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Abstract:   
 
The purpose of this Master thesis is to investigate how the relation between users and 
librarians is affected by higher education librarians’ talk about information literacy. The 
thesis uses Norman Fairclough’s critical discourse analysis in analysing four articles 
written by Swedish higher education librarians and in answering how information 
literacy, users and librarians are constituted. The analysis indicate that the questions 
have no distinct answers, there are discrepancies between, as well as within the texts. 
The results of the analysis are discussed in three different aspects with regards to the 
implications of them to the purpose of the thesis. What the users need to learn in order 
to become information literate is constituted either by use of a techno-managerial 
discourse, with the risk of limiting the way users perceive information and thereby 
constituting the relation as unequal, or a democratizing discourse, with the possibility of 
empowering the users by pointing to information as individually and contextually 
dependent. How the users are to become information literate is influenced in part by a 
user-centred pedagogical discourse, constituting the users as variably active co-creators 
in the educational process, thus creating the possibility of a more equal relation. This 
relation is somewhat hampered by the librarians’ emphasise of their own expertise in 
the struggle for acceptance as a pedagogic, educating institution. With regards to why 
the users should become information literate the librarian is at risk of reproducing 
unequal and ideologically invested structures both within the library and in society at 
large. 
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1 Inledning 
Under en kurs i vår utbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås kom vi för första gången 
i kontakt med begreppet informationskompetens, den svenska översättningen av engel-
skans information literacy. Det presenterades som något som omhuldas inom biblioteka-
riefältet, som en kompetens som i många sammanhang presenteras som viktig i dagens 
informationsintensiva samhälle. Informationskompetens är dock inte ett enhetligt, väl 
definierat begrepp, utan används med olika innebörd i olika sammanhang. Detta gör 
också litteraturöversikter över ämnet klart genom att peka på den rad av innebörder och 
terminologier som använts och används. 
 
Således diskuterar till exempel David Bawden (2001) innebörden av en rad besläktade 
kompetenser och färdigheter (exempelvis datorfärdighet och mediekompetens) som alla 
mer eller mindre går in i varandra. Han betraktar informationskompetens som ett be-
grepp som försöker inkludera dessa färdigheter och kompetenser, men samtidigt gå 
längre och fokusera på kontext, förståelse och meningsskapande. Likaså pekar Sirje 
Virkus (2003) i sin litteraturöversikt på att intresset för informationskompetens tagit sig 
olika uttryck i olika länder i Europa, att begreppet givits olika innebörd och att arbetet 
med att utveckla en utbredd informationskompetens bedrivits på skiftande sätt.  
 
Det enigmatiska begreppet fångade vårt intresse just genom att, något generaliserande, 
alla anser att det är viktigt men ingen lyckas finna en definition som blir allmänt accep-
terad.  
 
I vår utbildning har det också ingått flera kursmoment som behandlat vetenskaplig teori 
och metod. Genom introduktionen till poststrukturalistisk och socialkonstruktionistisk 
teori har vi fått upp ögonen för språkets betydelse för hur vi betraktar och konstruerar 
vår omvärld. Vi fastnade särskilt för de möjligheter att tolka utsagor som diskursanalys 
medför, och som föreföll ge en fruktbar ingång till en förståelse av vad de konkurreran-
de synsätten kring informationskompetens har för implikationer. Diskurs kan i detta 
sammanhang kort sägas vara ett strukturerat sätt att tala om någonting.  
 
Utan att gå alltför mycket in på de teoretiska premisserna för denna uppsats, kan det 
ändå vara värt att nämna att förekomsten av en debatt kring de skiftande definitionerna 
av informationskompetens kan ses som ett uttryck för en diskursiv kamp, där olika 
grupper utifrån olika utgångspunkter, och med olika intressen, försöker få sin definition 
av begreppet erkänd som den legitima.  
 
Eftersom vår inriktning för studierna vid Bibliotekshögskolan tagit fasta på interaktio-
nen mellan användare och informationssystem föll det sig naturligt att fundera på om 
inte de olika sätt på vilket det talas om informationskompetens, och den diskursiva 
kamp som det innebär, också kan medföra olika konsekvenser för bibliotekens använda-
re. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Oavsett hur man definierar informationskompetens tycks det förhålla sig på så vis att 
bibliotekarieprofessionen anser sig ha något att tillföra användaren för att göra denne 
mer informationskompetent, och på så vis öka förutsättningarna för användarens möj-
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ligheter till demokratiskt deltagande i samhället (se t.ex. Pawley 2003, s. 422). Men att 
bibliotekarierna har definitionsrätt över vad det innebär att var informationskompetent 
kan också förstås som ett maktförhållande mellan bibliotekarier och användare. Som 
nämnts i det ovanstående skiftar dock åsikterna om vad det är som bibliotekarierna an-
ses kunna bidra med, och vad det är som användarna behöver kunna för att bli informa-
tionskompetenta.  
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har det sedan 70-talet funnits en stark 
tendens att i forskningen fokusera mer på det som kan kallas för ett användarorienterat 
perspektiv, i motsats mot det tidigare dominerande systemperspektivet (Case 2002, s. 
6). Utgångspunkterna är att man därigenom bättre tar tillvara användarnas behov och 
upplevelser, som också tillskrivs en större legitimitet. Det kan ses som en förändrad 
maktbalans, från föreställningar om att användare ska anpassas efter informationssy-
stem eller teorier om vilken effekt information har på människor, till ett omvänt förhåll-
ningssätt, där systemet snarare ska utvecklas och anpassas för att motsvara användarnas 
erfarenheter och egenupplevda behov och krav.  
 
Kimmo Tuominen (1997) har emellertid påvisat att det finns en ojämn maktrelation 
mellan användare och bibliotekarie även i resonemangen i en så klassisk användarorien-
terad skrift som Carol Collier Kuhlthaus Seeking meaning från 1993. Även om 
Kuhlthaus processorienterade modell sägs vara användarorienterad, så ser Tuominen i 
hennes resonemang ett tydligt inslag av att användaren ska lära sig att biblioteket, sy-
stemet, är nödvändigt. Användaren måste lära sig att acceptera ett visst mått av inter-
vention snarare än att bli en självständig, självgående informationssökare. 
Bibliotekarien är den som slutgiltigt definierar hur sökprocessen ska gå till. 
 
Det verkar rimligt att anta att en maktrelation mellan bibliotekarie och användare kan 
skönjas även när det gäller undervisning som har informationskompetens som mål. Till 
exempel så pekar den australiensiska forskaren Annemaree Lloyd på hur maktrelationer 
som finns inneboende i de diskurser som bidrar till att forma olika sammanhang, till 
exempel ett högskolesammanhang, kan påverka de uttryck som informationskompetens 
kan ta sig i just det sammanhanget (Lloyd 2006, s. 580).  
 
Louise Limberg och Lena Folkesson (2006, s. 25) för en diskussion om bristen på studi-
er om hur bibliotekarier ser på informationssökning och undervisning om den samma. 
Informationssökning är inte nödvändigtvis liktydigt med informationskompetens, men 
ingår åtminstone som ett inslag i begreppet.  
 
