldigt, väldigt mycket arbetsgivarens för det är ju han som kan 
ge mig möjligheterna så att man kan realisera det.” De nya villkoren för studier är ett 
jättestort steg, men det finns ändå en inbyggd tröghet, t.ex. har hon fått kämpa sig till att 
få gå webbkurser, html-kurser. ”Det var ett jättestort motstånd mot det för det skulle inte 
alltför många hålla på med. Det finns liksom någon rädsla också, att arbetsledningen 
inte riktigt förstår vad som krävs för att utföra vissa uppgifter.” Hon tycker t.ex. att 
webben är ett lika viktigt arbetsredskap att lära sig som ordbehandling. ”I vårt jobb är 
det lika viktigt att kunna någonting om html, men där finns det ett glapp, att 
arbetsledningen inte riktigt förstår vad som krävs av oss.” T.ex. när Gunilla ville gå en 
webbdesignkurs så verkade det som att de trodde att det var något som hon ville göra 
bara för skojs skull. Ibland får hon en känsla av att man är rädd att tappa kontrollen. 
”Man har inte riktigt koll och då blir man ännu räddare för det man inte känner till, var 
det leder någonstans eller vad man ska använda det till.” Hon tror inte att 
arbetsledningen är rädd för att personalen utbildar sig för att byta jobb. Hon tror att 
rädslan har att göra med ”den stora förändringen som biblioteken genomgår idag, den 
stora ovissheten kring vad biblioteken ska syssla med och spänningen mellan det gamla 
och det nya, vad är det som är viktigt och hur ska vi få ihop de här delarna. Det finns en 
allmän osäkerhet kring det, som man inte riktigt vet hur man ska hantera.” Cheferna är 
ju ännu äldre än henne och ”har en ännu äldre utbildning och har kanske inte alltid 
kunskap om vad det innebär att jobba med undervisning, vad det är man behöver kunna 
för att jobba med det, vad är det jag behöver kunna för att jobba som 
kontaktbibliotekarie och sköta mina ämnesguidesidor. De vet inte det riktigt.”  

Birgitta ”har försökt att driva de här sakerna lite med facket och här på jobbet. Vill man 
ha in den här kompetensen i organisationen så får man också ta ansvar för det och se till 
att den kommer dit och inte lita på att folk skaffar sig den på sin fritid, men det har varit 
ganska mycket så.” Hon hoppas att det kan bli bättre och det finns en mer medveten 
hållning till vidareutbildning nu i den nya organisationen, men som hon inte sett i 
funktion ännu. 
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Cecilia säger att det är bådas ansvar att hon utvecklas i sin yrkesroll. ”Som chef måste 
man väl hela tiden hålla ställningarna och se till att ens personal får det de behöver ha 
med sig om kraven förändras.” Sen tycker hon att det ligger mycket hos henne som 
person: ”hur vill jag utvecklas, vad vill jag få. Har man en bra chef kan man diskutera 
och säga att man behöver lära sig mer om det. Det har nog varit mycket mer att sånt får 
man sköta på fritiden. Hela yrket har ju en stämpel av ett kall på sig och det finns ju 
kvar.” De första 1,5 åren läste hon ”kopiöst mycket hemma och det blir ju inga 40 
timmars veckor och så är det fortfarande. Det är många här i huset som gör mer än vad 
de borde. Sen får man försöka gallra hemma också, läser jag den här boken för jobbets 
skull då är det ju jobb eller är det för att jag har barn hemma” Hon läser barn- och 
ungdomsböcker hela tiden och ”det äter upp en tillslut, man slutar aldrig att jobba, man 
har alltid en trave med böcker. Jag som har tre barn hemma känner att för att inte bli 
uppäten måste jag sätta gränser och det är vår chef väldigt noga med att man inte ska ta 
död på ens egen läslust. Den måste man ha kvar och därför måste man bromsa ibland. 
Den äldre generationen har sett det som ett kall, de ställer inte särskilt höga krav vare 
sig på löner eller arbetsförhållanden utan man ska vara väldigt tacksam för att man har 
fått ett jobb. Och det är man ju också för jag tycker att det är ett otroligt roligt jobb, men 
jag har 4-års högskolestudier som ska betalas tillbaka. Varför ska man förringa det? 
Varför sträcker vi inte på oss? Vi har akademisk kompetens – basta! Ge oss en lön som 
man kan leva på och utveckling behöver man också om man ska tycka att det är värt att 
satsa på den här utbildningen, så måste man ju få näring senare också, annars kan man 
ju undra varför man ska läsa till bibliotekarie eller nåt annat yrke om man inte hela tiden 
känner att man får en utveckling i jobbet. Min chef förväntar sig absolut inte att vi ska 
sköta det där hemma. Hon har t.ex. genomdrivit att vi ska ha en läsdag i månaden och 
det är ju jättebra. Schemat styr när man får den och meningen är att man ska kunna sitta 
hemma och läsa t.ex. böcker, artiklar om barnlitteratur, tabeller eller fundera på vilka 
böcker du vill ha till en sagostund, så det är ganska fritt med eget ansvar och det gäller 
att man sköter det och det är en otrolig förmån. Detta är en markering att bara för att 
man är barnbibliotekarie ska man inte sköta allt hemma utan det här är professionalism 
som kräver plats för läsning. Det är så det fungerar på barn- och ungdomsavdelningen; 
barn rusar in och säger: ’Jag vill ha en bok om en pojke som åker kanot’, alltså man 
måste ha läst böckerna.” 

Gunnar säger att: ”Chefen är väl ytterst ansvarig så att man hänger med och så de som 
håller i läs- och skrivstugan är väldigt duktiga och de tipsar oss. Man får fråga de som är 
duktiga när man fastnar och man kan ju inte alla tekniska detaljer, hur man skriver i alla 
filer och sånt där så det finns alltid de som kan lite mer än man själv. Man arbetar som 
ett lag på biblioteket, men att lära sig data och sånt det uppmuntras av chefen och även 
stadsdelsförvaltningen som sådan. Det är ingen som ser ner på det eller är negativt utan 
snarare tvärtom. Men inte bara data då utan man utbildar sig eller följer med i samhället 
och det kan man göra inte bara via Internet utan även via böcker. Det är viktigt, man får 
inte glömma det. Dels är det arbetsgivarens ansvar om det kommer nyheter som är 
viktigt för yrket eller för att verksamheten ska fungera är de skyldiga att den personal de 
har får den information eller kunskap som behövs om de inte har den. De uppmuntrar en 
att anmäla sig så länge ekonomin räcker till. Man kan ju inte begära allting. I alla fall 
vår chef är inte negativt inställd till att folk fortbildar sig, snarare tvärtom, uppmuntrar 
oss och det tror jag många utav bibliotekscheferna gör. Det kan jag inte tänka mig 
annat.”  
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Enligt Marcus finns det ”ingen, som han ser det, som är ansvarig för att bibliotekarierna 
håller sig à jour med fackinformationen.” Sonja säger att: ”Rektorn är chef, och han 
uppmuntrar absolut.” Hon har aldrig fått avslag på något initiativ på något sätt. Nu 
behärskar hon budgeten för skolan och biblioteket, och i skolans budget ligger anslag 
till fortbildning. Det kan hon använda till sin egen och assistenternas fortbildning. Hon 
får även tid avsatt, efter behov. Lisa berättar att: ”I början, när man kom till biblioteket 
fick man en rejäl genomgång om hur man lär sig och söker bäst i den katalogen, och den 
cirkulationen och så. Det finns en speciell utbildning för nya bibliotekarier och jag blev 
intervjuad om hur man introducerades när man kom. Det fanns ingenting att anmärka på 
den biten, utan man introduceras i en vecka, och man får be om hjälp om man behöver 
det och komma in det. Vad som fattades var väl sådana saker som vad gör man om man 
är sjuk och sådant. Man fick en kontaktperson”. Ansvaret för att hon utvecklar sin 
yrkeskompetens är dels hennes eget, men också bibliotekets. Evert som är 
bibliotekschef säger att han är den som är ansvarig ”för att hålla anställda med ny 
kunskap, även om biblioteks- och informationsvetenskap. Fast man kanske inte tänker 
på det på det sättet. Till exempel när man uppdaterar ett datasystem, eller som det är nu, 
de ska ha Intranet. Det är klart då måste ju alla vara beredda att lära sig det. Det är ju en 
form av vidareutbildning kan man ju säga.”  

De flesta informanterna är överens om att ansvaret för utvecklingen av 
yrkeskompetensen är ett ansvar som är delat mellan arbetsgivaren och den enskilde 
bibliotekarien. Ett par av informanterna lägger dock tyngden på arbetsgivaren, då han 
har den yttersta möjligheten att realisera utvecklingen. En iakttagelse som kommer fram 
är att det finns en rädsla från arbetsledningens sida för att tappa kontrollen över 
utvecklingen och sådant man inte känner till och att detta har att göra med förändringen 
inom biblioteken och en spänning mellan det gamla och det nya. Detta gör att de kan 
vara motvilliga mot att personalen utbildar sig inom vissa områden och att de saknar 
förståelse för vilken kompetens som behövs i organisationen. Något annat som 
uppmärksammas är den återkommande åsikten att viss utbildning ska skötas på fritiden. 
Fortbildning uppmuntras, men den ska helst skötas på fritiden utan kostnad för 
arbetsgivaren. Denna inställning ställer sig informanterna negativa till. Ledningen måste 
ta ansvar för att få in kompetens i organisationen, och se till att markera vad som är 
arbete och vad som inte är det, för att inte ta död på bibliotekariers läslust och lust att 
lära. 

3.4 Kommunikation av fackinformation 
Här vill vi fånga informanternas erfarenheter av informationssökning och 
informationsanvändning i de kommunikativa gemenskaperna yrkesgruppsgemenskapen 
och arbetsplatsgemenskapen. Yrkesgruppsgemenskapen innefattar samhörighet och 
kommunikation bland bibliotekarier som yrkesgrupp, oavsett geografiskt avstånd. 
Arbetsplatsgemenskapen rör gemenskapen inom den egna arbetsplatsen. Hur sker 
kommunikationen av fackinformation inom dessa gemenskaper? Tar de del av eller 
producerar formell eller informell fackinformation? Betonas främst 
yrkesgruppsgemenskapen eller arbetsplatsgemenskapen? Deltar de i professionella 
nätverk? Finns erfarenhet och intresse för att pub licera sig i yrkesgruppens tidskrifter? 
Kommunicerar de fackinformation skriftligt med varandra? 
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3.4.1 Hur fackinformation kommuniceras  
Gunilla säger att kunskapsöverföring på hennes arbetsplats är svårt rent organisatoriskt 
eftersom biblioteket består av flera olika bibliotek. Dessutom tror hon att det, mer än på 
mindre arbetsplatser, finns ett individualistiskt drag. Man arbetar för sig själv och i de 
grupper man ingår förekommer inte så mycket kunskapsöverföring utan det är mest 
praktiska, konkreta saker som ska organiseras. Det de har är internundervisningen 
varannan vecka, och inom hennes arbetsgrupp brukar de berätta för varandra när de har 
varit på seminarium eller konferens. På intranätet brukar de också lägga ut material som 
rör fortbildning så de försöker på olika sätt sprida det de har fått till dels. Men, hon 
tycker att detta är ett svårt kapitel och undrar hur värdefullt det är att skicka en 
representant på en konferens som sedan ska hem och berätta för de andra. Det är svårt 
att överföra information till dem som inte har varit med och det kanske inte händer så 
mycket av det, menar hon. Gunilla känner ett ansvar och en drivkraft att informera sina 
kollegor om fackinformation som hon har tagit del av, men det finns en svårighet i att 
det bli så passivt att överföra information och svårt att få återverkningar. Hon skriver 
ibland i personaltidningen, men inte i någon annan tidning. Även om inte Gunilla 
publicerar sig i någon tidning utanför arbetsplatsen så deltar hon i en 
yrkesgruppsgemenskap när hon deltar i fortbildning i form av universitetskurs eller 
konferenser där hon träffar andra bibliotekarier med hennes specialinriktning 
användarundervisning.  

Birgitta delger berörda kollegor information som hon fått, oftast de som ingår i samma 
projektgrupp. Hon går inte så ofta ut till alla. De skulle vilja lära varandra, men de har 
inte tid. De delar med sig genom att lägga ut en rapport på intranätet när de har varit på 
konferens och de tipsar varandra om passande konferenser och kurser. 
Internföreläsningar förekommer inte. Gunnar kommunicerar inte med egen text, men 
poängterar att hans chef gör det. Han berättar att de lär och tipsar varandra på 
arbetsplatsen eftersom vissa är bättre än andra. De arbetar som ett lag på biblioteket och 
om man fastnar, frågar man. De har ”arbetsplatsträffar och möten för bibliotekarier för 
sig och med assistenter gemensamma och är det nån fråga eller nån har kommit på nåt 
bra, hört nåt bra, gjort nåt bra eller gått på nån bra kurs så informerar man där.” På 
Markus arbetsplats har de en arbetsgrupp med alla referensbibliotekarier, där någon 
läser in t.ex. en artikel och presenterar för de andra. ”Högst någon gång i månaden.” 
Föreläsningarna handlar om yrket och kan vara vetenskapliga. Han är inte sugen på att 
publicera egen text eller fortsätta studera inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Cecilia, som började arbeta som bibliotekarie för två år sedan, tycker att hon har lärt sig 
jättemycket av dem som hon arbetar med och beskriver det som fantastiskt. De är alla 
olika men kompletterar varandra på arbetsplatsen. ”Det blir mycket diskussioner ibland 
om man ska göra si eller så”, men hon kan sakna att de inte hinner sätta sig ned och 
diskutera mer biblioteksfrågor av typen: ”varför köper vi de här böckerna eller vad vill 
vi, att man hinner ge varann de här tipsen”. Cecilia säger att ”informationen flyter runt” 
och det gäller att hitta balansen för vad som är viktigt att framföra till kollegorna, vad de 
behöver veta. Cecilia tolkar vi som att hon deltar i såväl arbetsplats- som 
yrkesgruppsgemenskapen i och med att hon träffar andra barnbibliotekarier och utbyter 
information, men att hon skulle vilja delta mer i den yrkesgruppsgemensamma 
kommunikationen. Även om hon har lärt sig jättemycket av sina mer erfarna kollegor så 
kan hon sakna de mer övergripande frågorna som hon minns att de pratade om på 
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utbildningen, som ger perspektiv på det dagliga arbetet. De fick nyligen en ny chef med 
bakgrund i utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och när hon står och 
pratar så är det plötsligt så att aha, det är ju det här vi lärde oss, hon sätter ord på mycket 
av det här som den nya utbildningen innehåller, som jag ibland har tyckt varit svårt att 
förena här. När nån frågar mig vad lärde du dig på BHS eller vad gör ni här på 
biblioteket så är det väldigt svårt att formulera vad är det vi kan, men när hon står här 
och pratar om omorganisationen, om tänkandet så är det som om tioöringen ramlar ner, 
ja, det är ju det här perspektivet och tänkandet som jag har lärt mig i skolan, som inte 
riktigt har funnits ute i yrkesvärlden. Så det är jättespännande att se vad det är som 
kommer att hända här, att nån med det tänkandet kommer ut.” Hon kommunicerar inte i 
yrkesgruppsgemenskapen med hjälp av egen skriven text än, men är inte främmande för 
det. Hon anser att man måste våga ändra på saker och det händer att hon tänker när hon 
läser någonting publicerat att ”det här hade jag också kunnat skriva”.  

Sonja kommunicerar inom arbetsplatsen med lärarna och eleverna genom att utbilda 
dem om bibliotekets resurser och vad personalen kan hjälpa till med. Hon 
kommunicerar också med andra bibliotekarier genom en bibliotekarieträff som anordnas 
av länsbiblioteket. Där träffar hon andra skolbibliotekarier och lyssnar på föreläsare, 
ibland från högskolorna. Hon delger sina assistenter ny information om de behöver det 
för sin yrkesroll. På Lisas arbetsplats förekommer mycket internutbildning. De 
presenterar databaser eller ett ämnesområde för varandra ca en gång i veckan. De kan 
även ge varandra rekommendationer angående informationssökning av typen: ”han är 
bra, det är en bra hemsida o.s.v.” Hon berättar om hur hon introducerades i en vecka, att 
hon fick en kontaktperson och att man får be om hjälp om man behöver för att komma 
in i saker. Bibliotekstidningar cirkulerar mellan avdelningarna, som hon tar del av. Ofta 
blir hon rekommenderad att läsa olika artiklar. Det är oftast avdelningschefen som 
håller henne upplyst och ser till att hon får ta del av olika saker. När det gäller kurser 
sänder man ofta en från avdelningen som sedan får informera de övriga. Dessutom har 
de en hel del föreläsare på morgonmöten. Hon ser en fördel i att hon jobbar på ett stort 
bibliotek. ”Man är i en smältdegel, man överöses av ny information i branschen.” Hon 
kan tänka sig att om man sitter på en liten biblioteksfilial då får man på ett annat sätt se 
till att få informationen,  men här överöses man. Man får den senaste informationen från 
statens kulturråd, de senaste lagarna, de senaste diskussionerna som förs.”  

Pernilla säger att det finns ett samarbete mellan gymnasiebiblioteken i staden, där de 
hjälps åt lite grann. De skickar böcker emellan biblioteken och de försöker att förmedla 
till varandra om de hittar något särskilt intressant. De har en träff per termin med 
kommunens övriga gymnasiebibliotekarier. Det finns alltid folk att fråga eftersom det 
finns gott om datakunnigt folk på skolan, som hjälpt till när hon kört fast. Skulle hon 
behöva lära sig något nytt inom biblioteksyrket, skulle hon eventuellt kanske fråga  
några andra skolbibliotekarier i stan. De kan hjälpas åt lite grann och sedan får hon lite 
informationsbrev och de samarbetar lite med stadsbiblioteket också. Evert säger att man 
kan lära sig mycket av varandra också. Det har han försökt införa i sitt län. Man kan 
t.ex. åka till grannstaden och följa med barnbibliotekarien där ett par dagar. ”Det lär 
man sig ju jättemycket på.” 

Avsnittet kan sammanfattas med att det verkar naturligt att kommunicera 
fackinformation inom arbetsplatsgemenskapen på organiserade arbetsplatsträffar, 
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projektgruppsmöten, möten med lärare och elever, internutbildning i olika former eller 
när tillfälle ges. Om arbetsuppgifterna är väldigt specialiserade görs en bedömning av 
vad kollegorna behöver veta. Därtill finns på flera arbetsplatser utvecklade rutiner där 
man lägger ut ny information på intranät, eller får till uppgift att presentera nyvunnen 
kunskap för den övriga personalen efter en genomförd kurs eller konferens. En 
informant ifrågasätter dock effektiviteten i detta och menar att det är svårt att överföra 
information till dem som inte deltagit på konferensen så att det verkligen ger 
återverkningar i praktiken. En informant som arbetar på en stor arbetsplats säger att det 
är svårt rent organisatoriskt att delge varandra fackinformation och att man på hennes 
arbetsplats arbetar mycket individuellt. Vad gäller kommunikation inom 
yrkesgruppsgemenskapen sker det inom respektive specialinriktning via konferenser, 
kurser, lokala samarbeten inom staden och länet och bibliotekarieträffar anordnade av 
länsbiblioteket. En stor del av kommunikationen av fackinformation på yrkesgruppsnivå 
sker inom professionella nätverk, vilket redovisas nedan.  

3.4.2 Professionella nätverk 
När det gäller professionella nätverk nämner alla utom tre att de är medlemmar i 
fackföreningen DIK och Svensk biblioteksförening. Vi kan dock inte utesluta att övriga 
även de är medlemmar men inte uttalat detta vid intervjutillfället. Det finns inga 
informanter som säger sig stå utanför fackanslutning. Gunilla, som precis har gått med i 
Svensk biblioteksförening igen efter två års uppehåll, tycker inte att ”hon har saknat det 
jättemycket för hon hämtar information från så många andra håll”. Det har inte gett 
henne så mycket personligen, men hon anser att det är bra att det finns yrkesföreningar 
som bevakar yrkesområdet. Hon läser Biblioteksbladet och vet att det finns grupper för 
olika verksamheter, till exempel undervisning, men har ännu bara deltagit i en konferens 
som de har anordnat. Birgitta är aktiv inom professionella nätverk, som hon tycker ger 
henne väldigt mycket. Hon är aktiv i SVEP och ScieCom eller SRVK (Svenskt 
resurscentrum för vetenskaplig kommunikation) och blir kallad till en del möten. DIK är 
hon med i och Svensk förening för informationsspecialister (SFIS), men Svensk 
biblioteksförening har hon gått ur. Hon tycker att Biblist är ett väldigt viktigt organ. 
Cecilia tycker att DIK har varit bra för henne för där får man in informatören också. 
Hon har tänkt att hon ska ingå i någon av Svensk biblioteksförenings specialgrupp, men 
har känt att hon ville lära sig mer om jobbet först. Hon tycker att det är roligt att ingå i 
grupper, men det är svårt att hinna ingå i någon grupp med den tjänsten hon har nu. 
Vissa e-postlistor är hon med i, t.ex. barnbibliotekariegruppen som går ut till alla 
barnbibliotekarier i staden. Gunnar har varit fackligt aktiv i SACO-föreningen och 
medlem i Svensk biblioteksförening. Erik är delaktig i e-postlistor som Biblist. Sonja 
deltar också i olika e-postlistor, som betyder oerhört mycket. Där får hon mycket tips 
och idéer som hon kan använda i sitt jobb. Lisa är med i Biblist förutom DIK och 
Svensk biblioteksförening. Pernillas arbetsplats är med i biblioteksföreningen, men hon 
kan inte säga ”att hon lusläser de tidningarna”. Hon deltar i Bib list. Evert är med i DIK 
och tycker att länet blir ett nätverk för honom där bibliotekscheferna träffas regelbundet. 
Biblist har han nyligen gått med i.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta är positiva till professionella nätverk och 
tycks ta del av mycket information via dem. Vissa är eller har varit mycket aktiva inom 
diverse nätverk och organisationer, andra önskar kunna bli mer aktiva. Det är bra att det 
finns intresseföreningar som övervakar yrkesområdet. 
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3.4.3 Arbetsplatsgemenskap eller yrkesgruppsgemenskap 
Gunilla har inte gått den nya utbildningen, men genom den här kursen känner hon att 
hon fått ”en annan utblick”, hon är mer delaktig i och lojal mot hela yrkesgruppen än 
arbetsplatsen. ”Hon orienterar sig utåt, kollar vad som pågår, kan känna igen sig i det 
och får feedback därifrån.” Om vi applicerar Alvin Gouldners begrepp locals och 
cosmopolitans på våra informanter liknar Gunilla en ”cosmopolitan” eftersom hon söker 
sig utanför arbetsplatsen och hämtar information och feedback inom 
yrkesgruppsgemenskapen. En anledning kan vara att hon arbetar mycket ensam och inte 
har någon annan på sitt arbete att utbyta information med angående hennes 
arbetsområde användarundervisning. Cecilia säger att hon känner gemenskap med både 
yrkesgruppen och arbetsplatsen men poängterar att yrkesgruppsgemenskapen är viktig, 
att se utanför den egna arbetsplatsen. Hon är stolt över yrket och vill höja statusen. 
Birgitta säger att hon är mest lojal mot yrkesgruppen på arbetsplatsen och tror att man är 
närmast sin arbetsplats. Hon poängterar även vid ett annat tillfälle att det bibliotek som 
hon arbetar på är en del av högskolan och inte biblioteksvärlden. Icke desto mindre är 
hon väldigt aktiv i olika professionella nätverk där hon deltar i 
yrkesgruppsgemenskapen och hämtar mycket information. Övriga informanter är nog 
mer ”locals”, fast Gunnar visar lojalitet med yrkesgruppen genom att han blir störd och 
reagerar å bibliotekariekårens vägnar om det förekommer ovederhäftiga påhopp på 
biblioteken eller bibliotekarierna, att de inte kan något eller inte gör något eller 
liknande. Markus känner gemenskap med arbetsplatsen, dvs. biblioteket, inte högskolan, 
som biblioteket tillhör och inte hela yrkesgruppen.  Sonja är mer lojal till skolans 
gemenskap än till hela yrkeskåren, men tycker att det är en svår fråga att svara på. 
Skolan är hennes arbetsplats och där hon ska fungera som bibliotekarie. Pernilla känner 
definitivt mest gemenskap med arbetsplatsen eftersom det är där hon är och verkar. 
Evert känner också mest gemenskap med sin arbetsplats, fast tycker att det flyter ihop 
lite på ett folkbibliotek. Lisa tolkar vi som att hon känner lite gemenskap med båda – 
hon förklarar att hon inte alltid är nöjd med arbetsplatsen och inte heller känner 
gemenskap med alla bibliotekarier i hela världen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta känner en större gemenskap med den plats 
där de arbetar än med hela yrkesgruppen. Man arbetar närmare sina arbetskamrater och 
utbyter information med dem och är inte delaktig i hela bibliotekssfären. En informant 
med specialkompetens söker sig dock utanför arbetsplatsen för feedback och känner 
delaktighet och lojalitet med hela yrkesgruppen. Några känner gemenskap med båda 
gemenskaperna och någon poängterar att det är viktigt med yrkesgruppsgemenskap, att 
se utanför den enskilda arbetsplatsen. 

3.4.4 Skriftlig kommunikation 
På Gunillas arbetsplats har man börjat så smått att med intranätets hjälp lägga ut rutiner 
och instruktioner, men en hel del arbete kvarstår, säger hon. Birgitta säger att de har en 
checklista för nyanställda på intranätet. Cecilia säger att: ”det har nog varit lite si och så 
med skriftliga rutiner här. Viljan finns väl, men sen faller det nog mellan stolarna 
ibland”. Hur hennes avdelning fungerar lärde hon sig fort, men hur hela huset fungerar 
har hon inte fått någon introduktion i. Gunnar säger att de har en förteckning över vilka 
de är om det skulle komma någon nyanställd och de har regler för vilka dataprogram de 
har för allmänheten och hur de får användas. Han berättar att alla bibliotek i staden 
arbetar med kvalitetsutveckling, som går ut på att man ska lista hur man är mot 
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låntagarna och vad man ska tänka på i olika processer i arbetet. Olika bibliotek har 
kommit olika långt med detta. Evert säger att de har något som heter internkontroll, en 
liten broschyr med praktiska anvisningar och råd för nyanställda. Sedan finns det 
manualer för hur olika system i biblioteket fungerar, men han poängterar att de oftast 
hjälper varandra. 

3.5 Värdering av relevans 
Vid all informationssökning är det viktigt att kunna avgöra informationens relevans. 
Hur bedömer informanterna fackinformationens värde i olika sammanhang? Här spelar 
begreppet kognitiv auktoritet en stor roll för att förstå hur fackinformationens relevans 
fastställs inom olika områden. Därigenom synliggörs att fackinformationens värde 
endast till en del bestäms av dess faktiska innehåll och att de sociala sammanhang där 
informationen kommuniceras spelar en stor roll. 

3.5.1 Vad är fackinformation för dig? 
Fackinformation för Gunilla är det som rör det hon sysslar med i sitt yrke helt enkelt, 
där hon kan lära sig mer. För Birgitta är fackinformation väldigt mycket vad som händer 
i utvecklingen. När det gäller e-publicering så är det vad som händer både internationellt 
och nationellt. I det rent praktiska arbetet så är det referensuppgifter som hon behöver 
komma åt, som en uppslagsbok för att verifiera, kolla saker, ”hur är det nu, vilket fält 
var det i Dublin Core eller är det här ett subject heading eller (Library of Congress)”. 
Sedan är det att följa upp de nationella organen, utvecklingen inom KB, BIBSAM och 
hon tittar på utbildningsmöjligheter via TLS, kalendarier, aktuella konferenser, kurser, 
internationella organ, e-publicering, SPARC - the Scholarly Publishing and Academic 
Resources Coalition och nätverk som rör hennes ämnesområde. Hon läser sällan 
artiklar. Hon känner att hon borde informera sig om den egna högskolan, men har inte 
tid. ”Biblioteket är ju en del av högskolan, inte biblioteksvärlden.” 

För Cecilia är det en diskussion runt yrkesrollen och undersökningar, rapporter. Det 
finns mycket sånt som hon önskar att de hann diskutera och reflektera över, saker som 
ramlar ner på skrivbordet som har med yrket att göra. T.ex. skulle de kunna titta på vad 
Kulturbarometerns siffror säger om biblioteksverksamheten egentligen. En nordisk 
bevakning tycker hon också är bra, att titta bort från det svenska perspektivet eftersom 
man ständigt behöver reflektera över det. ”Hur allt som dimper ner på skrivbordet når 
oss det vete gudarna. En del beställer vi in och en del beställer huset in och då går det 
runt. Tidskrifterna köps in av någon avdelning och så går det runt och det är upp till alla 
att läsa det, men en del saker kanske man lägger bort för att man inte hinner eller för att 
det inte känns jätteviktigt fö r mig att titta på just den boken. Man måste välja bort 
mycket för att hinna med överhuvudtaget. Vissa saker ska ju finnas och de återkommer 
varje år, de här tabellerna och de har vi ju här. Jag söker inte själv efter såna saker utan 
det är mer ämnen, om man har hört nåt eller läst nåt och vill veta mer om vad det var.” 

Fackinformation för Gunnar är information inom olika ämnen. Information som rör 
biblioteksspecifika frågor, biblioteksteknik, datateknik och sådant. Den informationen 
får han via facktidskrifter, arbetsplatsträffar och kollegor. Pernilla har inget att säga om 
begreppet fackinformation än vad som tidigare kommit fram. Vi får en känsla av att 
Evert tröttnat på vårt tjat om fackinformation för han poängterar att det beror på hur 
man är som person, att man måste vara socialt kompetent ”och kan man inte vara trevlig 
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mot låntagare så faller det oavsett hur kompetent man är”. Men, han tillstår att det finns 
vissa baskunskaper man ska kunna, men annars är det mycket praktiskt som han ser det, 
”med det datasystem som de använder som man måste vara insatt i ganska rejält.”  

De informanter som uttalar sig definierar fackinformation som vad man ägnar sig åt i 
sin yrkesroll, biblioteksspecifika frågor, utveckling, olika offentliga organ och 
rapporter. Några tar upp att det även är viktigt att se vad som händer ur ett 
internationellt perspektiv. Tid är en barriär för att kunna tillägna sig fackinformation.  

3.5.2 Relevans i facklitteratur 
När Gunilla bedömer relevansen i facklitteraturen tittar hon på vem som har skrivit, vad 
den personen har skrivit tidigare och vilka referenser personen har använt sig av, 
försöker se vad det är för sammanhang som den här personen verkar i, men hon utgår 
från ämnet om det är något som låter intressant och sedan bedömer hon relevansen. 
Birgitta använder sig också av källkritik, tittar på hur det är publicerat, om det verkligen 
är publicerat i en granskad artikel eller om det bara är ett tyckande eller något löst 
dokument. Hon har inte den kunskapen att hon känner till några namn så att hon kan 
bedöma den ena forskaren från den andra. Det som är publicerat och granskat har högre 
värde än något som inte är det. Cecilia tycker att det mesta känns pålitligt, men att man 
ska kolla källor, vara kritisk och veta att forskning kanske inte är sanningen. Eftersom 
man kan visa vad som helst med siffror så får man fråga sig vad man vill med siffrorna 
eller undersökningen. Gunnar litar mer på det som står i böcker än det man hittar på 
Internet. Där får man vara källkritisk och inte tro på allt. Seriösa hemsidor som 
www.regeringen.se och liknande litar han förstås på.  