I anslutning till Lloyds samt Limberg och Folkessons påståenden kan vi således ringa in 
denna uppsats problemområde: implicita eller bristfälligt medvetandegjorda antaganden 
om informationskompetens kan ge oförutsedda konsekvenser för såväl teori som prak-
tik. Detta kan resultera i ojämlika maktförhållanden mellan bibliotekarier och användare 
även i sammanhang som till synes syftar till att verka demokratiserande och bemyndi-
gande.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur talet om informationskompetens 
bland högskolebibliotekarier påverkar relationen mellan användare och bibliotekarier. 
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För att kunna föra en diskussion utifrån syftet kommer vi att studera artiklar om infor-
mationskompetens, och genom diskursanalys svara på följande frågeställningar: 
 

• Hur konstitueras informationskompetens? 
 
Olika sätt att karaktärisera och tala om informationskompetens medför olika möjligheter 
och begränsningar, både vad gäller synen på dem som ska bli informationskompetenta, 
samt synen på dem som ska bidra till/möjliggöra att informationskompetens utvecklas. 
En närmare beskrivning av olika synsätt ges i vår litteraturgenomgång, kapitel 2, men 
som ett illustrativt exempel verkar det onekligen medföra stora skillnader mellan ett 
synsätt där informationskompetens anses kunna beskrivas som en uppsättning färdig-
heter som går att lära ut och dessutom bedöma enligt en standard, och ett synsätt där 
informationskompetens anses utgöras av subjektiva, personliga erfarenheter och upple-
velser.  
 

• Hur konstitueras användarna?  
 
Begreppet användare ger vi i denna uppsats en vid innebörd. Vi använder det som en 
samlingsbeteckning för alla grupper som i vårt empiriska material omtalas som de som 
ska utveckla informationskompetens, och som därigenom ses som, åtminstone potenti-
ellt, föremål för insatser från biblioteket och bibliotekarierna. I de undersökta texterna 
benämns de på en rad olika sätt och med olika precision, till exempel som studenter som 
läst en särskild kurs, eller indirekt genom tal om en allmänt utbredd informationskom-
petens. 
 

• Hur konstitueras bibliotekarierna?  
 
I utforskandet av hur bibliotekarierna konstitueras innefattar vi också hur biblioteket 
och dess verksamhet omtalas, två saker som i mångt och mycket kan ses som samman-
hängande; beskrivs till exempel biblioteket som en undervisande institution får detta 
naturligtvis även effekter på hur bibliotekariernas roll kan beskrivas. I vissa samman-
hang, till exempel i anslutning till användarutbildning, omtalas emellanåt bibliotekarien 
som lärare, såväl i vårt empiriska material som i vår egen uppsats. När det har funnits en 
risk för en sammanblandning med annan undervisande personal har vi dock varit nog-
granna med att påtala att det är bibliotekarien i rollen som lärare som avses, eller ibland 
helt enkelt skrivit enbart bibliotekarien.  
 
Att vi har valt att studera hur användarna och bibliotekarierna konstitueras var för sig 
förtjänar en kommentar. En invändning som man, mot bakgrund av syftet med uppsat-
sen, skulle kunna komma med är att det verkar naturligt att undersöka vad som faktiskt 
sägs rent ut om relationen. Som den i bakgrunden refererade texten av Tuominen visar 
kan det emellertid vara så att det finns implikationer för relationen som inte går att se 
direkt i hur en företeelse beskrivs. Att undersöka vilka positioner som de olika aktörerna 
(bibliotekarier och användare) ges, menar vi också är ett sätt att komma åt relationen 
dem emellan. Här har vi funnit stöd i Rom Harré och Luk van Langenhoves Positioning 
theory: moral contexts of intentional action (1999). Deras fokus ligger visserligen på 
dialog mellan människor, och hur man genom att tillskriva sig själv och andra olika 
positioner, till exempel som inkompetent, avgränsar handlingsutrymmet och rätten att 
bidra till diskussioner inom det område som avhandlas. Denna positionering ska i grun-
den förstås som relationell. Till exempel krävs det för att man ska kunna positionera sig 
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själv som mäktig, att andra positioneras som maktlösa (Harré & van Langenhove 1999, 
s. 1f.). 
 
För vår del innebär det att vi anser att man kan uttolka relationen mellan bibliotekarier 
och användare genom att undersöka hur de konstitueras var för sig. 
 
 
1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att enbart gälla artiklar om informationskompetens som skri-
vits av yrkesverksamma högskolebibliotekarier i Sverige. Begränsningen till Sverige är 
satt för att garantera att de yttre villkoren i så stor utsträckning som möjligt ska vara 
jämförbara, till exempel genom att det är samma lagstiftning och övergripande mål som 
gäller för biblioteksverksamheten. Begränsningen till högskolesammanhang motiveras 
med att det är inom denna sektor som det största intresset finns för frågan. Det är också 
där den mesta verksamheten för att befrämja informationskompetens, exempelvis an-
vändarutbildning, bedrivs. Detta var något som vi ursprungligen tyckte oss ha förstått 
genom den undervisning som vi tagit del av vid Bibliotekshögskolan. Den litteratur som 
vi läst under arbetet med uppsatsen ger också stöd för vår avgränsning. Så uppskattade 
till exempel Hannelore Rader år 2002 att 60 % av den litteratur som publicerades kring 
informationskompetens behandlade högre utbildning. Ytterligare 20 % kunde relateras 
till grundskolan (Rader, se Corrall 2008, s. 26f.).  
 
Litteraturen är förvisso till största delen engelskspråkig, och berör förhållanden i främst 
USA. En sökning i databasen Artikelsök ger dock vid handen att det är giltigt även för 
svenska förhållanden. Databasen indexerar, bland annat, de tidskrifter som i första hand 
utgör forum för svenska folkbibliotek: Biblioteksbladet, Ikoner, Bibliotek i samhälle 
(BiS) och fackmedlemstidningen DIK forum. Sökningar med sökorden ”informations-
kompetens”, ”information literacy” och ”informationskunnighet” visar att ämnet inte är 
föremål för dessa tidskrifters artiklar. Publikationen Scandinavian public library quar-
terly återkommer dock med ett antal träffar, men få av dessa är skrivna av svenska bib-
liotekarier. Avgränsningen till högskolesammanhang ter sig därför som rimlig.  
 
 
1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion där syfte, frågeställningar och bakgrund till upp-
satsens problemområde beskrivs. I kapitel två presenteras en genomgång av litteratur 
om informationskompetens utifrån fyra olika perspektiv. I ett separat avsnitt presenteras 
Pawleys resonemang om informationskompetens som ett begrepp med en inneboende 
motsättning. Det följande kapitel tre beskriver Norman Faircloughs kritiska diskursana-
lys, som utgör uppsatsen teori och metod. I detta kapitel diskuteras också teori- och me-
todvalets epistemologiska implikationer, samt argument för diskursanalys och hur den 
tidigare använts inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet. I 
kapitel fyra beskrivs högskolebiblioteket som institution och de sociala förutsättningar 
utifrån vilka diskussionen om informationskompetens bland högskolebibliotekarier förs. 
Kapitel fem tar upp materialinsamling och materialurval. Det följande kapitel sex inne-
håller textanalyser av fyra texter författade av högskolebibliotekarier. Kapitel sju slutli-
gen innehåller svar på de frågeställningar vi ställde i inledningskapitlet, samt en 
avslutande diskussion utifrån uppsatsens syfte.  
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2 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel presenteras vår genomgång av litteratur inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskapen som behandlar informationskompetens. Genomgången har gett oss en 
bild av diskussionen som förs kring vilken innebörd som ska ges åt begreppet, och vi 
tycker oss kunna urskilja i huvudsak fyra olika huvudlinjer, fyra perspektiv. Vi har valt 
att kalla de tre första för ett färdighetsbaserat perspektiv, ett fenomenografiskt perspek-
tiv och ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Det fjärde perspektivet har vi valt att kalla för ett kritiskt perspektiv. De texter som vi 
hänfört till detta perspektiv är snarare teoretiskt än empiriskt grundade och skulle därtill 
i stor utsträckning kunna sammanföras med de sociokulturellt orienterade texterna. Vi 
har dock valt att lyfta ut dem och ge dem en särskild position eftersom de uppehåller sig 
vid möjligheten med informationskompetens som ett sätt att avslöja maktstrukturer som 
finns inbyggda i institutioner eller i hela samhället. Av dessa texter har vi dessutom valt 
att ytterligare skilja ut en, Information literacy: a contradictory coupling av Christine 
Pawley, och placerat den under en egen rubrik. Genom att på detta skilja ut dessa kritis-
ka texter vill vi framhäva den betydelse som de haft för vårt uppsatsarbete, som inspira-
tionskällor och som stöd vid analys och diskussion av vårt empiriska material. 
 
 
2.1 Färdighetsbaserat perspektiv på informationskompetens 
Det färdighetsbaserade perspektivet präglas av en syn på informationskompetens som 
en slags kunskap som går att mäta. Detta har tagit sig uttryck i modeller och standarder. 
En modell är den brittiska SCONULs1 sjupelarmodell. Ett uttryck för en standardisering 
är Information literacy competency standards for higher education utformad av ameri-
kanska ACRL2. Båda dessa har utvecklats för den högre utbildningen. ACRLs standard 
har fått stort genomslag även utanför den amerikanska kontext där den först utformades. 
Den har översatts och använts i Spanien, Tyskland och Finland (Virkus 2003). I det 
nedanstående refereras också den amerikanske bibliotekarien Edward  
Owusu-Ansah som enligt vår mening företräder en färdighetsbaserad syn på informa-
tionskompetens.  
 
De ovan nämnda organisationerna uppvisar stora likheter i sin syn på vilka färdigheter 
en informationskompetent person skall uppvisa. Enligt ACRL ska en informationskom-
petent person kunna: 
 

• Determine the extent of information needed 
• Access the needed information effectively and efficiently  
• Evaluate information and its sources critically 
• Incorporate selected information into one’s knowledge base  
• Use information effectively to accomplish a specific purpose  
• Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of information, and 

access and use information ethically and legally (Information literacy competency  
standards for higher education 2000, s. 2f.) 

                                                 
1 Society of College, National and University Libraries, en sammanslutning bestående av bland annat alla 

universitet i Storbritannien och Irland, en stor andel av Storbritanniens högskolor, samt nationalbiblio-
teken i Storbritannien och Irland. 

2 Association of College and Research Libraries, en avdelning av American Library Association. 
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SCONUL pekar i sin modell på i stort sett identiska färdigheter, men pekar uttryckligen 
på förmågan att kunna organisera och kommunicera information (Johnson 2001, s. 752). 
SCONUL tar däremot inte upp förmågan att förstå ekonomiska, juridiska, etiska och 
sociala frågor kring information, vilket ACRL gör (se ovan).  
 
I både ACRLs och SCONULs beskrivningar framstår informationskompetens som en 
uppsättning generella färdigheter som individen skall uppvisa för att kunna sägas vara 
informationskompetent (Information literacy competency standards for higher education 
2000, s. 1; Johnson 2001, s. 752f.). Med detta synsätt följer också att informationskom-
petens är någonting som går att mäta och bedöma enligt förutbestämda kriterier (Infor-
mation literacy competency standards for higher education 2000, s. 5f.).  
 
Att beskriva dem som generella avser i sammanhanget också att det inte enbart handlar 
om att ge studenterna en kompetens som skall vara till nytta för deras studier, utan ock-
så något som kommer att vara dem till nytta även under resten av livet. Informations-
kompetens enligt detta perspektiv anses främja bland annat social inkludering i 
informationssamhället, och kunskapshantering (knowledge management) framhålls som 
ett viktigt redskap för modernt globalt företagande (Johnson 2001, s. 752f.). Det anses 
också ge förutsättningar för utveckling i det fortsatta yrkeslivet, och för rollen som 
medveten medborgare i samhället (Information literacy competency standards for  
higher education 2000, s. 4).  
 
Ett återkommande drag för det färdighetsbaserade perspektivet tycks vara att betrakta 
informationskompetens som ett fenomen relaterat till en snabbt ökande mängd informa-
tion i samhället.  Informationskompetens ses antingen som ett direkt svar på problem 
som uppstått på grund av samhällelig utveckling pådriven av en informationsexplosion 
(Owusu-Ansah 2004, s. 4f.) eller som något som blivit alltmer viktigt som en konse-
kvens av teknisk utveckling och individens behov av att kunna använda, utvärdera och 
välja information i en informationsintensiv värld (Information literacy competency 
standards for higher education 2000, s. 2).  
 
Samtidigt understryker Owusu-Ansah, paradoxalt nog kan tyckas, likheterna mellan 
undervisning i bibliotekskunskap (bibliographic instruction) och undervisning för att 
uppnå informationskompetens. Likheten ligger i, menar han, att biblioteket sedan lång 
tid tillbaka undervisat sina användare och oavsett vad man kallar undervisningen har 
biblioteket samma uppgift som det alltid haft, nämligen att främja tillgång till informa-
tion och kunskap (Owusu-Ansah 2004, s. 10ff.). Han tycks mena att det rör sig om 
gradskillnad och inte en artskillnad mellan den äldre formen av undervisning och den 
nya som syftar till informationskompetens. Gradskillnaden verkar närmast utgöras av att 
informationskompetens karaktäriseras av färdigheter och begrepp som är överförbara 
mellan olika kontexter (ibid., s. 10) och i större utsträckning fokuserar på användning 
och värdering av information (ibid., s. 5). 
 