Det kan konstateras att de informanter som haft åsikter om hur de bedömer relevans i 
facklitteratur är noga med att poängtera källkritik. De som känner till namn på forskare 
(kognitiva auktoriteter) ser till vem som skrivit, andra huruvida artikeln är granskad och 
publicerad eller inte.  

3.5.3 Informationssökningskanaler  
Birgitta tycker att hon lär sig mycket i jobbet av sina arbetskamrater, speciellt i början 
och en del på konferenser och möten och sådant. Den kanal hon använder är Internet. 
Det är vissa sajter och organisationer hon vet om som hon använder som redskap, som 
referenslitteratur t.ex. Dublin Core, Library of Congress, KB:s sidor, Open Archives. 
Det finns också andra organisationer kring elektronisk publicering med olika projekt här 
i Sverige som hon följer t.ex. Sciecom och SVEP - Samordning av den Svenska 
högskolans Elektroniska Publicering. Universitetsbibliotek i Sverige och utomlands som 
har projekt på gång som Uppsala och Lund följer hon. Hon söker på webbsidor, mailar 
och ringer för att söka efter information. Hon läser eller bevakar inte någon tidsskrift.  

Cecilia har kommit fram till sina informationskanaler på arbetsplatsen. ”Man väljer ju 
sina kanaler utifrån vad man jobbar med, även om jag önskar att jag skulle hinna titta på 
mycket mer som jag överhuvudtaget inte berör idag i jobbet, så blir det ju inte så utan i 
och med att jag jobbar på en barn- och ungdomsavdelning så är det de länkarna och de 
sidorna som jag behöver få information från som jag använder mig av. Det blir ju inte 
att man kliver så mycket utanför det och det måste väl kanske va så. Man kan inte hinna 
med allt. Jobbar man på [en annan avdelning] så har ju de sina länkar och är 
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överhuvudtaget aldrig inne och tittar på våra och det är kanske nackdelen med att jobba 
i ett såhär stort hus att det blir väldigt specialiserat, man håller sig till sitt område. När 
man jobbar på en filial, eller som jag nu med bussen då blir jag tvungen att hålla koll på 
ganska mycket, olika åldrar, olika behov och olika ämnen.” Hon tittar lite på vad andra 
bibliotek gör, vad de väljer att exponera, vad de väljer bort, varför de jobbar på det ena 
eller andra sättet och då särskilt de stora biblioteken. De ger varandra även tips, till 
exempel artiklar, det är lite olika beroende på vad det är man håller på med. Nu t.ex. när 
hon har hand om serier måste hon dels se på vad som är populärt, men också tänka ur ett 
biblioteksperspektiv, vad som är vettigt att ha på ett bibliotek och det tycker hon är 
jättesvårt att bedöma. Ibland tar hon hjälp av bokhandlar i stan med väldigt kunniga 
inköpare. ”Det blir ju väldigt ämnesinriktat, inte så mycket om biblioteks- och 
informationsvetenskap på det sättet. Det blir fokuserat på en liten, liten bit i det hela, 
men det är klart att perspektivet finns ju ändå när man tänker på användaren och tänker 
på kvalitén och så. Det är ju ett teoretiskt perspektiv.” Hon läser Biblioteksbladet och 
tittar i många tidningar som Förskolan, Vi föräldrar, Opsis Kalopsis, alla tidningar som 
har barnkultur i någon form. ”Det är ju det användarna läser och så kommer de till oss 
och frågar.” När det gäller serier tittar hon i seriemagasinen och på hemsidor som tar 
upp det, även Akademibokhandlar. Hon läser även barnboksrecensionerna i tidningarna. 
”Man vet ju det, onsdag är det recensioner om barnböcker i den tidningen och måndag 
är det den och då gäller det också att snabbt på morgonen ha läst det för det kommer 
väldigt ofta in nån och frågar om det som det har stått om och då måste man veta att den 
boken har vi köpt in eller ska vi köpa in eller valt att inte köpa in.” 

Gunnar lärde sig att söka information via bibliografier på utbildningen och det är inget 
att förakta, säger han. Som komplement använder han Internet, tidningar och tidskrifter. 
De har BTJ:s Ikoner på arbetsplatsen och Biblioteksbladet och DIK-forum får han själv 
hem så de bläddrar han i. De har några datatidningar som han tittar i ibland, speciellt om 
han får tips av dataentusiasterna på arbetsplatsen. Sonja söker fackinformation genom 
kurser, facktidningar och följer med på Internet. Hon försöker i allmänhet följa med. 
Hon är ofta inne på skolverkets sida och ser vad som händer, och skaffar fram deras små 
skrifter om hon tycker det berör dem i skolan. Även lärartidningar går hon alltid igenom 
och läser varje vecka. Försöker hitta anknytningspunkter. Lisa har lärt sig skaffa 
information och finna auktoriteter såväl från utbildningen, på arbetsplatsen som på egen 
hand. På utbildningen fanns det informationssökningskurser, där hon lärde sig om 
databaser och fick upp intresset. Evert söker fackinformation via DIK, 
biblioteksföreningen och BTJ:s tidskrift Ikoner. DIK tycker han det står väldigt lite i ur 
en utvecklingsaspekt, medan Biblioteksbladet är lite bättre. De har mycket samarbete 
med länsbiblioteket, länsavdelningen där, och de har en hemsida där de listar alla kurser 
och konferenser så det är en huvudingång vad gäller utbildning. Han har tät kontakt med 
länsbibliotekarien. Markus säger att både sättet han söker på, och de kanaler han 
använder för sin sökning lärde han sig till stor del på utbildningen i Borås. Eftersom de 
har databaser på hans arbete, som de inte gick igenom på BHS, är det lite han måste lära 
sig där. Han läser Biblioteksbladet, men ingenting annat direkt. 

De flesta hävdar att arbetsplatsen varit den plats där de skaffat sig sina 
informationssökningskanaler eftersom kanaler väljs utifrån vad de jobbar med. 
Samtidigt anser flera informanter att de grundläggande kanalerna och färdigheterna att 
använda dessa, inhämtades redan under utbildningen. Kanalerna som beskrivs är 
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arbetskamrater, konferenser, andra bibliotek och projekt, Internet och tidskrifter. 
Informationen de har behov av och söker efter varierar mycket beroende på 
specialisering. De tycker att de lär sig var de behöver leta.  

3.5.4 Kognitiva auktoriteter  
Vad gäller den största kognitiva auktoriteten, fackförbundet DIK så är alla våra 
informanter medlemmar. Även yrkesföreningen Svensk biblioteksförening och e-
postlistan Biblist nämns ofta. Utöver dessa stora, allmänna, har informanternas 
yrkesinriktningar eller specialiseringsområden sina egna auktoriteter som bibliotekarier 
med annan inriktning inte känner till eller inte har anledning att vända sig till. Cecilia 
som arbetar på en barn- och ungdomsavdelning finner exempelvis användbar 
information i tidningar som Vi föräldrar, Förskolan och Opsis Kalopsis medan Birgitta 
som håller på med elektronisk publicering vänder sig till en mängd olika auktoriteter på 
det området som till exempel Library of Congress, KB, BIBSAM, TLS, SPARC - the 
Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, Dublin Core, Open Archives, 
W3C, Sciecom och SVEP - Samordning av den Svenska högskolans Elektroniska 
Publicering samt de andra universitetsbiblioteken i Sverige och utomlands som har 
projekt. 

Gunilla säger att om det är något som är relaterat väldigt tydligt till arbetsplatsen finns 
det sådana personer hon frågar, men om det gäller mer allmänt, att förkovra sig inom ett 
område så är det mycket hennes egen informationssökning som ligger till grund för det. 
Då sätter hon sig och söker helt enkelt. Inom biblioteks- och informationsvetenskap 
finns det namn som hon känner till och som hon litar på, som är kunniga inom sina  
områden, t.ex. Louise Limberg och Mats Dahlström. Hon utgår ofta från ett namn som 
är en nyckelfigur i något sammanhang och går sedan vidare via referenser och länkar 
och så vidare eller böcker som är standardverk, som kanske har varit kurslitteratur eller 
att man upptäcker att det här är ett verk som många refererar till. 

Birgitta har en person på jobbet som hon alltid går till med katalogiseringsfrågor, som är 
duktig katalogisatör. Sedan har hon en arbetskamrat med väldigt lång erfarenhet som är 
”klok och smart och tänker väldigt analytiskt” som hon gärna frågar och har stort 
förtroende för. När det gäller copyright frågor och förlag är det de som håller på med 
media. Man frågar de som är närmast sitt område. Det finns inte personer, tidskrifter etc. 
inom den formella biblioteks- och informationsvetenskap som hon litar på för den bryr 
hon sig inte om och läser inte direkt så att hon har något namn.  

Cecilia säger att det finns många som hon litar på och frågar på jobbet. De namnen hon 
lärde sig på skolan finns kvar. De reflekterar hon över om de har skrivit eller sagt något. 
Hon tycker att de har haft tur som fått [namn] som chef eftersom det var en sådan 
person som var väldigt bra på skolan, som gjorde att man lyssnade eller läste. I och med 
att hon jobbar på en barn- och ungdomsavdelning så är det de länkarna och de sidorna 
som hon behöver få information från och använder sig av. Det blir inte att hon kliver så 
mycket utanför det utan det blir väldigt specialiserat. Hon tittar på vad de stora 
biblioteken gör, de som hon vet är duktiga och har gjort mycket. Hon läser även 
dagstidningarna när de har recensioner av barnböcker. Hon nämner även 
Biblioteksbladet och Kulturbarometern. 
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Gunnar har personer på sin arbetsplats som är duktiga på data som han frågar. När det 
gäller litteraturkunskap känner han sig säkrare eftersom han fick med sig det från 
utbildningen. Vi kan tänka oss att han kanske är en kognitiv auktoritet inom det området 
på sitt arbete. Inom den mer formella biblioteks- och informationsvetenskapen svarar 
han Biblioteksbladet, Ikoner och Framsidan. Vår slutsats är att den kontakt med den 
formella biblioteks- och informationsvetenskapen som Gunnar har, är den som sker via 
dessa tidskrifter eller via de magisteruppsatser som hans chef skriver ut på 
arbetsplatsen. Evert tar också upp DIK och biblioteksföreningen och BTJ:s tidskrift 
Ikoner. Ur utvecklingsaspekt säger han att DIK inte har mycket att komma med. 
Biblioteksbladet är något bättre, med lite längre essäer som innehåller en del av intresse. 
Han använder länsbiblioteket och länsbibliotekarien som inspirationskälla och studerar 
den hemsidan någon gång i veckan. 

Markus och Lisa har vissa personer på arbetsplatsen som de hellre frågar än andra. 
Markus ger som exempel olika ämneskunskaper som ekonomi och när det gäller 
katalogisering finns det vissa som är duktiga och som han lär sig av. Lisa säger att hon 
har lärt sig att finna auktoriteter som fungerar för henne själv och det kan vara personer 
från grundutbildningen eller specialister på arbetsplatsen eller sådana som hon hittar 
själv. Sonja och Pernilla som båda jobbar på gymnasiebibliotek konstaterar att det är 
ganska svårt att utnyttja de auktoriteter som lärarkåren utgör. De är svåra att samarbeta 
med. Pernilla vänder sig ofta till NILS i Malmö, som hon har mycket hjälp ifrån och 
som hon tycker är otroligt bra och även stadsbiblioteket i hemstaden. Sonja säger att 
”Malmö är fantastiska att samarbeta med.” Hon vänder sig också till skolverkets 
hemsida och olika lärartidningar.  

Varje specialiseringsområde inom professionen har sina egna kognitiva auktoriteter. Det 
finns författare eller verk som är kända och vedertagna på området som man utgår från i 
informationssökningar för att sedan fortsätta på egen hand. Eventuellt kan dessa 
auktoriteter finnas med i bagaget från grundutbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap, eller så har man kommit i kontakt med dem genom sin 
specialisering på arbetsplatsen. De flesta informanter har även kognitiva auktoriteter 
lokalt på arbetsplatsen, personer med specialistkunskaper. Är man ensam i sin 
profession på arbetsplatsen på t.ex. en skola, kan man behöva vända sig utåt till 
bibliotekarier i samma stad eller län för att komma i kontakt med personer med samma 
specialinriktning. Ett par informanter har kognitiva  auktoriteter inom den formella 
biblioteks- och informationsvetenskapen.  

3.6 Relation till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap  
Här berättar våra informanter hur de ser på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
och vad de har för kontakt med den formella, teoretiska fackinformationen i form av 
vetenskaplig forskning inom kunskapsområdet biblioteks- och informationsvetenskap. 
De berättar även vad de upplever som hinder för denna kontakt. 

3.6.1 Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
Gunilla tycker att biblioteks- och informationsvetenskap är ett väldigt spretigt område 
som innefattar väldigt mycket. Det finns många intressanta delar, men hon tror att man 
behöver specialisera sig mer på någon del och att det är någonting som måste ske inom 
yrkeskåren, så att de får mer specialiserade uppgifter. Hon tycker att de har det till viss 
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del nu. Hon är t.ex. ansvarig för undervisningen, men hon ska samtidigt hålla sig á jour 
med allt annat som händer och undervisningen innefattar ju väldigt mycket. Hon måste 
veta vad som händer med t.ex. katalogen för att hon ska kunna prata om det för andra. 
Hon tror att det kan se väldigt olika ut på olika bibliotek, men på hennes arbetsplats 
gjordes en stor omorganisation i början på 1980-talet som hette ”från ax till limpa”,  
vilket innebar att man skulle följa hela processen. Man gick från specialisering till 
generalisering. Man skulle göra allt i kedjan och det hänger fortfarande kvar på något 
vis, även om vi har lämnat det formellt så finns det ändå.  

Birgitta säger att: ”Jag läste ju innan det var så akademiskt inriktat. Det finns ju vissa 
grenar kring det som man kan säga att det kan väl vara vetenskap, men mycket är ju 
faktiskt ändå det som är praktik och yrkesskola och yrkesutbildning.” Hon tyckte att det 
var ett stort glapp redan när hon läste fast de gjorde en hel del praktik, men hon tror att 
det skulle vara bra att återgå till att ha praktik för att kunna sätta saker i sitt 
sammanhang på utbildningen. Hon har lättare att tänka sig att informationsvetenskap är 
”en massa teorier om information, informationsteori på olika sätt, där finns ju en annan 
vetenskap. Biblioteksvetenskap, vad skulle det vara, ja om man inte visste att det var 
namnet på kurserna i Borås, skulle man kanske tro bibliotekshistoria, 
biblioteksväsendets utveckling. Annars så tyckte jag att det som var specifikt, det som 
man behövde plugga och som man ser relevans i senare när det gäller att hålla på med 
data och databaser så är det ju klassificering, katalogisering och systemering av 
information föra att göra det sökbart och så. Det är ju den kunskapen som är det viktiga 
i yrket och som man har nytta av nu när vi jobbar med IT-grejer, webben och databaser 
och så. Även om det bygger på bokbeskrivning från början så har man nytta av en 
analytisk förmåga. Man analyserar och sorterar saker så att man kan hitta det och det 
kan man applicera på annat än böcker egentligen. Som sagt så är jag lite kluven till att 
det ska heta vetenskap. Det kanske skulle vara okej med bibliotekshögskola.” 

Cecilia tycker att det är svårt att sammanfatta biblioteks- och informationsvetenskap. 
Hon försöker att tänka på vad hon lärde sig på utbildningen och hon har saknat 
diskussioner av mer teoretiskt slag som de hade i skolan angående t.ex. 
verksamhetsplaner, målsättningsplaner, media, vad de vill med viss litteratur eller 
genom att göra på det ena eller andra sättet. När hon började jobba kändes det som att 
inte utbildningen och arbetslivet hängde ihop, men hon har svårt att sätta ord på vad det 
är som inte passar med hennes utbildning. Hon tycker att det är mycket som behöver 
förändras. Efter att ha gått användarperspektivet, så var det inte riktigt den världen hon 
klev in i. Perspektivet utifrån användaren har inte funnits med riktigt, men det tror hon 
kommer att förändras ganska mycket när det kommer nya som har gått den här 
utbildningen och ”skakar om lite” i det gamla tänkandet. Det tänkandet, 
biblioteksvetenskapen eller informationsvetenskapen, som hon lärde sig på utbildningen 
finns inte på samma sätt på arbetsplatsen. Hon säger att ”det gäller att behålla sina 
gamla papper från utbildningen och titta, vad var det vi pratade om på 
organisationspoängen eller teorin, så att man håller kvar det på nåt sätt och försöker få 
in det i yrket också”. Hon vill ha en diskussion inte bara om det biblioteket hon jobbar 
på utan hela landets syn på, vad biblioteket betyder för ett samhälle, en kommun. Hon 
vill se det i ett större perspektiv och fundera över om det finns någon gemensam 
målsättning som läroplanen för skolan t.ex. förutom bibliotekslagen: vad gör man mer, 
hur tänker man, vad finns det för substans, vad är det man ska förmedla vidare etc. 
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Gunnar har inte tänkt så mycket på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, första 
ledet, bibliotek, då tänker han på bibliotekshistoria, hur biblioteken har vuxit fram 
historiskt och hur man använder det nuförtiden, bibliotekets roll i samhället och sådant. 
”Information – det är allting, det kan man hämta från det tryckta materialet, böcker och 
tidningar och datorer, dataprogram och sånt nu också och det är väl det ni får lära er 
mycket.” Sonja har följt forskningsutvecklingen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och läst de avhandlingar som kommit ut, som har berört hennes 
område. ”Det har ju gjorts en del om skolbibliotek” och hon är ofta inne på 
högskolorna, speciellt Borås och tittar för det tycker hon är väldigt roligt och tidskriften 
Human-IT tycker hon om att läsa. Annars, hur utbildningen är upplagd har hon inte 
närmare tittat på, men hon är mycket intresserad av ämnet som sådant. Evert säger att 
han inte vet speciellt mycket om biblioteks- och informationsvetenskap som ämne. Han 
vet inte vad som försiggår. Det finns en på arbetsplatsen som är relativt nyexaminerad 
och som han har fått höra lite från, men har ingen egen uppfattning. Han vet ”att det har 
startat en utbildning i Växjö, som också åker ut till bibliotek och går med. De har 
praktik! ” 

3.6.2 Kontakt med den vetenskapliga biblioteks- och 
informationsvetenskapen 

Gunilla tror att attityden till vetenskaplig forskning inom området beror på om man 
jobbar med utvecklingsverksamhet eller inte. ”Om man jobbar med 
utvecklingsverksamhet då har man ett annat förhållande till forskning och utveckling 
därför att man måste hålla sig á jour, men om man inte jobbar med projekt som syftar 
framåt utan jobbar på med sitt vanliga, håller på med katalogisering, sitter i 
informationen så kanske man inte har lika stor anledning att intressera sig för vad som 
händer.” Hon tror att hennes kollegor tycker att det är positivt att det finns en 
forskningsverksamhet inom ämnesområdet eftersom det höjer kårens status. Gunilla 
tycker att det är viktigt att biblioteksverksamheten vilar på en vetenskaplig grund, men 
hon tycker att det finns en stor brist där. ”Det är ofta andra saker som styr 
verksamheten, som pengar och okunskap. Här är återigen det här glappet mellan 
arbetsledningen och vi som jobbar på golvet.”  

Hon håller kontakt med biblioteks- och informationsvetenskap när det gäller hennes 
intresseområden, t.ex. om det dyker upp en magisteruppsats som handlar om 
användarundervisning så läser hon den, men nu har hennes fokus varit på 
användbarhetsstudier (usability studies) och då är det inte främst inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som man hittar den litteraturen. Det är inte så att hon tänker att 
”nu måste jag kolla vad som är på gång inom biblioteks- och informationsvetenskap”, 
utan mer: ”nu håller jag på med detta och var hittar jag information om det”. Hon håller 
själv på att skriva en magisteruppsats nu i kursen IKT och lärande. Gunilla hade velat 
ha mer praktisk kunskap på kursen, se vad man kan använda för IT-verktyg för att göra 
undervisning på webben, att jobba praktiskt konkret och titta på olika program, men det 
är helt och hållet en teoretisk kurs. Tid är en barriär kontra kontakt med aktuell 
forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, tror hon. Det finns en massa 
saker som man skulle kunna tycka att det vore intressant att läsa om och sätta sig in i, 
men man hinner inte för den dagliga verksamheten kräver ens tid. Hon tror också att det 
kan finnas en viss trötthet därför att vi lever i en sådan föränderlig värld. Man orkar inte 
riktigt ta till sig hur mycket som helst och är man inte riktigt specialiserad blir det så 
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väldigt mycket man ska hålla koll på och det kan bli övermäktigt. Det tror hon är de 
största hindren (Ett slags informationsstress, vår kommentar).  

Birgitta vet inte vad det är för attityd till vetenskaplig forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap på hennes jobb, men hon tror inte att det är någon som håller 
kontakt med den. Det tolkar vi som att det inte finns någon direkt kontakt eller intresse 
för vad som forskas kring inom biblioteks- och informationsvetenskap. ”Det är ju när 
folk skriver sin uppsats i princip som folk gör nåt. Man håller ju inte på med 
biblioteksforskning. Vi har ju funktionen att vara ett bibliotek på högskolan, som håller 
på med annan forskning, så det är inte det vi ska göra på nåt sätt. Vi är ju forskarnas och 
studenternas bibliotek och det är ju det vi arbetar med. Man får väl sig lite till livs när 
man deltar i konferenser av olika slag. Inom sitt specialområde är det klart att man stöter 
på folk som har gjort undersökningar.” Genom e-postlistor, konferenser, kurser och 
seminarier får hon tips på artiklar som rör hennes ämnesområde. På detta sätt får hon 
kontakt med den del av forskningen som rör hennes specialområden. Ibland har hon 
sökt själv också. 

Hon håller kontakt med BHS genom att hon ofta kollar om det finns 
påbyggnadsutbildningar på distans. Hon har fortsatt att titta på det fast hon har sagt att 
hon aldrig mer ska gå någon kurs. Det kan hända att det dyker upp i arbetssammanhang 
t.ex. nu när hon har hållit på med elektronisk publicering så har hon skrivit ut och läst 
rapporter, examensarbeten eller magisteruppsatser. Inom det utsnittet som är aktuellt för 
henne i arbetet har hon hittat en del som kommer från utbildning och det kan också vara 
tidskrifter som man kan få referenser till. Detsamma gäller när hon är på föreläsningar 
eller konferenser så refererar föreläsarna också till artiklar i tidskrifter, ”men jag orkar 
inte utöver det, när jag är ledig, det skulle aldrig falla mig in”.  

Cecilia möter inte så mycket av forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap 
på sitt jobb. Hon tillägger att hon jobbar på en barn- och ungdomsavdelning och att man 
då inte har med de böckerna som de använder på utbildningen att göra riktigt. Vissa 
böcker som är inriktade på barn har de, så de försöker hon att bevaka. Hon tycker att 
biblioteksföreningen med Biblioteksbladet är en länk till diskussioner om t.ex. litteratur, 
ett annat tänkande och reflektion över varför man gör på det ena eller det andra sättet 
som hon kan sakna på arbetsplatsen. Hon vet inte om hon har mött så mycket attityder 
kring vetenskaplig forskning i biblioteks- och informationsvetenskap, men det här med 
magisteruppsats tror hon många tycker verkar svårt, framför allt de som inte har gått 
den nya utbildningen och att utbildningen idag är mycket svårare, men det verkar vara 
ett intresse för de här magisteruppsatserna. De tycker det verkar bra, att utbildningen 
verkar bättre nu, att det är mer stoff i den. De bevakar inte forskningen, men de går in 
på Bibliotekshögskolans hemsida och kollar framförallt magisteruppsatserna för ”där 
kan man få tips ibland, det finns roliga ämnen, kanske en fokusering som man själv har 
missat, t.ex. möblerna på en barnavdelning och där kan man hitta nåt bra och få tips på 
litteratur som man själv kanske inte har läst om.” I alla fall gör hon det, vilket kan bero 
på att hon har gått utbildningen ganska nyss och tycker det är ganska roligt att se vad 
folk hittar på att skriva om. 

Cecilia vet inte om det finns någon barriär till forskningen. ”Det är klart att det finns väl 
nån gammal indelning mellan just folkbibliotek och forskningsbibliotek och att det 
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skulle vara så olika sätt att jobba på. Den inställningen finns ju.” Här ser vi återigen den 
här (miss)uppfattningen att forskningsbibliotek hör ihop med forskning inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap, men inte folkbibliotek. Hon säger att visst är det 
mycket teori i jobbet, men också ett mycket praktiskt och fysiskt arbete. Man ska vara 
där och ställa upp. Hur mycket man hinner ägna sig åt forskning beror nog mycket på 
vilket ämne du rör dig i, säger hon. På hennes avdelning tittar de mer på det som har 
med barn och ungdom att göra, den sortens forskning och facklitteratur. Hon tycker att 
det är bra att verksamheten vilar på vetenskaplig forskning och att deras beteende sätts 
på pränt så att det kan bli en ständig utvärdering. ”Det är ju en kommunal verksamhet 
och då ska man ha ögonen på det, liksom på skola, vården och andra samhälleliga 
instanser.” Forskning ger resultat som man sen kan förhålla sig till. Hon utför även egen 
forskning i vardagen när hon utvärderar varför vissa saker fungerar och andra inte.  

Gunnar vet inte vad det är för attityd till vetenskaplig forskning på sitt jobb, men han 
vet att hans chef är intresserad och ”tar reda på uppsatser från BHS”. Han vet inte om 
det är så viktigt att hålla kontakt med vetenskaplig forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. ”Det är väl bra och känna till vad som händer och ibland finns 
det tips om intressanta uppsatser. Det kan det stå i Biblioteksbladet ibland. Det är väl i 
och för sig viktigt för jobbet, men det här med vetenskap och så, detta är ett 
folkbibliotek. Det kanske är ännu mer viktigt för universitetsbibliotek. Men man har ju 
nytta av all kunskap, så det ska jag väl inte säga, men folkbiblioteken är ju inte det 
vetenskapliga.”  

Här tycker vi oss återigen se den här uppfattningen att vetenskaplig forskning inte har 
med folkbibliotek att göra. Han värjer sig först mot det vetenskapliga. I nästa stycke 
säger han inledningsvis att det inte är viktigt att verksamheten vilar på vetenskaplig 
grund, men sedan säger han att man borde ha nytta av det i det praktiska arbetet både på 
folk- och universitetsbibliotek, precis som lärare använder sig av den pedagogiska 
forskningen och läkare den medicinska. Detta är dock ingenting han tänker på säger han 
och förklarar att mycket av verksamheten är rutiner och moment som måste göras rent 
tekniskt praktiskt, diskar som ska bemannas och datorer som måste fungera etc. 

Han kan ”inte påstå” att det är viktigt att verksamheten vilar på vetenskaplig grund, 
”men jag har ju gått utbildningen, men det är inget som jag går och funderar på 
dagligen. Även om man vet, speciellt nu då när ni har blivit mer akademiska med det 
nya ämnet eller nygamla det har ju hetat så hela tiden, det är bara det att det har fått en 
annan inriktning nu då tydligen. Men det borde man ju ha nytta av i det praktiska arbetet 
på biblioteken, vare sig de då är folk eller universitetsbibliotek. Precis som den 
pedagogiska forskningen, den har lärare nytta av och medicinsk forskning, den 
praktiserar läkarna o.s.v. Så det är ju samma för oss då, men det är väl inget man tänker, 
i alla fall inte jag. Med alla rutiner som man har, det är ju vissa moment som man alltid 
måste göra. Man måste öppna biblioteket klockan 11, bemannat sina lånediskar, se till 
att schemat går ihop, det praktiska tekniska. Man måste se till att de här datorerna man 
har funkar och gör det inte det får man ringa efter teknikerna och det är ju viktigt att 
hela vardagsrutinen fungerar.” Han kan ”inte påstå” att han själv håller kontakten med 
biblioteks- och informationsvetenskap, mer än att han vet att ämnet finns. Ibland får de 
uppsatser via chefen från BHS, som han bläddrar lite i, men inte så mycket mer. Ibland 
har de haft nån praktikant som blivit färdig och skickat. Han vet inte vad han ska svara 
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på frågan om barriärer kontra kontakt med vetenskaplig forskning, men han säger att en 
barriär är tiden. På sin arbetstid ”hinner man ju inte så mycket med detta, allt det andra 
som man ska göra, vardagsarbetet eller vad vi ska kalla det för och det tar ju den mesta 
tiden, men sen kan man ju titta lite och bryta in, men mycket av det får man kanske göra 
på fritiden”. 

Markus ägnar sig inte i speciellt stor utsträckning åt att hålla kontakt med biblioteks- 
och informationsvetenskap som ämne eller ser vad som försiggår ”i den teoretiska 
delen”. Det händer, om han stöter på någon intressant artikel, men inte konsekvent. Han 
vet inte varför han inte håller kontakt med ämnet, men det känns lite för långt från det 
praktiska arbetet och därför inte intressant. Dock skulle han nog vilja hålla mer kontakt 
med biblioteks- och informationsvetenskap. ”Det är sånt som diskuteras på jobbet och 
han tror att de flesta av personalen gärna skulle ha haft mer tid till sånt.” Han ser tiden 
som den stora barriären för fortsatt lärande kring biblioteks- och informationsvetenskap 
och han skulle nog vara intresserad om han gavs mer utrymme att se vad som försiggår. 
Samtidigt säger han att han inte vet om det känns väsentligt att hålla sig à jour med 
aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller kontakt med ämnet. 
Det är ofta för teoretiskt och kopplingen till det praktiska arbetet känns för långt. ”Men 
det är klart att det är viktigt, kantänka, men det känns som att det är mycket annat som 
ligger närmare som också är viktigt att lära sig och kunna.” Han tycker inte att det är så 
viktigt med den vetenskapliga utbildningen som grund för sitt yrkesutövande. Han anser 
att vad han fick som han har nytta av idag på arbetsplatsen var de praktiska kunskaper 
han kunde erhålla. Teorierna kring biblioteks- och informationsvetenskap tycker han 
inte känns som viktigt att hålla kontakten med. Den ”teoretiska biten” är inget han 
återvänder till och reflekterar över i sitt arbete. ”Samtidigt kan det finnas vetenskapliga 
saker som ligger bakom det praktiska arbetet och praktiken bygger på teorin utan att jag 
tänker på det.” Här ser vi att Markus, å ena sidan skulle tycka att det vore intressant att 
hålla kontakt med ämnet, men å andra sidan tycker han att teorierna kring biblioteks- 
och informationsvetenskap ofta känns för långt från det praktiska arbetet.  