 
2.2 Fenomenografiskt perspektiv på informationskompetens 
Det fenomenografiska perspektivet baserar sig på empiriska undersökningar av hur 
människor erfar informationskompetens. Den studie som kanske mer än någon annan 
förknippas med det fenomenografiska perspektivet är australiensiska Christine Bruces 
Seven faces of information literacy (1997), i vilken hon presenterar olika sätt på vilka 
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lärare och bibliotekarier inom högre utbildning uppfattar informationskompetens. Studi-
en utmynnar i en relationell modell som är tänkt att ge en alternativ bild till det som 
författaren identifierar som den dominerande behavioristiska synen på informations-
kompetens (vilken motsvarar det vi benämner det färdighetsbaserade perspektivet). 
 
Bruce presenterar sju olika uppfattningar som hon funnit bland sina informanter. Upp-
fattningarna spänner från att se informationskompetens som förmågan att använda in-
formationsteknik för att återfinna och kommunicera information, till att använda 
information på ett klokt sätt till gagn för andra (Bruce 1997, s. 110). 
 
Den relationella modell som Bruce förespråkar får konkreta konsekvenser för vad som 
ska läras ut till de studenter som ska bli informationskompetenta. I stället för individers 
egenskaper och färdigheter hamnar tonvikten på erfarenheter och uppfattningar, vilket 
gör att utfallet av undervisning med informationskompetens som mål inte längre blir 
mätbart. Visserligen kommer studenterna att tillägna sig färdigheter, men det är se-
kundärt i relation till det bredare ramverket som består av att betrakta effektiv informa-
tionsanvändning på olika sätt (ibid., s. 169). 
 
En annan fenomenografisk studie, som med avseende på respondentgrupp kompletterar 
Bruces, har Mandy Lupton gjort. I studien undersöker hon studenters upplevelse av in-
formationskompetens i samband med deras arbete med en essäuppgift. Lupton menar att 
färdighetsbaserade standarder är ett expertsynsätt på informationskompetens, medan 
hennes egen infallsvinkel representerar studenters, det vill säga användares, upplevelse 
av informationskompetens (2004, s. 77). 
 
Resultaten av Luptons studie pekar på att studenternas upplevelse av informationskom-
petens beror på hur de erfar information, essäuppgiften, läroprocessen och förhållandet 
dem emellan (ibid., s. 54). Informationskompetens erfars av studenterna antingen som 
att söka belägg för ett argument, att utveckla ett argument eller som lärande som ett 
socialt ansvar (ibid., s. 54f.). Dessa tre olika sätt att erfara informationskompetens inne-
bär olika fokus. Den första kategorin innebär till exempel ett fokus på själva essäuppgif-
ten (ibid., s. 56), medan fokus i den tredje kategorin är på att kunna tillämpa resultatet 
från essäarbetet (ibid., s. 67). Detta innebär med andra ord en komplex syn på informa-
tionskompetens, där begreppet inte på något enkelt sätt kan sammanfattas i en uppsätt-
ning färdigheter, utan skiftar beroende på sammanhang och individuella förutsättningar.  
 
En svensk studie med fenomenografisk ansats är Louise Limbergs Att söka information 
för att lära (1998). Den påminner i sin ansats om Luptons undersökning, då Limberg 
undersöker gymnasieelevers uppfattning om informationsökning i samband med en för-
djupningsuppgift om EU. Även om den undersökta gruppen är gymnasieelever, är vissa 
resultat från undersökning intressanta för ämnesområdet i denna uppsats. Limberg talar 
inte om informationskompetens, men dock om att resultaten av hennes studie har impli-
kationer för undervisning i vad hon kallar informationskunnighet, vilket kan betraktas 
som en synonym till informationskompetens (1998, s. 239). Studien utmynnar i tre ka-
tegorier för hur eleverna erfor informationssökning och informationsanvändning:  
 

A. Att söka fakta  
B. Att väga information för att välja rätt  
C. Att granska och analysera (ibid., s. 160)  
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Den främsta skillnaden mellan kategorierna finns i synen på användandet av informa-
tion. A-kategorin innebär ett förhållningssätt där det finns ett rätt svar på den ställda 
frågan (Limberg 1998, s. 216). B-kategorin innebär att välja en uppfattning utifrån de 
som finns representerade i den återfunna informationen. I B-kategorin blir mängden 
information som förespråkar uppfattningarna en viktig faktor när eleverna väljer vilken 
uppfattning de ska inta (ibid., s. 218). C-kategorin innebär ett aktivt förhållningssätt där 
eleverna kritiskt förhåller sig till informationen och skapar sitt eget förhållningssätt till 
den (ibid., s. 220). Limberg menar att C-kategorin är den mest ändamålsenliga eftersom 
den rimmar bäst med kraven i en komplex lärandesituation, vilket avspeglas i att de 
elever som höll C-uppfattningen också nådde de högsta inlärningsresultaten. Detta ska 
dock inte förstås som ett argument för att eleverna enbart skall lära sig att hantera in-
formation på detta sätt. Limberg menar att undervisning präglad av ett normativt synsätt 
kan ge bristfälliga inlärningsresultat, genom att det inte tar till vara de olika sätten att 
erfara informationssökning hos eleverna. Detta riskerar att hämma deras utveckling mot 
kritiska informationsanvändare (ibid., s. 239). Limberg menar istället att fokus borde 
skiftas från ett normativt synsätt till elevernas perspektiv och att undervisning om deras 
skiftande perspektiv kan förbättra informationssökning och -användning hos eleverna 
(ibid., s. 221 & s. 240). 
 
 
2.3 Sociokulturellt perspektiv på informationskompetens 
Det tredje perspektivet på informationskompetens innebär en vidgning jämfört med de 
perspektiv som presenterats ovan, genom att det betonar de sociala och kulturella villko-
ren vid utvecklandet av informationskompetens. I de flesta artiklar med detta anslag 
finns också ett mått av kritik mot den under lång tid förhärskande synen på informa-
tionskompetens som en oproblematisk, generellt överförbar uppsättning färdigheter som 
man en gång för alla kan tillägna sig för sitt livslånga lärande. Det neutrala sättet att tala 
om information och informationskompetens anses dölja och legitimera maktförhållan-
den i samhället och biblioteksvärlden (se till exempel Kapitzke 2003a; Kapitzke 2003b; 
Elmborg 2006). Dessa kritiska tankar presenteras närmare i avsnittet 2.4.  
 
En tydlig önskan att bredda begreppet informationskompetens står Annemaree Lloyd 
för när hon talar om informationslandskap i en artikel från 2006. Hon tar där avstamp i 
sin doktorsavhandling i vilken hon undersökt informationskompetens bland brandmän. 
Genom att kontrastera resultaten från avhandlingen mot de mer traditionella samman-
hang som informationskompetens ofta placeras inom – grundskola och högre utbildning 
– visar hon på hur begreppet måste kopplas tydligt till en miljö, en kontext – ett land-
skap. En informationskompetent person är den som har kännedom om vilken informa-
tion som finns i ett landskap, och som kan skapa mening genom att interagera med 
denna information. (Lloyd 2006, s. 570). De exakta färdigheter som krävs för detta kan 
emellertid skilja sig åt från landskap till landskap.  