Sonja anser sig kompetent när det gäller att söka information inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och hon tycker att det är viktigt att biblioteksyrket vilar på en 
teoretisk vetenskaplig grund. ”Det är uppenbart att det måste vila på vetenskaplighet, 
och inte bli något flummigt människovänligt abstrakt. Pedagogik borde spela en större 
roll i alla bibliotek än det gör idag.” Lisa håller inte direkt kontakten med biblioteks- 
och informationsvetenskap, men hon kollar på nya utredningar som kommit, men hon 
går definitivt inte in på olika högskolors hemsidor för att ”kolla vad det forskas om nu 
då, men man kanske slänger en blick på bibliotekshyllan någon gång och får en smak av 
det senaste som kommit. Men det är ju sånt man får information om genom arbetet och 
på avdelningsmöten och så också. Jag är inte nyfiken på viss forskning eller så. Jag 
hinner inte det, men om det är något intressant som kommer så sprids ryktet ganska 
snabbt. Dels på det stora biblioteket, men dels också genom biblioteksföreningen. 
Alltså, man kollar olika rön. Fast det är inte mitt största intresse i livet, om man säger 
så!” Hon tror att det finns bibliotekarier som ägnar sig åt egen forskning eller egna 
projekt relaterade till biblioteks- och informationsvetenskap på jobbet. Biblioteket som 
helhet delar med sig genom föreläsningar och sådant. Hon ser inget motstånd, mer än 
tidsbrist som barriär kontra fortsatta kontakter med biblioteks- och 
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informationsvetenskap och hon skulle tycka att det vore jätteintressant. ”Ingen svårighet 
att komma åt eller så.” 

Pernilla tycker att hon håller sig hyfsat à jour med fackinformation. Hon har ingen 
aning, dock, om vad som försiggår på BHS. Hon forskar inte, och håller över huvud 
taget inte någon kontakt med BHS eller andra skolor eller med teorin kring biblioteks- 
och informationsvetenskap. Evert tycker att det är viktigt och intressant att hålla sig 
informerad om biblioteks- och informationsvetenskap. ”Under kursen i Borås var det 
forskare som berättade om sina projekt och de många projekt som gäller folkbibliotek 
var intressanta.” Det finns väldigt mycket, förstår han, som han inte har en susning om. 
Han vet att man kan gå in via hemsidorna på BHS, men tidsbristen och arbetsbördan 
sätter käppar i hjulet. ”Men det finns säkert mycket att hämta.” Angående om det är 
viktigt att den biblioteksverksamhet de bedriver vilar på en vetenskaplig grund, tycker 
han att det är svårt att se kopplingen mellan forskning och vardagen på ett folkbibliotek 
Det är ingenting som han tänker på. Trots att Evert berättat om dessa projekt som 
handlar om folkbibliotek i Borås har han svårt att se kopplingen mellan forskning och 
vardagen på ett folkbibliotek. 

En åsikt som nog sammanfattar avsnittet bra är den att attityden till vetenskaplig 
forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap är beroende av om man jobbar 
med utvecklingsverksamhet i någon form eller ej. Dessutom begränsar sig kontakten 
ofta med de specialområden inom vilka man jobbar. Magisteruppsatser och 
motsvarande som handlar om deras respektive yrkesområden är ofta av intresse. Många 
uttrycker en positiv inställning gentemot teorin på området när det gäller förhoppningen 
om höjd status för yrkesgruppen, och att det är viktigt att yrkesverksamhet vilar på 
vetenskaplig grund. En ofta uttryckt barriär för kontakt med vetenskaplig forskning 
inom ämnet är tidsbrist. En annan barriär är att man känner att det är för stort avstånd 
mellan forskningen och den egna praktiska verksamheten. En annan åsikt är att 
forskning mest är av intresse för forskningsbibliotek och inte har något att göra med 
folkbibliotek.  

4 Analys och diskussion 

4.1  Akademiseringen av utbildningen 
Vi kan se två primära tendenser i synen på akademiseringen av utbildningen hos våra 
informanter. Dels en önskan att det vetenskapliga och akademiska ska höja statusen av 
yrket, och dels en rädsla för att detta fjärmar utbildningen från verkligheten i praktiken. 
Samtidigt som det finns en önskan av att höja yrkets status anar vi ett ointresse, eller 
rentav en ovilja att själva vilja ta del av den nya vetenskapliga kunskapen som skapas 
vid högskolorna. Vissa av informanterna förmedlar en känsla av att de inte anser att 
denna akademiska sida av utbildningen och forskningen har något med deras 
yrkespraktik att göra. De vet inte vad den innebär och de är inte heller intresserade av 
att veta. Till exempel hos Birgitta anas en avog inställning till teori. Hon frågar sig vad 
det kan finnas att forska om? Har kommunikationen mellan institutionerna misslyckats, 
eller ser vi en form av kritik mot att utomstående forskare tror sig veta bättre än vad 
praktikerna inom yrket vet? Vi anar åtminstone två former av Dellgran & Höjers 
aspekter av barriärer mellan vetenskaplig kunskap och praktik. Även om enbart en 
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informant uttrycker skepsis så här konkret går den att förnimma även hos andra 
informanter, så till exempel hos Gunnar, Pernilla och Evert.  

Sundin har i sin forskning visat hur sjuksköterskeyrket är uppdelat i två konkurrerande 
diskurser – en teoretisk omvårdnadsorienterad och en mer praktisk, medicinskt 
orienterad. Han skriver också att det tidigare har funnits två diskurser som konkurrerat 
inom sjuksköterskeyrket – en som anser att yrket är ett hantverk och en som ser det som 
en profession (Sundin, 2003, s.107f). Tänk om det är så att det sedan 
bibliotekarieutbildningen akademiserades finns två konkurrerande sätt att se på 
utbildningen, yrket och yrkesidentiteten på våra bibliotek - en mer praktisk, 
färdighetsinriktad diskurs och en teoretisk, vetenskaplig diskurs med starka 
professionaliseringssträvanden? Kanske har de professionaliseringssträvanden båda två, 
fast den ena inte ser sökning och användning av vetenskaplig kunskap som nödvändigt 
för detta?  

I de negativa reflektionerna över akademiseringen ses flera av de informanter som 
avslutat sin utbildning före utbildningen såg ut som den gör idag, som konstaterar att de 
inte är insatta i hur den nya utbildningen ser ut. Det skulle kunna vara tecken på ett gap 
mellan akademi och praktik, något som Dellgran & Höjer utvecklar och delar upp i tre 
olika typer av skäl till att kommunikationen mellan forskning och praktik inte fungerar. 
De benämner dem kommunikationsaspekten, abstraktionsaspekten och expertaspekten.  
Dellgran & Höjer menar att de texter som skrivs inom en profession är språkliga och 
begreppsliga konstruktioner som representerar en världsbild som varje ny student måste 
tränga in i, förhålla sig till och göra till sin egen (Dellgran & Höjer, 2000, s. 29). Detta 
är forskares åsikt om vad professionalisering är. Kanske tycker åtskilliga praktiker att 
det professionella är att man kan genomföra sina arbetsuppgifter på ett skickligt sätt och 
att det inte är beroende av att man är insatt i teorin på området. Om man dessutom inte 
har gått en utbildning som betonade teoretisk kunskap, utan koncentrerade sig på att 
föra vidare praktiska färdigheter, är man inte inskolad i det sättet att tillägna sig en 
yrkesidentitet och kunskaper kring yrket. Vår uppfattning av våra informanter är att de 
deltar i professionaliseringsprocessen i den meningen att de hela tiden försöker att 
hänga med, lära sig mer och gärna specialisera sig inom ett område. Dock verkar det 
inte som att det finns en medvetenhet om att kontakt med den formella 
fackinformationen inom biblio teks- och informationsvetenskap skulle vara en 
nödvändighet för denna process. 

Bibliotekariers yrkesområde kan förstås, liksom andra yrkesgrupper med egen formell 
kunskapsutveckling, som en relation mellan forskning, utbildning, yrkespraktik samt 
kommunikation mellan dessa genom områdets fackinformation. För att förstå våra 
informanters informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning 
räcker det inte att se dem som individer och självständiga subjekt med subjektiva 
informationsbehov. Om vi tillämpar domänanalys och Wilsons kunskapssociologiska 
resonemang förskjuts individernas beteenden och upplevelser till en mer kollektiv nivå 
inom kunskapsområdet/verksamheten. Att många bibliotekarier, liksom flera av våra 
informanter, inte är vana vid att söka, använda och förhålla sig till vetenskaplig 
forskning beror troligen på att det är det beteendemönstret och den värdering av den 
typen av information som har varit gällande inom yrkesgruppen under lång tid. 
Biblioteks- och informationsvetenskap är en ny vetenskap i Sverige och forskning i 
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ämnet har inte producerats här under så många år ännu, och en förändring i 
förhållningssättet till denna tar tid, tror vi. 

Liksom Wilson och Hjörland ser vi inte informationsbehov, enligt det kognitiva 
synsättet, som ett subjektivt uttryck för brist på kunskap. Vi tror att en individs 
informationsbehov är beroende av dennes relation till sitt kunskapsområde och den 
relationen är i sin tur beroende av hur man är ”inskolad” att se på kunskapsområdet, 
yrkesidentiteten, vilken utbildning man har gått, vilken kultur som rått på de 
arbetsplatser man har arbetat på etc. Ett informationsbehov är sålunda mer socialt än 
subjektivt. Om vi utgår från kunskapens och informationssökningens sociala karaktär 
ser vi att våra informanter agerar i olika sociala och kulturella sammanhang, där de 
delvis är styrda av formella och informella regler, värderingar och förväntningar. 

Den tolkande ansatsen är liksom domänanalysen kritisk mot den kognitivt orienterade 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Information kommuniceras, tolkas och ges 
mening inom olika praktiker eller professionella gemenskaper. När vi ser på våra 
informanter som användare av information, gör vi det utifrån att de är deltagare i en 
särskild social praktik. All sökning och användning av information görs inom denna och 
där konstrueras informationens värde. Information har inget objektivt värde i sig utan 
tolkas och förstås alltid i ett sammanhang (jmf Capurro, 2000; Hjörland, 2003). Vi ser 
att våra informanter ingår i olika sammanhang och sociala praktiker med specifika 
förutsättningar, där informationsbehov och relevans är kontextbundet. Eftersom våra 
informanters informationsbehov skiljer sig mycket åt sinsemellan, får vi känslan av att 
det finns flera parallella professionella gemenskaper inom bibliotekarieyrket, beroende 
på vad man har för specialisering, utbildning eller kunskapssyn. Kanske utgör varje 
arbetsplats för sig också en typ av professionell gemenskap. 

4.2 Erfarenheter av fortbildning  
Erfarenheter av fortbildning har att göra med hur informanterna kommunicerar och tar 
del av fackinformation. Vilket behov av fortbildning känner de själva att de har om de 
får sätta sitt informationsbehov i rela tion till sina kunskapsområden? Hurdana är 
möjligheterna att tillfredsställa sina egna behov av fortbildning? Wilson talar om att en 
individs kunskapsbehov ofta kan vara beroende av vad andra förväntar sig att man ska 
veta och vad individen själv tror att andra tror att man kan (Wilson, 1983, s. 150). 

Flera av informanterna talar om att man ges möjligheten att själv välja ut och anmäla sig 
till de seminarier, kurser eller konferenser som man tycker är intressanta. På vissa 
arbetsplatser ska sedan den utbildning man önskar delta i godkännas av arbetsledningen. 
De flesta arbetsplatser ser inget problem i att de anställda vidareutbildar sig, oavsett 
vilken kunskap det är, men det får inte kosta alltför mycket eller ta alltför mycket 
arbetstid i anspråk.  

En av informanterna påtalar ett utpräglat behov av att få möjlighet att specialisera sig 
tydligare på sitt särskilda yrkesområde. Hon känner att det fortfarande förväntas av 
henne att hon ska kunna alla klassiska bibliotekariefärdigheter, som klassificering och 
katalogisering fast det inte alls ingår i hennes arbetsuppgifter. Hon vill i stället ha 
möjligheten att dyka djupare inom sitt eget specialområde. Hon känner en frustration 
över att hon tycker att man flackar för mycket bland olika kunskapsområden inom yrket. 
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Några informanter pratar om kunskaper som man förväntas besitta som bibliotekarie, 
såsom IT-kunskaper och pressen att på ett eller annat sätt införskaffa dessa färdigheter, 
på eller utanför arbetstid. Deras berättelser vittnar om att de har fått tillägna sig dessa 
kunskaper vid sidan av arbetet i viss utsträckning. Alla är överens om att man som 
bibliotekarie hela tiden är i behov av fortbildning, livslångt lärande och att hålla sig à 
jour, att man har ett ansvar att vara ett steg före låntagaren inom alla dennes tänkbara 
behov.  

4.3 Kommunikation av fackinformation 
Detta avsnitt lägger sin tyngd vid de erfarenheter informanterna uttrycker kring hur 
fackinformation kommuniceras på arbetsplatsen eller inom yrkesgruppen. Vi utgår från 
att arbetsplatserna är olika i stor utsträckning och att detta präglar förutsättningarna för 
kommunikation av fackinformation. 

Vi kan konstatera att det är enklare och naturligare att kommunicera på arbetsplatsen 
med kollegor som man känner, eftersom det är där arbetet utspelar sig och man kan 
använda ett informellt språk. Att kommunicera med yrkesgruppen som he lhet genom 
egen producerad text, kräver en kommunikation av mer formell art och förekommer inte 
mycket bland våra informanter. Däremot uttrycker flera informanter vikten av att 
upprätthålla en yrkesgruppsgemenskap och de informanter som arbetar med en 
specialiserad arbetsuppgift som de inte kan få ”feedback” för på arbetsplatsen, hämtar 
mycket information från olika organ inom yrkesgruppsgemenskapen. Genom att delta i 
yrkesgruppsgemenskapen approprieras yrkesgruppens normer och värderingar och vi lär 
oss en yrkesidentitet, men vi skolas också in i ett förhållningssätt lokalt på arbetsplatsen 
som präglar vårt beteende. Ju mindre man deltar i yrkesgruppsgemenskapen och tar del 
av dess information, desto viktigare blir arbetsplatskulturen och den lokala 
organiseringen av arbetet för vårt förhållningssätt till fackinformation. 
 
Såväl Pernilla som Sonja som bägge arbetar i en skolmiljö finner 
arbetsplatsgemenskapen naturligare än yrkesgruppsgemenskapen. De arbetar inte 
ensamma, men de är de enda med bibliotekariekompetens, och den ”feedback” de får är 
från andra yrkesgrupper på arbetsplatsen. Det är nog mycket viktigt att delta i 
yrkesgruppsgemenskapen för att upprätthålla intresset för fackinformation och 
utveckling inom biblioteks- och informationsvetenskap i en dylik miljö. Sonja 
anstränger sig för att följa med i utvecklingen inom ämnet, medan Pernilla inte säger sig 
vara särskilt intresserad.  

En annan iakttagelse är Birgitta som säger att hon känner sig närmast ”yrkesgruppen” 
på arbetsplatsen, men handlar ändå lite som en ”cosmopolitan”. Hon är involverad i 
åtskilliga professionella nätverk, där hon verkar aktivt och hämtar mycket information 
och deltar i kurser och konferenser på yrkesgruppsnivå. Hon säger vidare att hon endast 
tar till sig den fackinformation som rör hennes arbetsuppgifter och är inte intresserad av 
att hålla kontakten med den vetenskapliga forskningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.  

Sundin redovisar i sin avhandling att alla hans informanter uppger sig kommunicera 
både inom den egna organisationen och inom yrkesgruppen, men på olika sätt och i 
olika utsträckning (Sundin, 2003, s. 212). De som kommunicerar mer inom 
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yrkesgruppen kommunicerar oftast inte mindre inom organisationen. Dessa deltagare, 
menar Sundin, deltar i två gemenskaper och har en potential att länka samman de båda 
gemenskaperna. Hos Sundin var det främst de så kallade akademikerna, alltså de som 
har tagit en akademisk examen på kandidat– eller magisternivå och som uttryckte 
intresse för forskarutbildning, som deltog i yrkesgruppsgemenskapen. De som hade liten 
erfarenhet av yrkesgruppskommunikation såg inte heller denna som viktig. Deltagarna 
kan sägas betona sitt kommunikativa deltagande olika. Om vi ser till våra informanter 
söker alla information och deltar i båda gemenskaperna, oavsett utbildningsbakgrund, 
men i olika utsträckning. Det verkar som att de som har en specialisering, söker sig mer 
utanför den egna arbetsplatsen för att söka fackinformation och bekräftelse inom sitt 
specialiseringsområde. 