 
I fallet med brandmännen visar Lloyd att det finns en tydlig spänning vid övergången 
från utbildning till yrkespraktik, och de olika krav på informationskompetens som det 
medför. I utbildningssammanhang framställs oftast informationskompetens som någon-
ting generellt överförbart, och högskolor hävdar ofta att de förbereder studenterna för 
arbetslivet. Processen att bli informationskompetent på en arbetsplats kan dock enligt 
Lloyd beskrivas som två faser, där de inblandade går från att vara noviser till att bli ex-
perter – med andra ord informationskompetenta. Den första fasen är präglad av att man 
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lär sig att agera, främst genom textbaserade information (Lloyd talar om en artificiell 
miljö), men att man inte deltar i en autentisk praktik. Detta är den situation som de ny-
utbildade studenterna befinner sig i. I den andra fasen interagerar novisen med informa-
tionslandskapet, det vill säga på en arbetsplats, med dess socialt medierade kunskaper 
och erfarenheter. Här finns dessutom även en rent fysisk, kroppslig dimension. Kroppen 
fungerar som redskap mellan den konceptuella uppfattningen av information som till-
gängliggörs i text och den information som erfars i handlingar i det verkliga livet. Över-
gången mellan att vara novis, i den första fasen, till att bli en fullfjädrad medlem av 
gruppen, i den andra, underlättas och möjliggörs genom interaktion med experter i land-
skapet (Lloyd 2006, s. 574ff.).  
 
Att kunskap utifrån det sociokulturella perspektivet inte kan betraktas som något som 
finns i individernas huvuden utan är en del av en större social praktik, blir också synligt 
hos Tuominen, Talja och Savolainen:  
 

What we propose here is that as practices give rise to individuals as epistemic subjects in 
the first place, they are primary in understanding the acts and deeds of individuals.  
(Tuominen, Talja & Savolainen 2005, s. 339) 

 
Detta får konsekvenser för vad det innebär att vara informationskompetent och vad un-
dervisning för att uppnå informationskompetens skall koncentrera sig på. Det är inte 
individer som bör beskrivas som informationskompetenta utan de grupperingar och de 
sociala praktiker i vilka individen deltar. Dessa praktiker, exempelvis en akademisk 
disciplin, förser individen med de förutsättningar de behöver för att kunna söka, analy-
sera, använda och utvärdera kunskap. Undervisning för att uppnå informationskompe-
tens är beroende av en förståelse av hur grupper faktiskt hanterar information, och bör 
syfta till att stödja och utveckla redan befintliga sätt att hantera information på inom en 
viss praktik (ibid., s. 339ff.). 
 
I en genomgång av 31 nordiska högskolebiblioteks webbguider för användarundervis-
ning spårar Olof Sundin ett inslag av ett kommunikativt orienterat förhållningssätt, som 
betonar de sociala aspekterna av informationssökning och lyfter fram att det är en social 
process som äger rum i ett institutionellt sammanhang. Informationssökning som en 
individuell process ifrågasätts och i stället synliggörs betydelsen av, bland annat, ”sam-
arbete mellan användare vid informationssökning, kognitiv auktoritet vid källkritik samt 
social navigering” (Sundin 2005, s. 152).  
 
Detta perspektiv förekommer dock i en väldigt ringa omfattning i de undersökta webb-
guiderna, och Sundin betonar vikten av att bibliotekarier till användarna även medierar 
”denna förståelse av att information och informationssökning alltid får sina betydelser i 
olika sociala praktiker” (ibid., s. 153).  
 
 
2.4 Kritiskt perspektiv på informationskompetens 
Flera av de författare som förespråkar ett förhållningssätt till informationskompetens 
som kan placeras in under det sociokulturella perspektivet har också en utpräglat kritisk 
inställning till de underliggande antaganden som de anser att begreppet enligt det fär-
dighetsbaserade perspektivet rymmer. Förutom att de ifrågasätter själva nyttan av en 
standardiserad uppsättning färdigheter belyser de olika inbyggda maktrelationer och 
maktintressen som finns inbäddade i samhället, inte minst i de utbildningsinstitutioner 
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som ska bidra till en utbredd informationskompetens. Genom sina alternativa synsätt 
vill författarna lyfta fram informationskompetensen som ett medel för att blottlägga 
dessa maktstrukturer. 
 
Enligt Cushla Kapitzke präglas dagens post-moderna samhälle av att kunskap produce-
ras för att säljas och inte för att i första hand nå fram till sanningen (Kapitzke 2003a,  
s. 60). Begreppet informationskompetens har sitt ursprung i organisationer som ägnade 
sig åt att köpa och sälja information (ibid. s.55). Konkurrensen på den globala markna-
den används också av vissa som ett argument för nödvändigheten av informationskom-
petens, även om det är tveksamt att utbildning nödvändigtvis skulle leda till ekonomisk 
tillväxt (ibid., s. 56). Vi befinner oss alltså i en situation där informationskompetens ses 
som starkt präglat av sociala faktorer. 
 
Ovanstående menar Kapitzke får som konsekvens att det inte längre är lika viktigt att 
hitta sanningen eller fel i information (Kapitzke 2003a, s. 64). Snarare bör undervisning 
i informationskompetens koncentrera sig på att ge studenter förmågan att analysera hur 
mening och sanning konstrueras utifrån ideologiska motiv, i exempelvis texter och tv-
program. Detta menar hon kommer möjliggöra för studenterna att aktivt förhålla sig till 
budskapet i dem (ibid., s. 61). 
 
Hon framför kritik mot att studenter ofta lär sig att lära av och genom information, men 
inte om densamma, dess produktionsvillkor, de sociokulturella, historiska och ideolo-
giska processerna för kunskapsproduktion. (Kapitzke 2003b, s. 46). 
 
Kapitzke menar att dagens undervisning med informationskompetens som mål bygger 
på förlegade antaganden, där skola och bibliotek ger sken av att förmedla neutrala, ob-
jektiva kunskaper som grundar sig i en positivistisk syn från upplysningstiden. De till-
handahåller auktoritativ information som kan ”finnas” och ”tolkas”, eleverna lär sig 
”fakta” (ibid., s. 40 & s. 45). I själva verket, menar hon, formulerar sig informationens 
upphovsmän alltid med specifika mål, intressen och agendor i åtanke. Kunskap är alltid 
impregnerat med makt, och informationsarbete är därför en ekonomisk och politisk 
handling. Till yttermera visso är även utbildningsinstitutionerna (inklusive biblioteken) 
produkter av specifika kulturella betingelser och maktrelationer, och verkar, trots for-
muleringar om inkludering och bemyndigande, utestängande gentemot dem som inte 
har tillträde till dess diskursiva former och praktiker (ibid., s. 49). 
 
Kapitzke går till och med så långt att hon menar att den positivistiskt grundade synen på 
informationskompetens hindrar ett kritiskt förhållningssätt till information (ibid., s. 53). 
Hennes förslag är att ersätta informationskompetens med ett nytt begrepp: hyperkompe-
tens (hyperliteracy). Detta anser hon bättre fångar ett poststrukturalistiskt förhållnings-
sätt till kunskap, där mening alltid är multimodal och förutom språk även innefattar till 
exempel ljud och gester. Det skulle avslöja den förmenta neutraliteten, och sätta fokus 
på den sociala kontexten inom vilken information och kunskap existerar (ibid., s. 50f.). 
 
James Elmborg menar även han att skolor inte är de neutrala institutioner som de ofta 
vill ge sken av att vara. De förmedlar, medvetet eller omedvetet den rådande ideologin i 
samhället (i västvärlden den kapitalistiska ideologin), vilket märks i synsättet att lärare 
kan göra insättningar av kunskap i studenternas huvud, kunskap som de deponerar, likt 
pengar på en bank, för framtida användning. Utbildning blir på så sätt en i grunden poli-
tisk aktivitet, och har en tendens att befrämja praktiker som mynnar ur medelklassen, 
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och därigenom missgynna studenter från andra samhällsklasser, med andra praktiker 
(Elmborg 2006, s. 193f.). Enligt Elmborg bidrar det färdighetsbaserade perspektivet på 
informationskompetens till detta missgynnande, och han menar att det måste komplette-
ras med teoretiska inslag som kan generera kritiska frågor om perspektivets slutsatser, 
antaganden och metoder (ibid., s. 194). 
 
Snarlikt Kapitzkes resonemang om en hyperkompetens anser Elmborg att vi behöver 
tala om multipla kompetenser (literacies). Kompetenser varierar med den kulturella  
situationen, och är dessutom i ständig förändring. Den syn på kompetens som hittills har 
dominerat inom utbildningsväsendet har varit av monolingvistisk art, och därtill lika 
exkluderande som inkluderande, genom att kalla dem litterata som har bemästrat den 
kompetens som krävs i skolsystemet, och de andra för illitterata (ibid., s. 195). En sta-
tisk uppsättning färdigheter är alltså inte hållbart som en definition av informations-
kompetens. 
 
Jack Andersen för sina resonemang om informationskompetens i anslutning till olika 
genrer för kommunikation (exempelvis tidningar). Genrerna är uttryck för olika samhäl-
leliga intressen och speglar den sociala organiseringen i samhället (Andersen 2006,  
s. 220f.). En konsekvens av detta blir, enligt Andersen, att 
 

... knowledge of how to approach and use informational genres (i.e. the degree of informa-
tion literacy) must include an consciousness of who produces these genres and for whom 
and with what intention because this determines how the informational genres works. (ibid., 
s. 221) 

 
Simmons betonar, likt Andersen, vikten av ett meta-medvetande om genrer. Hon argu-
menterar för att studenter måste lära sig att betrakta sin ämnesdisciplins retorik som just 
domänspecifik. Företrädare inom olika ämnen uppfattar ofta sin retorik som det norma-
la, naturliga och korrekta sättet att tala, skriva, forska etc. (Simmons 2005, s. 298). Men 
information är inte neutral, utan speglar specifika sociala, politiska och ekonomiska 
ideologier, och har tillkommit i en viss kontext. Genom genremedvetande kan studen-
terna lära sig att se att genrer utvecklats utifrån sociala behov och är sociala konstruk-
tioner. De kan därigenom lära sig att denaturalisera språket inom sina ämnesdiscipliner 
och se att praktiker och konventioner går att förändra (ibid., s. 302). 
 
 
2.5 En motsägelsefull koppling 
Christine Pawley argumenterar i sin artikel Information literacy: a contradictory coup-
ling (2003) för att det i informationskompetens, såväl dess diskurs som dess praktik, 
finns en inneboende motsättning. 
 
Denna motsättning kan i generella ordalag uttryckas som en konflikt mellan å ena sidan 
bibliotekariers syn på informationskompetens som någonting som ökar alla medborgar-
nas demokratiska deltagande i samhället, ett slags bemyndigande (empowerment), och å 
andra sidan ansträngningar från bibliotekens sida att öka sitt inflytande över kvalitets-
kontroll av information. Det senare tar sig uttryck bland annat genom det språkbruk som 
används inom fältet, och som influerat även sättet att ladda informationskompetens med 
innebörd. Det är, menar Pawley, ett tekno-organisatoriskt språkbruk som betonar bland 
annat effektivitet och hierarkiska system där auktoriteter avgör vad som räknas som 
kunskap (Pawley 2003, s. 426). 
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Det handlar alltså om en konflikt mellan frihet och kontroll, mellan det frigörande och 
det begränsande. Konflikten, menar Pawley, är oundviklig. Den går alltså inte att på ett 
tillfredsställande sätt lösa, men så länge inte någon sida helt får överhanden kan mot-
sättningen ses som kreativ (Pawley 2003, s. 425 & s. 448). 
 
Ursprunget till motsättningen spårar Pawley bland annat i sammansättningen av  
begreppen ”information” och ”literacy”, och det arv från upplysningstiden som dessa 
begrepp bär på. Upplysningstiden medförde ideal om att kunskap skulle spridas till bre-
dare folklager, bland annat genom upprättandet av encyklopedier. Samtidigt övergick 
information från att beteckna processen att bli informerad till att beteckna innehållet, 
framför allt i böcker. Information blev orsaken, inte verkan – läsarna reducerades till 
passiva konsumenter, medan texten och författarna blev producenter, de som tillskrevs 
eget handlingsutrymme.  
 
Genom att information på så sätt förtingligades gavs det en neutral karaktär. Informa-
tion blev en vara som kunde manipuleras med hjälp av tekniska, administrativa medel – 
sorteras, klassificeras, lagras. Genom detta möjliggjordes den kontroll som biblioteks-
kataloger och klassificeringssystem innebär genom deras representation av information.  
 
Upplysningstidens syn på vilken information som skulle spridas karaktäriserades också 
av en uppifrån-och-ner-syn. Auktoriteter bestämde vilken kunskap som förmedlades 
som sanningar, i till exempel skolböcker men även andra informationsgenrer (encyklo-
pedier, handböcker m.m.) (ibid., s. 428ff.).  
 
Detta kontrollerande arv ser Pawley även när det gäller fenomenet läskunnighet (litera-
cy), och visar exempel på hur auktoriteter från 1700-talet och framåt begränsat vissa 
grupper (till exempel kvinnor och slavar) i detta avseende, samtidigt med att läskunnig-
heten spreds till bredare folklager (ibid., s. 438f.). 
 
Pawley ser informationskompetens som åtminstone delvis konstruerat som ett tekno-
organisatoriskt sätt att lösa problemet med bibliografisk- och legitimitetskontroll över 
digitala informationsgenrer. Genom att hänvisa till traditionella utvärderingsstandarder 
(till exempel vilken institutionell förankring en webbsidas författare har) söker man 
etablera kvalitet och trovärdighet. Därigenom, menar Pawley, försöker man etablera 
samma auktoritets- och autenticitetsrelationer över digitala medier som över tryckta 
medier (ibid., s. 439ff.). 
 