Många av de större arbetsplatserna har någon form av formellt forum, som organiserad 
internundervisning och/eller intranät för förmedling av kunskap och idéer, men inte alla. 
Flera av informanterna återger tid som en bristvara även när det gäller att kommunicera 
ny kunskap till medarbetare. Det verkar åtminstone finnas en medvetenhet hos samtliga 
att kommunikation inom och utanför arbetsplatsen är en källa för kunskap. Och i de fall 
den inte fungerar finns en önskan om förbättring och ökade möjligheter att 
kommunicera kunskap.  

Den tendens vi tycker oss se efter att ha tittat noggrant på vad våra informanter har sagt 
angående fackinformation, sättet de söker den på och vad som anses vara auktoriteter 
inom fackinformationen är för det första att man tenderar att hålla fast vid de 
informationssökningssätt och de auktoriteter som man lärde sig och kom i kontakt med 
på utbildningen, samt att vad som utgör fackinformation och kognitiva auktoriteter för 
en bibliotekarie avgörs av vad för specialisering denne har. Utöver denna specialisering 
finns det allmänna auktoriteter som facktidskrift och yrkesföreningstidning, som läses 
av de flesta, samt e-postlistan Biblist.  

Med utgångspunkt i den sociokulturella teorin antar vi att det finns ett samband mellan 
hur individen agerar när det gäller t.ex. informationssökning och hur verksamheten är 
organiserad och vilken kultur som utvecklats där. Enligt det sociokulturella perspektivet 
bör man studera människor i sitt sammanhang. Människor handlar inte i ett vakuum 
utan med de tidstypiska och verksamhetstypiska intellektuella och fysiska redskap som 
finns tillgängliga och som individen kan hantera. Det finns ett samspel mellan 
verksamheter och individer. Arbetar man i en organisation som är informationsrik och 
där det finns en vana att söka, ta till sig och diskutera ny information, socialiseras man 
in i den kulturen och tvärtom, om man arbetar på en arbetsplats där man inte är van vid 
att söka och ta till sig ny information utan istället vill ha det som man ”alltid har haft 
det” och böckerna ska stå som de alltid har stått som en av våra informanter hade 
upplevt på sin arbetsplats, då är det lätt att man glider in i det sättet att agera, som 
samma informant också nämnde i detta sammanhang. Lisa talar om sitt bibliotek som ett 
”ungt” bibliotek, där många har gått den nya utbildningen, vilket gör att hon upplever 
inställningen till den vetenskapliga kunskapen kring yrket som positiv. Ett annat 
förhållande talar Evert om, när han säger att många på hans arbetsplats jobbat där länge 
och ”en del tycker nog att de kommit upp i den åldern att de inte har något större behov 
att lära sig nya saker”. Här ser vi en stor skillnad i miljön.  
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Vi tycker att Sundins beskrivning av professionella nätverk som ett kitt som håller ihop 
yrkesgruppsgemenskapen utanför de enskilda arbetsplatserna stämmer överens med vad 
våra informanter uttrycker (Sundin, 2003, s.168). Här kan man möta likasinnade, hämta 
inspiration och bli bekräftad inom sitt specialområde som kanske ingen annan är insatt i 
på arbetsplatsen. Sundin skriver att nätverken med tillhörande tidskrifter kan ses som ett 
socialiserande redskap, som medierar gemensamma frågor, lösningar och värderingar 
inom yrkesgruppsgemenskapen. Vi tror att nätverken fyller denna funktion för våra 
informanter (ibid., s. 169). Han skriver också att nätverken kan vara en kanal till formell 
fackinformation, vilket vi tror är sannolikt. Där kan man ”stöta på” aktuell forskning 
utan att man kanske aktivt sökte just det. Via e-postlistor kan man också kommunicera 
kring mer formell fackinformation på ett informellt sätt, anar vi. 

4.4 Det professionella projektet? 
För professionaliseringsprocessen är förmågan att tillägna sig vetenskaplig kunskap 
central, att kunna läsa och förstå och assimilera teoretisk, vetenskaplig kunskap och 
sedan använda den i praktiken. Professionalisering är också att bli en professionell av 
något slag, att skaffa sig en yrkesidentitet, t.ex. som lärare eller som bibliotekarie. Detta 
är en socialiseringsprocess som startar redan på grundutbildningen och det som skrivs 
och tänks inom kunskapsområdet har en viktig betydelse. (Dellgran & Höjer, 2000, s. 
29). Av våra informanter är det främst Gunilla och Sonja som söker aktivt själva  
kontakt med den teoretiska vetenskapen inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Båda arbetar med användarundervisning i informationssökning. Övriga informanter nås 
av utvecklingen inom vetenskapen i olika sammanhang, men då mer passivt t.ex. när de 
deltar i olika konferenser eller kurser eller när något får väldigt stort genomslag och når 
ut till arbetsplatsen.  
 
Sundin skriver att sjuksköterskor och bibliotekarier deltar i var sitt professionellt 
projekt, där akademisering, teoretisering och informationssökning används som redskap 
(Sundin, 2004, s. 8). Frågan är hur delaktiga våra informanter är i detta projekt? Vår 
tolkning av våra informanters utsagor är att deras medvetenhet om denna definition av 
professionalisering inte är så stor. Någon ifrågasätter t.o.m. att det skulle finnas något 
att forska om inom kunskapsområdet och ställer sig kritisk till benämningen vetenskap. 
Cecilia säger att hon saknar det teoretiska tänkandet från skolan, men att arbetet 
samtidigt är så fysiskt, att man ska vara på plats och vara tillgänglig och då är vår 
slutsats att det kan vara svårt att få tid över till att tillägna sig teoretisk, vetenskaplig text 
på arbetstid. Trots att bibliotekarier är en yrkesgrupp som är utbildad i 
informationssökning och som också har det som en del av arbetsuppgiften och därför 
inte borde ha några svårigheter att komma i kontakt med relevant forskning, är det inte 
alls en självklarhet hos våra informanter. Dessutom finns det en uppsjö av databaser, 
tidskrifter, böcker etc. att hämta information från. Trots detta ser vi ett motstånd mot 
eller oförståelse för nyttan av teori i vissa informanters uttalanden angående 
vetenskaplig forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Många uttrycker 
ändå att det är positivt för yrkeskårens status att det pågår forskning inom 
kunskapsområdet, men endast tre säger att det är viktigt att bygga verksamheten på 
vetenskaplig forskning.  
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Flera av våra informanter ger exempel på professionalisering genom att de blir alltmer 
specialiserade inom sina yrkesroller. Gunilla talar om en önskan att det ska vara tillåtet 
att vara specialiserad och inte vara tvungen att behärska de klassiska 
bibliotekarieuppgifterna som katalogisering och dylikt. Hon ser inte att hon har behov 
av dessa färdigheter utan efterlyser istället en annan bild av bibliotekarien än den där en 
bibliotekarie skall känna till lite om allt. För henne är pedagogik och allt som skrivs om 
användarundervisning och användbarhetsstudier, kunskapsområden som är viktiga för 
henne att hålla kontakt med. Även andra bibliotekarier talar om en ökad specialisering. 
Birgitta är intresserad av artiklar som berör hennes arbetsområde. För Cecilia, som är 
barnbibliotekarie är barnlitteratur hennes specialiseringsområde och så vidare. De har 
inget intresse i att ta till sig av helheten vad gäller forskning och teori utan ökar istället 
sin professionella kunskap inom sitt speciella område, där de är aktiva i det praktiska 
yrkeslivet.  

Vi tycker att Dellgran & Höjers resonemang kring svårigheten att omvandla ett yrkes- 
och kunskapsområde till ett mer forskningsbaserat, vetenskapligt och akademiskt 
präglat professionellt fält passar in på det som våra informanter uttrycker kring 
akademiseringen av bibliotekarieutbildningen. Dellgran & Hö jer poängterar att det är en 
komplicerad process att etablera ett universitetsämne och som i vårt fall att 
”förvetenskapliga” en yrkesutbildning. Det är inte underligt att det under en 
övergångsperiod pågår en livlig diskussion kring vad utbildningen ska innehålla och hur 
relationen mellan praktik och teori ska se ut, något som också belysts av våra 
informanters uttalanden. Det är inte konstigt att många ifrågasätter att kunskapsområdet 
kan vara ett vetenskapligt ämne som man kan forska i och att den praktiska träningen i 
att hantera bibliotekssystem och rutiner inte skulle behövas på utbildningen. 
Akademisering och professionalisering är uppenbarligen processer som tar tid innan de 
slår helt igenom och blir förankrade på praktikfältet. 

4.5 Relation till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
Kontakten med ämnet biblioteks- och informationsvetenskap hör tätt samman med 
professionaliseringsprocessen. Några av våra informanter har ingen kontakt med ämnet 
och känner inte till det, medan andra har kontakt med den del som hör till deras 
specialiseringsområde. Här tycker vi ganska tydligt se vissa av de barriärer som Kerstin 
Nilsson Kajermo (1998, 2000) funnit mellan sjuksköterskor och omvårdnadsforskning, 
alltså mellan praktik och forskning. Barriärer som har med kommunikation att göra, att 
man har svårt att se betydelsen för praktiken och kunskapsbarriären som har att göra 
med att bibliotekarier med en äldre utbildning inte har någon utbildning i 
forskningsmetodologi och därför inte är vana vid att läsa och ta till sig vetenskaplig text. 
Brist på stöd från organisationen för implementering kan vi spåra i Gunillas uttalande. 
Hon tycker att det är svårt att få återverkningar om hon har varit på en konferens eller 
kurs och ska försöka återge detta för sina kollegor. Hon berättar också att hon inte 
tycker att hon får stöd från sina chefer att skaffa sig den fackkunskap hon behöver i sin 
yrkesutövning. Cheferna har en ännu äldre utbildning än vad hon har och har ingen 
vetskap om vilka kunskaper som krävs för att hon ska utföra ett bra jobb, säger hon.  

Vi konstaterar att de barriärer som forskning om forskningsanvändning påtalar: 
kommunikations- eller förmedlingsaspekten, gate keeping, bristen på kunskap och 
utbildning för att ta emot forskningsinformation på fältet, som påtalas från 
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vetenskapshåll, nog är ett problem som finns och kommer att finnas under en 
övergångsperiod. Har man ingen ve tenskaplig utbildning i bagaget är man lite 
främmande för detta, den akademiska världen och vad den producerar och kanske t.o.m. 
lite rädd, vilket lätt kan omvandlas till ointresse. Det intresse som måste finnas på fältet 
finns inte hos alla informanter, men med alla de kontextorienterade teoretiska ansatserna 
i bakhuvudet ser vi våra informanter som en del av det sammanhang där de verkar. Vi 
ser även en brist hos de omkringliggande organisationerna. Bibliotekarier på fältet 
måste ges tillfälle att söka vetenskaplig fackinformation, sätta sig in i den och diskutera 
den med sina kollegor. Vi tror inte heller att det bara handlar om tid utan det krävs nog 
en introduktion i sättet att läsa, uppmuntran, entusiasmering, kanske att någon berättar 
om en forskningsrapport som är intressant för arbetsplatsen och kan på det viset visa 
relevansen för den enskilda arbetsplatsen, vilket gör det lättare att förstå nyttan med att 
ha en forskningsverksamhet på området och att hålla kontakten med den.  För att 
bibliotekarier ska kunna ta till sig den forskning som produceras måste cheferna på 
biblioteken ge dem möjlighet att systematiskt söka information och ge stöd och ledning 
i hur forskningsresultat kan användas i praktiken. Duktiga chefer som uppmuntrar sin 
personal till ökad kontakt med vetenskaplig forskning i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap skulle nog bidra till en mer evidensbaserad praktik och att 
yrkeskåren skred framåt i professionaliseringsprocessen. Då skulle kanske också den 
eftertraktade och så omtalade statushöjningen lättare kunna hävdas. 

Abstraktionsaspekten, att kunna förstå abstrakta och generaliserbara kunskaper som inte 
bara rör ett enskilt fall, ser vi inte som ett uttalat problem. Expertaspekten tycker vi att 
vi anar hos Birgitta och eventuellt Gunnar. Kanske är det också okunskap, man vet inte 
vad som forskas kring på området och känner inte till att det kanske visst finns en 
avhandling som skulle vara intressant för deras verksamhet. Det kan ha  att göra med att 
man känner sig hotad i sin yrkesroll, inte känner sig tillräcklig, vilket lätt kan leda till att 
man värjer sig och pratar illa om det okända. Om vi tänker på Birgitta, som redan är en 
hårt arbetande, ambitiös bibliotekarie och konfronteras med en BHS-student  som undrar 
om hon håller kontakten med den vetenskapliga forskningen inom B & I – som om hon 
inte hade nog med arbetsuppgifter! Hon kanske rentav blir lite provocerad eftersom hon 
redan känner sig stressad och skulle vilja hinna med att ta del av forskningen som den 
högskolan hon arbetar på bedriver, vilket hon ser som viktigare för sina arbetsuppgifter. 

Kommunikations- eller förmedlingsaspekten, problem med att läsa det engelska språket, 
eller krångligt, vetenskapligt språk är det ingen av våra informanter som har angivit som 
barriär. Att inte få tillräcklig ledning och hjälp i hur forskningsresultaten ska användas i 
praktiken är det ingen som har uppgivit heller. Möjligtvis kan vi skymta en sådan kritik 
hos Gunilla. Vi anar att flera av våra informanter skulle kunna känna igen sig i flera av 
barriärerna som vi tagit upp i teoriavsnittet, men att de inte tänkte på det vid 
intervjutillfället, (eller ville tillstå det).  

Tidsbrist talar alla informanter om och brist på självbestämmande i yrket och brist på 
stöd från organisationen kan vi se att Cecilia uttalar när hon berättar om hur hon saknar 
tänkandet från utbildningen och möts av de erfarna på arbetsplatsen som har den gamla 
utbildningen med sitt bestämda sätt att göra saker på. Vi kan tänka oss att det inte är lätt 
att komma ny och ensam till en arbetsplats, utan erfarenhet av biblioteksarbete och 
försöka hålla fast vid och realisera tänkandet från utbildningen. Man är nog ganska mån 
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om att smälta in, lära sig hur de arbetar på arbetsplatsen och göra ett gott intryck. Svårt 
att se betydelsen för praktiken pratar även hon om och den uppfattningen vittnar flera av 
våra informanter om. Brist på fysisk tillgänglighet är det ingen som har angivit av våra 
informanter. Kunskapsbarriär i form av att man har gått en gammal utbildning pratar 
Gunilla om och undrar hur hon skulle ”stå sig” på arbetsmarknaden i jämförelse med 
någon med en nyare utbildning. Gunnar pratar också om att han inte fick med sig några 
datakunskaper från sin utbildning eftersom det inte fanns då. De anger däremot inte att 
det skulle vara brist på utbildning i forskningsmetodologi som orsakar dem några 
problem.  