Även om visionen ofta är att informationskompetens ska ha en frigörande och demokra-
tiserande inverkan på allmänhetens delaktighet i samhället, så menar alltså Pawley att 
det organisatoriska språkbruket inom biblioteks- och informationsvetenskap (hädanefter 
B&I) motverkar detta syfte, genom att framhäva tekniska och administrativa frågor. 
Genom en begränsning till ett instrumentellt, medel–ändamåls-tänkande, kommer vär-
deringarna bakom verksamheten i skymundan. 
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3 Teori och metod 
I det här kapitlet redogör vi för vårt teori- och metodval. Vi beskriver först översiktligt 
diskursanalys och dess socialkonstruktionistiska och poststrukturalistiska utgångs-
punkter, för att sedan mer utförligt diskutera den form av diskursanalys som vi använder 
oss av i uppsatsen. Ett särskilt avsnitt ägnas åt reflektioner kring vår roll som analytiker. 
Vi placerar även in uppsatsen i en diskursanalytisk tradition inom biblioteks- och  
informationsvetenskapen. 
 
 
3.1 Diskursanalys 
Diskursanalys erbjuder ett slags paketlösning med såväl teoretisk förankring som en 
uppsättning metodologiska riktlinjer och tekniker för språkanalys – ett slags verktygs-
låda (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). Diskursanalys är dock ingen enhetlig 
analystyp. Det kan snarast ses som en samlingsbeteckning på en rad olika inriktningar 
som alla har olika definition av begreppet diskurs, vilket får konsekvenser för de analy-
ser som kan göras. ”[E]tt flertal kära barn med ett och samma namn”, skriver Bergström 
och Boréus (2005b, s. 307).  
 
För att ändå få en allmän bild av innebörden av diskurs kan man se det som ”ett bestämt 
sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 7). Det är alltså tydligt att språk och text intar en central roll som stu-
dieobjekt i de diskursanalytiska angreppssätten. Däremot finns det olika synsätt på i 
vilken grad företeelser utanför språket också ingår i diskursbegreppet, liksom skillnader 
i synen på makt och ideologi (se 3.2 nedan). 
 
Den diskursanalytiska inriktning som vi har valt att använda oss av är Norman Fair-
cloughs kritiska diskursanalys. En av anledningarna till detta är hans sätt att behandla 
just ideologi, samt att hans explicit kritiska anslag ger honom en framtoning som vi 
tycker är i grunden sympatisk. Så här beskriver Winther Jørgensen och Phillips det kri-
tiska anslaget: 
 

Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga 
den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala 
relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i 
riktning mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället 
som helhet. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69) 
 

Detta bör inte förstås först och främst som att vi, som uppsatsförfattare, aktivt tänker 
förorda ett visst handlingsalternativ eller agera förkämpar för ett visst perspektiv på 
informationskompetens. Men genom att belysa olika diskurser kring informationskom-
petens, och de konsekvenser det får för relationen mellan bibliotekarier och användare, 
hoppas vi kunna bidra till att olika grupper av aktörer som omfattas av begreppet (till 
exempel lärare och bibliotekarier) kan göra informerade val. 
 
Ytterligare skäl, ett något mer praktiskt, för att välja just Faircloughs kritiska diskurs-
analys är att han har utarbetat relativt utförliga metodologiska redskap för att genomföra 
empiriska studier. När Winther Jørgensen och Phillips introducerar Faircloughs kritiska 
diskursanalys konstaterar de att man som läsare av hans verk ställs inför en veritabel 
begreppsexplosion (ibid., s. 70). Mot bakgrund av det kommer vi i avsnitten nedan,  
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efter en genomgång av de mer allmänna teoretiska och filosofiska grundvalarna som 
diskursanalysen bygger på, därför att gå igenom en del av de begrepp som är centrala i 
sammanhanget, samt de metodologiska redskap som vi använder oss av i vår analys. 
 
 
3.2 Socialkonstruktionism och språket 
Socialkonstruktionism är inte ett enhetligt angreppssätt, utan representerar en rad teorier 
om kultur och samhälle. Diskursanalys utgör ett vanligt socialkonstruktionistiskt  
angreppssätt, men är inte det enda. Winther Jørgensen och Phillips påpekar, med stöd i 
Vivien Burrs beskrivning av socialkonstruktionism, att det är svårt att ge en karakteri-
stik som täcker in dem alla (2000, s.11). Talja, Tuominen och Savolainen påpekar också 
att alla studier som använder sig av begreppet diskurs inte tillämpar en socialkonstruk-
tionistisk syn på kunskapsbildning (2005, s. 89). 
 
Winther Jørgensen och Phillips räknar dock upp några premisser som binder ihop det 
socialkonstruktionistiska fältet, och som även Faircloughs kritiska diskursanalys delar. 
Så är till exempel vår kunskap om världen inte att betrakta som en objektiv sanning: 
”vår kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten ’därute’ utan en 
produkt av våra sätt att kategorisera världen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000,  
s. 11). Synen på kunskapen och världen är dessutom historiskt och kulturellt kontingen-
ta – de kan alltså förändras, de speglar inte några absoluta, naturliga egenskaper hos ting 
och företeelser. Det är med andra ord ett antiessentialistiskt synsätt. 
 
Kunskapen frambringas vidare i sociala processer, en interaktion som både består av att 
bygga upp gemensamma sanningar och kamp om vad som ska betecknas som sant och 
falskt. Hur kunskap och sanningar konstrueras får också sociala konsekvenser: ”I en 
bestämd världsbild blir några former av handlingar naturliga och andra otänkbara” 
(ibid., s. 12). 
 
För informationsvetenskapen får ett konstruktionistiskt angreppssätt bland annat konse-
kvensen att information och därmed relaterade begrepp som informationssystem och 
informationsbehov betraktas som företeelser som produceras inom existerande diskurs-
er, ”linguistic and conversational constructs” (Talja et al. 2005, s. 90). Inom human- och 
samhällsvetenskaperna är socialkonstruktionismen synonymt med den lingvistiska 
vändpunkten: Dikotomin mellan subjekt–objekt och tanke–språk löses upp, och språket 
blir det som konstituerar identiteter och meningsformationer; kognition ersätts av kon-
versation (ibid., s. 89). 
 
Det kan vara på sin plats att säga några ord här om den språkteori som influerat det so-
cialkonstruktionistiska synsättet och även Faircloughs kritiska diskursanalys. Den har 
en bakgrund i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi. Denna lär, som an-
tytts ovan, att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket: 
 

Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speg-
lingar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den. 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15) 
 

Övergripande kan man säga att mening skapas när vi genom sociala konventioner sam-
manbinder bestämda ting med bestämda tecken – till exempel ordet hund med det fyr-
benta djur som säger vov. Tecken får alltså betydelse genom sin relation till andra 
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tecken i ett slags nätverk. Medan strukturalismen ser detta närverk som fast och oförän-
derligt inför poststrukturalismen tanken att relationen mellan tecknen ständigt kan för-
ändras beroende på sammanhang. Winther Jørgensen och Phillips beskriver det så här: 
 

Språket är strukturerat i mönster eller diskurser – det är alltså inte tal om ett generellt bety-
delsesystem ... utan om flera system där betydelserna skiftar från diskurs till diskurs. (2000, 
s. 18) 