Björkström och Hamrins studier (2001) angående sjuksköterskors attityder till forskning 
visar att vad som är avgörande är sjuksköterskornas ålder, utbildningens ålder och deras 
kunskaper i forskningsmetodologi. Detta stämmer på våra informanter, även om det 
finns undantag. Gunilla och Sonja har t.ex. gått den gamla utbildningen utan utbildning 
i forskningsmetodologi, men är väldigt positiva till forskningen på området. Gunilla 
studerar själv just nu och skriver en magisteruppsats och har på så sätt kontakt med 
forskning, men har även koll på forskning angående hennes arbetsområde 
användarundervisning. Omvårdnadsforskningens förslag på hur avståndet mellan 
forskning och praktik ska kunna minskas är att fler sjuksköterskor behöver utbildning i 
forskningsmetodik, forskning ska finnas tillgängligt på ett lättförståeligt språk, den 
fysiska tillgängligheten behöver ökas, utbildning i informationssökning och förbättrad 
dialog mellan forskare och kliniker/praktiker. Detta låter vettigt även för 
bibliotekariekåren och dess kunskapsområde. Vi tror inte att barriärer i form av brister i 
informationssökning inte finns alls inom bibliotekariekåren, snarare är det nog så att de 
inte nämns eftersom vi vet att vi borde veta... 

Den uppfattning som återges i citatet i Seldén och Sjölins artikel (2003, s.27) 
”Utbildningen är placerad i akademisk miljö där forskningsbiblioteksfrågor blir viktiga 
och självklara. Lärarna rekryteras från den akademiska världen och 
folkbibliotekssektorn blir ett främmande fält som allt färre ha r kunskap om eller intresse 
för”, tycker vi stämmer överens med den känsla som växte fram hos oss under 
intervjuerna, nämligen att det verkar som att det finns en utbredd uppfattning bland 
bibliotekarier, som inte har gått den nya utbildningen, att vetenskaplig forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap är något som har med universitets- och 
forskningsbibliotek att göra, men inte folkbibliotek. Här tycker vi att vi ser ett symptom 
på bristen i kommunikationen mellan akademi och praktik. Praktikfältet vet inte vad 
akademin forskar kring eller vad som är möjligt att utföra studier kring. Gunnar anger 
det som en förklaring till varför han inte har kontakt med vetenskaplig forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap - därför att forskningen inte har med 
folkbiblioteken att göra, helt enkelt. Han säger: ”Men det här med vetenskap och så, 
detta är ett folkbibliotek. Det kanske är mer viktigt för universitetsbibliotek”. Kanske är 
det själva förledet folk i ordet folkbibliotek som gör att man inte tycker att det hör ihop 
med ord som akademi, teori och vetenskap. För oss, som har användarperspektivet i 
ryggen, känns det som en utbredd missuppfattning att man inte kan fo rska kring och 
studera fenomen som har med folk- eller skolbibliotek att göra. 

Risken är väl att förståelsen för akademiseringen får vänta tills tillräckligt många som 
tagit del av den nya utbildningen uppnått positioner inom yrkeslivet, så att de idéer som 
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såtts under utbildningen får fäste, och den kommunikation som sker mellan den 
teoretiskt skolade bibliotekarien och forskningen, kommer att genomsyra organisationer 
och ge effekter. Det kanske är så att det krävs en yrkesgeneration innan det blir naturligt 
att hålla kontakt med den vetenskapliga forskningen i ämnet och att bilden av yrket som 
ett akademiskt dito slagit igenom. Det är tydligt att det finns en positivare attityd och ett 
närmare förhållande till teori och vetenskap hos dem som gått den nya utbildningen än 
hos dem som har gått en äldre utbildning, med undantag av Gunilla och Sonja som inte 
har en ny utbildning, men som har kontakt med vetenskaplig forskning när det gäller 
deras specialiseringsområde användarundervisning. De tre informanter som gått den nya 
utbildningsformen känner i alla fall till några namn (kognitiva auktoriteter) inom den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen. Även om de inte ägnar så 
mycket tid till att tillägna sig vetenskaplig text så har de stött på de stora kognitiva 
auktoriteterna på området som finns med i bagaget ut i praktiken, vilket kanske gör att 
avståndet mellan teori och praktik kan minska. Möjligtvis har man även stött på några 
av de svenska kognitiva auktoriteterna som lärare under utbildningstiden och är 
uppmärksam och intresserad om vederbörande publicerar en text. Om det tar för lång tid  
mellan avslutad utbildning och när bibliotekarien får inflytande på sin arbetsplats finns 
en risk att intresset och kontakten med den aktuella forskningen förloras. Detta tycker vi 
vore synd eftersom vi ser fördelar med att det sker en kommunikation mellan praktik 
och forskning. 

Det verkar som att det råder en stor omedvetenhet om relationen mellan 
forskningsresultat och praktik. Det är inte många som ens har tänkt på att praktiken 
skulle kunna bygga på vetenskaplig kunskap. Av våra informanter är det Gunilla, 
Cecilia och Sonja som anser att det är viktigt att biblioteksverksamheten vilar på en 
vetenskaplig grund. För Gunilla handlar det mycket om forskning kring 
användarundervisning och informationskompetens som är underlag för hennes arbete. 
Forskare inom den evidensbaserade rörelsen evidence based librarianship (Sundin, 
2003, s.22) anser att det praktiska arbetet på biblioteken i större utsträckning borde 
bygga på vetenskaplig forskning, just t.ex. när det gäller användarundervisning och 
informationskompetens. Av de intervjuer vi genomfört har det visat sig att den 
informant som arbetar med just dessa områden är den som verkar ha stor användning av 
vetenskapliga teorier och tydligast ser kopplingen mellan forskningsresultat och 
utveckling, organisering och planering av praktiken. Sonja som arbetar på ett 
gymnasiebibliotek med ungdomar har också ett stort intresse av t.ex. pedagogik och 
användarstudier för att arrangera en bra användarundervisning för eleverna. Cecilia som 
är tämligen nyutexaminerad har användarperspektivet som övergripande fokus och 
saknar de diskussionerna som de förde på utbildningen. Hon skulle vilja förändra 
mycket, men ser svårigheten när så få har gått den nya teoretiska utbildningen. 
Förändringarna kommer nog när fler med den nya utbildningen kommer in i 
verksamheterna på våra bibliotek, tror hon.  

Inom den evidensbaserade forskningen finns det en stor tilltro till forskningens 
betydelse för yrkespraktiken och till möjligheterna att förmedlingen av forskningen ska 
ske med hjälp av IKT, informations- och kommunikationsteknik. När vi reflekterar över 
våra informanters uttalanden kring deras kontakt med ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, verkar det som att det är en bit kvar innan vi kan se någon 
utbredd forskningsbaserad/evidensbaserad biblioteksverksamhet. Även om det finns 
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stora resurser för informationssökning i datorbaserade system och dylikt verkar det inte 
vara självklart att söka reda på forskningsresultat genom dessa. Det verkar som att det är 
ett ganska stort avstånd mellan akademi och praktik inom kunskapsområdet biblioteks- 
och informationsvetenskap. Kanske är det så att bibliotekarier i gemen inte är medvetna 
om eller inte tycker att det är viktigt för deras professionella projekt att hålla kontakt 
med den formella, teoretiska kunskapen som skapas vid högskolorna. Betoningen av 
den formella och teoretiska kunskapen och betydelsen av att som yrkesverksam förhålla 
sig till denna är en viktig del av professionaliseringsprocessen. Detta tror vi dock inte 
fullständigt genomsyrar yrkeskåren bibliotekarier idag. Det verkar inte självklart tillhöra 
yrkesidentiteten. Trots att alltså bibliotekarier har informationssökning som en del av 
sin utbildning och yrkesverksamhet är det inte säkert att man fortsätter att hålla 
kontakten med vad som produceras vetenskapligt. Detta, även om man har gått den nya, 
mer teoretiska utbildningen. 

5 Slutsatser 
Här sammanfattar vi kortfattat vad som framkommit i analys- och diskussionskapitlet 
och besvarar samtidigt de frågeställningar vi valde att fokusera vårt arbete kring. Det är 
en mängd individuella åsikter och reflektioner som har hörts i den här uppsatsen och i 
många fall går åsikterna isär beroende på informanternas arbetsuppgifter, bakgrund, 
erfarenheter och de olika förutsättningar som arbetsplatserna erbjuder vad gäller storlek, 
organisation, problem m.m. 

Fråga 1: Hur tänker informanterna kring akademiseringen av utbildningen? De 
informanter som gått utbildningen i någon tidigare form har ingen klar bild av hur den 
är utformad idag. Många, såväl de som deltagit i äldre utbildning, som de som tagit del 
av dagens utbildning, är positiva till ökad akademisering med förhoppningen att det 
höjer statusen på yrket. En statushöjning tycks eftertraktad, men samtidigt är det 
oroväckande att det finns en stor distans mellan akademi och praktik. Att ingen 
information om vad utbildningen och den vetenskapliga forskningen innehåller och kan 
bidra med nått ut till biblioteken är anmärkningsvärt och måste försvåra 
kommunikationen mellan nyutexaminerade och redan yrkespraktiserande bibliotekarier. 
Att det inte förekommer någon praktik på utbildningen i Borås är ett faktum som många 
av informanterna är kritiska till. De som själva fick möjlighet till praktik minns det som 
en positiv erfarenhet och de som inte fick någon praktik tycker att det nog hade varit 
bra, men förstår samtidigt varför den inte finns med idag.  

Fråga 2: Vilka erfarenheter har informanterna av fortbildning (och livslångt lärande)? 
Gemensamt för dem som arbetar på större arbetsplatser är att de i någon form har en 
fortlöpande internutbildning. De mindre arbetsplatserna har inget motsvarande system. 
Alla talar dock om att det finns ett stort utbud av kurser och konferenser som de 
uppmuntras att delta i, i den mån arbetsplatsens budget och tid tillåter. Paradoxen är att 
tid och pengar ofta sätter käppar i hjulet för en fortbildning som alltid uppmuntras av 
arbetsledningen. Flera informanter observerar detta, vilket verkar frustrerande och i 
längden avtrubbande för inspirationen kan vi tänka oss. Några informanter beskriver en 
egenskap som återkommer hos bibliotekarier, nämligen den nyfikenhet som gör att 
bibliotekarier tar reda på och lär sig saker på egen hand och även utanför arbetstid. 
Någon informant tycker att den egenskapen utnyttjas av arbetsledningen och att den tas 
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för given. Det behövs ingen formell utbildning eftersom de anställda lär det sig ändå. 
Många gör mer än de borde konstaterar en annan informant och hon fortsätter med att 
säga att hon egentligen aldrig slutar jobba. I detta agerande ligger ett dilemma. 
Samtidigt som det här låter som en spännande inställning till ett inspirerande jobb, 
känns inställningen inte tidsenlig och lite naiv, något som kanske förhindrar att yrket 
ökar sin professionella status? Ledningen kan resonera som så att om bibliotekarier ändå 
utvecklas professionellt på sin fritid, varför erbjuda dem utbildningar? 

Att livslångt lärande är viktigt för bibliotekarier är alla överens om. Många anser att just 
bibliotekarieyrket är ett yrke där man inte kan vila på gamla lagrar utan att man hela 
tiden matas med ny information som man behöver i sin yrkesroll. Frågan är dock, som 
också någon ställer sig, hur mycket man bör veta på bredden? En informant är kritisk till 
att man ska kunna lite av varje och att det därmed inte anses riktigt korrekt att 
specialisera sig på djupet i sitt yrke. Detta upplever hon som väldigt stressigt. Ett hinder 
för livslångt lärande som ett par informanter från mindre bibliotek nämner, är att 
rutinartade arbetsuppgifter tar mycket tid. I motsats till detta talar en informant från ett 
större bibliotek om sin arbetsplats som en smältdegel där man överöses med ny 
information. Det låter positivt. Arbetsmiljön är antagligen mycket viktig för viljan att 
fortbilda sig och utvecklas och öka sin professionella kunskap.  

Fråga 3: Hur kommunicerar informanterna fackinformation? På vilket sätt tillägnar de 
sig fackinformation och hur värderar de relevansen? Inom arbetsplatsgemenskapen 
kommuniceras mycket fackinformation via internundervisning, arbetsplatsträffar, 
projektgruppsträffar, möten, intranät och genom att man informellt frågar varandra. 
Inom yrkesgruppsgemenskapen kommunicerar de när de deltar i kurser, konferenser och 
e-postlistor. Ett par informanter från stora bibliotek tycker att de överöses av 
information, att information flyter runt och att bibliotekstidskrifter vandrar runt mellan 
avdelningarna. Där verkar problemet vara att sålla i informationsflödet för att man inte 
har tid att ta till sig allt. En stor arbetsplats möjliggör en mer utbredd 
arbetsplatskommunikation. Andra källor för fackinformation inom 
yrkesgruppsgemenskapen är professionella nätverk, tidskrifter och Internet. Det varierar 
lite hur aktivt de konsumerar och söker reda på dessa källor för fackinformation. En av 
informanterna publicerar sig i personaltidningen och ytterligare en kan tänka sig att 
publicera sig i någon facktidskrift i framtiden. När det gäller värdering av relevans har 
informanterna kognitiva auktoriteter på arbetsplatsen och ofta inom 
yrkesgruppsgemenskapen. På Internet använder de sig av källkritik.  

De stora kognitiva auktoriteterna som de vänder sig till för att hålla sig à jour med vad 
som händer på yrkesområdet är fackförbundet DIK:s tidskrift DIK-forum, 
yrkesföreningen Svensk biblioteksförenings tidskrift Biblioteksbladet och e-postlistan 
Biblist. Utöver dessa stora, allmänna, har informanterna individuella auktoriteter, 
beroende på yrkesinriktning och/eller tycke och smak. Kognitiva auktoriteter finns 
också på den egna arbetsplatsen, inom kommunen, inom länet, på länsbiblioteket 
(länsbibliotekarien) samt stora bibliotek som man tycker har gjort mycket bra. För de 
som har kontakt med det vetenskapliga ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
nämns också auktoriteter inom den akademiska världen. Det är flera som känner ett 
personligt ansvar att vidarebefordra fackinformation till kollegor, men det kan vara svårt 
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att få tid till det. Vi kan även tänka oss att det är lättare att skylla på tid som barriär för 
informationssökning än ointresse och oförmåga.  

Fråga 4: Går det att skönja bibliotekariekårens professionella projekt i informanternas 
utsagor och hur kan det i så fall karaktäriseras? Sundin skriver att sjuksköterskor och 
bibliotekarier deltar i var sitt professionellt projekt, där akademisering, teoretisering och 
informationssökning används som redskap (Sundin, 2004, s. 8). Vår tolkning av våra 
informanters utsagor är att deras medvetenhet om denna definition av 
professionalisering inte är så stor. Någon ifrågasätter t.o.m. att det skulle finnas något 
att forska om inom kunskapsområdet. Flera av våra informanter ger exempel på 
professionalisering genom att de blir alltmer specialiserade inom sitt yrke. De har inget 
intresse i att ta till sig av helheten vad gäller forskning och teori utan ökar istället sin 
professionella kunskap inom sitt speciella område, där de är aktiva i det praktiska 
yrkeslivet. Trots att bibliotekarier är en yrkesgrupp som är utbildad i 
informationssökning och som också har det som en del av arbetsuppgiften och därför 
inte borde ha några svårigheter att komma i kontakt med relevant forskning, är det inte 
alls en självklarhet hos våra informanter. Dessutom finns det en uppsjö av databaser, 
tidskrifter, böcker etc. att hämta information från. Trots det ser vi ett motstånd mot eller 
oförståelse för nyttan av teori i vissa informanters uttalanden. Många uttrycker ändå att 
det är positivt för yrkeskårens status att det pågår forskning inom kunskapsområdet, 
men endast tre säger att det är viktigt att bygga verksamheten på vetenskaplig forskning.  

Fråga 5: Vad har informanterna för förhållande till ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap och den vetenskapliga forskningen inom kunskapsområdet? 
Kontakten med ämnet biblioteks- och informationsvetenskap hör tätt samman med 
professionaliseringsprocessen. Några av våra informanter har ingen kontakt med ämnet 
och känner inte till det, medan andra har kontakt med den del som hör till deras 
specialiseringsområde. Vi ser barriärer mellan akademi och praktik som har med 
kommunikationen dem emellan att göra. Flera har svårt att se teorins betydelse för 
praktiken och verkar sakna intresse för den teoretiska dimensionen av arbetet och 
utbildningen. Kanske finns en kunskapsbarriär också som har att göra med att 
bibliotekarier med en äldre utbildning inte har någon utbildning i forskningsmetodologi 
och saknar vana att läsa och ta till sig vetenskaplig text. Brist på stöd från 
organisationen för implementering kan vi spåra i en informants uttalande. Hon tycker att 
det är svårt att få återverkningar om hon har varit på en konferens eller kurs och ska 
försöka återge detta för sina kollegor. Hon berättar också att hon inte tycker att hon får 
stöd från sina chefer att skaffa sig den fackkunskap hon behöver i sin yrkesutövning. 
Cheferna har en ännu äldre utbildning än vad hon har och har ingen vetskap om vilka 
kunskaper som krävs för att hon ska utföra ett bra jobb, säger hon. Många av våra 
informanter hävdar att den största barriären mot ökad kontakt med forskningen är brist 
på tid.  

6 Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Vi vill avsluta med att säga att det har varit mycket spännande att få en inblick i våra 
informanters syn på sitt yrke, förhållandet till fackinformation och ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Vi tackar dem för givande samtal och för att de delade med sig 
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av sin tid och sina erfarenheter. Det blev ett intressant material! Uppsatsarbetet har givit 
oss båda författare mycket insikt och uppslag att fundera vidare på.  

Vad har då denna undersökning för relevans för praktiken, samhället och 
forskningsområdet? Uppsatsen är en del av ett övergripande vetenskapligt intresse och 
strävan att kartlägga kommunikationen mellan teori och praktik och att utforska 
relationerna mellan utbildning, forskning och praktik. I vår studie med syfte att 
undersöka bibliotekariers förhållande till fackinformation är kommunikationen mellan 
teori och praktik relevant eftersom en aspekt av informanternas förhållande till 
fackinformation, som vi intresserat oss för, är i vilken utsträckning denna information 
består av vetenskaplig forskning på området. Det är viktigt att i forskning belysa gapet 
mellan teori och praktik för att kommunikationen ska kunna förbättras. På så sätt 
synliggörs parternas tankar och handlingar.  

Genom att vi har beskrivit vår förförståelse, vår urvalsprocess, vårt intervjuförfarande 
och vår analysprocess anser vi oss ha åstadkommit valida och reliabla resultat. På grund 
av arbetets begränsade tidsomfattning har informanterna dock inte erbjudits att läsa 
intervjuutskrifterna för att korrigera eventuella missuppfattningar eller konstiga 
formuleringar. Om vi hade gjort ett större arbete hade detta givetvis prioriterats. 
Informanternas utsagor är så gott som ordagrannt nedtecknade. I något enstaka fall var 
det svårt att uppfatta ett ord, men det har ändå hört till partier som vi inte använt oss av.  

Undersökningen kan användas såväl av yrkesverksamma och studerande för att 
diskutera och reflektera över begrepp som fackinformation, professionalisering, 
akademisering, förhållandet mellan teori och praktik, yrkesverksammas 
informationssökning, fortbildning, kompetensutveckling, livslångt lärande, 
yrkesidentitet mm. En reflekterande praktiker reflekterar fortlöpande över varför man 
handlar som man gör, hur verksamheten ser ut, hur man vill att yrkesrollen och 
yrkesidentiteten ska utvecklas osv. Resultaten av undersökningen kan också vara 
intressanta för dem som organiserar och planerar kompetensutveckling/fortbildning och 
de som beslutar om innehållet på grundutbildningen. Studien har även en tydlig relevans  
för bibliotekschefer som organiserar arbetet och ska stimulera personalen att söka 
fackinformation och utvecklas professionellt och skapa möjligheter för detta. Detta 
gäller samhället i stort eftersom liknande förhållanden gäller alla akademiska 
utbildningar med tillhörande praktik. Vi hoppas att undersökningen kan fungera som en 
tankeställare för såväl den praktiserande bibliotekarien och forskaren på området. 

Förhoppningsvis kan denna undersökning inspirera till vidare studier kring 
bibliotekariers och andra yrkesverksammas informationssökning (efter fackinformation) 
och förhållandet och utbytet mellan teori och praktik. Det finns en begynnande 
medvetenhet om nya akademiserade yrkesgrupper och deras problematiska inställning 
till egen informationssökning och den formella fackinformationen inom 
kunskapsområdet. Mer forskning kring bibliotekariers professionaliseringsprocess 
skulle vara mycket intressant att ta del av. Det behövs fler kvalitativa  
användarundersökningar, som belyser bibliotekariers förhållande till sitt vetenskapliga 
ämne och till fackinformationen inom kunskapsområdet biblioteks- och 
informationsvetenskap och även studier kring yrkesidentitet, 
fortbildning/kompetensutveckling, gapet mellan den teoretiska och den praktiska 
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kunskapen och svårigheterna att praktiskt bruka den akademiska kunskapen. 
Jämförande studier där man tittar på om genus, ålder eller 
bibliotekstyp/bibliotekarieinriktning är avgörande för förhållningssätt och tankar kring 
dessa fenomen skulle vara intressanta eller varför inte en fallstudie av ett enskilt 
bibliotek? Empirisk forskning som undersöker hur den akademiska kunskapen 
produceras i samarbete med praktikfältet och om och hur den används där, som 
Dellgran & Höjer efterlyser låter mycket intressant (Dellgran & Höjer, 2000, s.47). Att 
forskningen hela tiden försöker studera och på så sätt hålla kontakt med praktiken inom 
ämnesområdet är av yttersta vikt för bägge parter. Det måste finnas ett kontinuerligt 
utbyte och det är inte fel att forskningen tittar utifrån på vad som händer i praktiken men 
det är också viktigt att praktiken styr forskningen i önskad riktning. Ett sätt att minska 
avståndet mellan teori och praktik är ett ökat utbyte och konkret samarbete mellan 
enskilda bibliotek och forskare i olika projekt, som förekommer inom andra 
ämnen/yrkesområden. Vår önskan är att akademin ska vara lyhörd mot de behov som 
uppkommer i praktiken såväl som att praktiken ska vara mottaglig och intresserad av 
vetenskapens resultat, ett ömsesidigt intresse för varandra som bottnar i övertygelsen att 
detta kan höja kvaliteten på både forskningen och praktiken. 

7 Sammanfattning 
På 1990-talet medförde högskolereformen att tidigare yrkesutbildningar 
akademiserades, dvs. att vetenskapliga ämnen inrättades, som studeras på det 
traditionella akademiska viset. Bibliotekarieutbildningen är ett exempel på utbildning 
som genomgick denna förändring. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har 
forskningsanknutits, det finns professurer och vetenskaplig kunskap produceras vid flera 
institutioner i Sverige. I och med att den teoretiska kunskapsmängden har ökat, har 
informationssökning blivit en viktig del av yrkeslivet för fler och fler yrkesgrupper, 
bland dem bibliotekarier. I professionaliseringsprocessen är akademisering, 
teoretisering och informationssökning viktiga komponenter. Frågan är i vilken 
utsträckning bibliotekarierna på ”fältet” är medvetna om detta och tar del av det stora 
teoretiska material som finns och hur stor del av detta som kommer till användning i 
bibliotekariernas praktiska yrkesutövning? När det gäller bibliotekariers 
informationssökning åt sig själva som underlag för kunskapsbildning, finns det inte 
mycket skrivet. Hur kommunikationen mellan teori/akademi och praktik fungerar är en 
viktig komponent när det gäller bibliotekariers kontakt med den formella 
fackinformationen i form av vetenskaplig forskning.  

Syftet med magisteruppsatsen är att belysa några bibliotekariers relation till 
fackinformation. Tidigare forskning inom detta tema representeras i uppsatsen framför 
allt av hänvisningar till det på Bibliotekshögskolan i Borås pågående BIKT-projektet 
och Olof Sundins kunskapsöversikt i samband med detta projekt, samt av tidigare 
undersökningar av större omfång som berör andra yrkesgrupper, till exempel Olof 
Sundins avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Forskning kring 
akademisering och professionalisering är främst hämtad ur Dellgran & Höjers studie 
Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete.  

För att uppnå vårt syfte har vi arbetat utifrån följande fem frågeställningar:  
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• Hur tänker informanterna kring akademiseringen av utbildningen? 
• Vilka erfarenheter har informanterna av fortbildning och livslångt lärande? 
• Hur kommunicerar informanterna fackinformation? På vilka sätt tillägnar de 

sig fackinformation? Hur värderar de relevansen? 
• Går det att skönja något av bibliotekariekårens professionella projekt i våra 

informanters uttalanden och hur kan det i så fall karaktäriseras? 
• Vad har informanterna för förhållande till ämnet biblioteks- och 

informationsvetenskap och den vetenskapliga forskningen inom området? 

För att besvara dessa frågor har nio bibliotekarier intervjuats, och vi har försökt få en 
viss spridning mellan de intervjuade individerna vad gäller miljö, kön och tid som 
yrkesaktiv. Därefter har vi delat in empirin under rubriker som i viss mån motsvarar 
frågeställningarna och applicerat de utvalda teorierna på materialet för att kunna 
analysera, tolka och dra slutsatser ur intervjumaterialet med hjälp av dessa. 

Den teoretiska bakgrunden samt analysens begreppsapparat har inspirerats av Olof 
Sundins avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen och tillika Dellgran & 
Höjers avhandling om akademisering och professionalisering i socialt arbete. För att 
studera den teoretiska kunskapens roll i informanternas professionaliseringsprocess har 
vi använt oss av professionsteori och av Dellgran & Höjers resonemang kring 
svårigheterna att akademisera ett yrkesområde. För att studera den kontextbundna 
aspekten av informationsbehov, hur fackinformationen ges olika värde i olika kontexter 
och hur individens inställning till lärande, informationssökning och teoretisk kunskap är 
kontextbunden använder vi oss av olika kontextorienterade teoretiska ansatser såsom 
kunskapssociologisk ansats, domänanalys, en tolkande ansats och ett sociokulturellt 
perspektiv.  

I diskussions- och analysavskapitlet försöker vi delge våra samlade intryck av våra 
informanters utsagor, och tydliggöra tendenser och attityder. Vad gäller kommunikation 
och tillgodogörande av fackinformation kommunicerar de flesta av våra informanter 
fackinformation både inom arbetsplatsgemenskapen och inom 
yrkesgruppsgemenskapen, men i lite olika utsträckning. Ju mindre man deltar i 
yrkesgruppsgemenskapen och tar del av dess information, desto viktigare blir 
arbetsplatskulturen för informanternas kontakt med fackinformation. När det gäller 
erfarenheter av fortbildning finner vi att informanterna ofta upplever att de har stor 
valfrihet att delta i sådant de tycker är intressant, men att tid och kostnad ofta är ett 
hinder. Vi ser två tendenser hos informanterna vad gäller akademiseringen av 
utbildningen. Dels en förhoppning om att förändringen av utbildningen medför en ökad 
status för yrket, samtidigt som vi anar en oro för att utbildningen fjärmas alltmer från 
praktiken. Det professionella projektet kan spåras till viss del hos våra informanter, men 
det skiljer mycket mellan de enskilda informanterna. Akademisering och 
professionalisering är processer som tar tid innan de blir förankrade på praktikfältet. Vi 
ser att många av de intervjuade blir alltmer specialiserade inom sitt yrke. Relationen till 
biblioteks- och informationsvetenskapen kan sammanfattas med att det finns flera av de 
yrkesverksamma som inte känner till vad utbildningen och vetenskapen ägnar sig åt och 
inte tror att den har något att bidra med för den egna praktiken. Ett par av informanterna 
söker aktivt och tar del av vetenskaplig forskning som rör deras specialiseringsområde. 
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Många talar om bristen på tid som en barriär mot tillgodogörandet av vetenskaplig 
forskning och annan fackinformation. Vår slutsats är att det finns ett påtagligt gap 
mellan akademi och praktik som förhoppningsvis kan bli mindre om kommunikationen 
och samarbetet förbättras. 
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Bilaga 1: intervjumall 
• Ålder? 
• Utbildning? 
• Hur stor är din arbetsplats? 
• Hur länge har du arbetat på bibliotek och vilka är dina huvudsakliga 

arbetsuppgifter? 
• Förekommer någon formell utbildning/fortbildning på jobbet?  
• Syn på akademiseringen av utbildningen? Bra eller dåligt? Varför? 
• Syn på livslångt lärande i ett professionellt perspektiv? 
• Hur tänker du kring ämnet biblioteks- och informationsvetenskap? 
• Ägnar du dig i någon form åt att själv hålla kontakten med biblioteks- och 

informationsvetenskap? Hur då? Är det något område inom B & I som du tycker är 
särskilt intressant eller behöver lära dig mer om? 

• Ditt sätt att söka information på och de kanaler du använder och auktoriteter du 
vänder dig till - Har du lärt dig det på utbildningen eller arbetsplatsen eller har du 
kommit fram till det på egen hand? 

• Har du själv valt att försöka lära dig någonting om ditt yrke? Ge exempel. 
• Vad innefattar begreppet fackinformation för dig?  
• Någon teoretisk kunskap om yrket? Några praktiska färdigheter du 

erhållit/införskaffat? 
• Hur har du skaffat dig dina färdigheter? 
• Läser du någon/bevakar du någon facktidskrift? 
• Vad är det för attityd på arbetsplatsen till eget lärande och B & I? Uppmuntras egen 

forskning, eget lärande? Hur fungerar arbetsmiljön för eget lärande? Finns det tid 
avsatt för detta? Uppmuntrar ni varandra och lär varandra?  

• Finns det någon som är ansvarig för att hålla de anställda à jour med ny kunskap 
inom yrkets gränser? 

• Vilka barriärer kan du tänka dig kontra fortsatt kontakt med B & I och eget lärande? 
• Har ni några skriftliga rutiner på arbetsplatsen som kan vara till hjälp för nyanställda 

eller fungera som hjälp vid olika procedurer? 
• Professionella nätverk?  
• Har du någon gång varit rädd att din kompetens är otillräcklig (inte duger)? Varför? 

Hur har du känt då? Vems är ansvaret att du utvecklar din yrkeskompetens, ditt eller 
arbetsgivarens? 

• Har den professionella yrkesrollen förändrats på arbetsplatsen med åren? Berätta. 
• Känner du dig som t.ex. folk-, skol-, IT-, eller studiebibliotekarie eller känner du dig 

som bibliotekarie punkt? Tycker du att er kompetens skiljer sig kraftigt? 
• Besitter bibliotekarier en speciell kompetens som är unik/typisk för yrkesgruppen? 

Exemplifiera. 
• Finns det speciella personer (kognitiva auktoriteter) som du vänder dig till inom 

specialområden på arbetsplatsen?  
• Finns det speciella personer (kognitiva auktoriteter) som du återvänder till inom B & 

I? Varför? 
• (Varför är det viktigt för dig att hålla dig à jour med B & I?) 
• Vilken gemenskap känner du dig mest delaktig i och lojal mot – 

arbetsplatsgemenskapen eller yrkesgruppsgemenskapen? 
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• Känner du ett ansvar och en drivkraft att informera dina kollegor om 
fackinformation du tagit del av? 

• Hur bedömer du relevansen i den fackinformation du tar del av? 
• Tycker du att det är viktigt att den biblioteksverksamhet ni bedriver vilar på 

vetenskaplig grund, alltså baserar sig på vetenskaplig forskning? Tänker du på det? 
Finns det med i bakhuvudet vid planering av verksamheten? Eller ser du er 
verksamhet som en teknisk-praktisk verksamhet (som inte behöver vara 
teorianknuten)? 

• Kommunicerar du med hjälp av fackinformation, antingen lokalt på arbetsplatsen 
eller med hela yrkesgruppen via t.ex. publicering av egen text? 

 