 
Den post-strukturalistiska synen på verkligheten har enligt Talja et al. bland annat kriti-
serats för att vara antirealistisk (2005, s. 90). Winther Jørgensen och Phillips svar på den 
frågan är emellertid att verkligheten visst existerar – däremot får den betydelse först 
genom diskursen (2000, s. 15). Deras exempel för att åskådliggöra detta är en över-
svämning. Oavsett hur vi betraktar översvämningen kan vi dö av den om vi råkar befin-
na oss på fel plats vid fel tillfälle. Men så fort vi försöker skapa mening i händelsen 
översvämning befinner vi oss i diskursen. Vissa kan till exempel bygga på en meteoro-
logisk diskurs och förklara den genom att hänvisa till den stora mängden nederbörd som 
fallit. Andra kanske ser den som guds straff för människornas synder, eller som en  
effekt av den globala uppvärmningen. Hur vi väljer att förstå och beskriva översväm-
ningen leder till att olika handlingar möjliggörs, och får alltså sociala konsekvenser. 
Språket konstituerar den sociala världen (ibid., s. 15f.). 
 
Mot bakgrund av denna mer generella teoretiska positionering kommer vi nedan att mer 
specifikt gå igenom Faircloughs kritiska diskursanalys. 
 
 
3.3 Kritisk diskursanalys 
Som en ingång till Faircloughs kritiska diskursanalys kommer vi att gå igenom och  
definiera några begrepp som är centrala för hans analysmodell, och även hur dessa för-
håller sig till varandra. Begreppen är diskurs, diskursiv praktik, social praktik, diskurs-
typ, diskursordning, diskursiva konventioner, diskursiv händelse samt intertextualitet 
och interdiskursivitet. 
 
Vi nämnde tidigare att man kunde se diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen. Fairclough använder diskurs på minst två sätt. Dels menar han att ”diskurs-
begreppet reserveras för text, tal och andra semiotiska system som exempelvis gester 
och mode” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 25). Detta kan förstås som språkan-
vändning i social praktik (Fairclough 1995, s. 135). Det andra sätt på vilket Fairclough 
använder diskursbegreppet är för att beteckna kunskap konstruerad från ett visst per-
spektiv (Fairclough 1992 s.128; Fairclough 1995, s. 135). I denna uppsats kan det ex-
empelvis vara en tekno-organisatorisk diskurs som används för att organisera 
bibliotekets verksamhet. Vi kommer i vår analys och vår diskussion främst att tala om 
diskurs i denna senare bemärkelsen.  
 
Diskursiva praktiker är de sätt genom vilka man producerar och konsumerar texter. 
Dessa diskursiva praktiker utgör ett speciellt slags sociala praktiker som medverkar till 
att konstituera den sociala världen (Fairclough 1992, s. 71). De diskursiva praktikerna är 
relevanta i vår analys när vi undersöker vad våra analystexter bygger på för att konstru-
era sina resonemang, exempelvis genom studiet av den intertextualitet som finns i dem.  
 
Fairclough förutsätter dock att det finns andra, icke-diskursiva sociala praktiker, ”sam-
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hälleliga fenomen som inte har en lingvistisk-diskursiv karaktär” (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 67). Dessa fenomen, till exempel ekonomiska logiker, som måste  
undersökas med andra redskap än diskursanalys, bidrar till att konstituera de diskursiva 
praktikerna. Diskurser formar och omformar sociala strukturer och processer som direkt 
eller indirekt begränsar dem, men speglar dem också (Fairclough 1992, s. 64). Relatio-
nen mellan diskurs och de sociala strukturerna kan hos Fairclough karaktäriseras som 
dialektisk. Här skiljer sig alltså Fairclough från det renodlade poststrukturalistiska syn-
sättet i vissa andra typer av diskursanalys (jfr Fairclough 1992, s. 60). Den sociala prak-
tiken utgörs i föreliggande uppsats av högskolebiblioteket som institution och de 
förutsättningar som omger det.  
 
Diskursordningen är summan av de diskursiva konventioner, vilka Fairclough kallar 
element, som används för att konsumera och producera text inom en viss domän (Fair-
clough 1992, s. 68f & s. 9; Fairclough 1995, s. 135). I föreliggande uppsats är diskurs-
ordningen högskolan. Ett alternativ hade varit att bestämma diskursordningen till 
högskolebiblioteket. Detta skulle dock ha inneburit en för snäv avgränsning i och med 
att högskolebibliotekens undervisning med informationskompetens som mål kan ha en 
tydlig koppling till ämnesundervisning på högskolan eller vara integrerade i densamma. 
När Fairclough talar om diskursiva konventioner i en generell bemärkelse kallar han 
dem för diskurstyper. De diskursiva konventionerna fyller dock olika slags funktioner 
och Fairclough skiljer mellan en rad olika, men menar att det inte alltid är lätt att avgöra 
gränsen mellan dem (Fairclough 1992, s. 125). Exempel på vad som är en diskursiv 
konvention kan vara en diskurs (Fairclough 1992 s. 127f.), exempelvis tekno-
organisatorisk, eller en genre, som är konventioner för språkanvändning i samband med 
en särskild aktivitet, exempelvis att köpa varor i en butik (Fairclough 1992 s. 126f.; 
Fairclough 1995, s. 135). Diskurser är relativt självständiga och är starkast associerade 
med exempelvis vissa genrer, således är en vetenskaplig-medicinsk diskurs mer vanligt 
förekommande i samband med genren läkarsamtal än vad den är i en talkshow, även om 
diskursen har möjlighet att dyka upp även här (Fairclough 1992, s. 128). 
 
Ett annat begrepp är diskursiv händelse, som är vad som analyseras med hjälp av 
diskursanalys. Text, till exempel en film, konversation eller artikel, är en produkt av den 
diskursiva händelsen (Fairclough 1992, s. 10; Fairclough 1995, s. 135). I den diskursiva 
händelsen speglas det dialektiska förhållande som nämnts ovan kring diskurs som kon-
stituerande och konstituerad: Diskursordningen representerar ett system som medför 
möjligheter och begränsningar för dem som omfattas av systemet. Men i varje fall där 
systemet används, det vill säga i den diskursiva händelsen, finns det också utrymme att 
påverka och förändra systemet. Diskursordningar är alltså öppna för förändring. Genom 
att blanda olika diskurstyper på nya sätt kan den rådande diskursordningen utmanas, 
medan en traditionell artikulering av diskurser bidrar till att upprätthålla den. (Fair-
clough 1992, s. 96f.) Exempelvis så kan införandet av ett kritiskt perspektiv på informa-
tionskompetens, och de diskurser som perspektivet byggs upp av, i diskursordningen ses 
som en utmaning av det färdighetsbaserade perspektivet på informationskompetens. 
 
Intertextualitet är ett hos Fairclough viktigt begrepp. Fairclough skiljer mellan två typer 
av intertextualitet. Den första typen är interdiskursivitet, som handlar om att texter byg-
ger på kombinationer av diskurstyper från samma eller till och med olika diskursord-
ningar (Fairclough 1992, s. 118). Den andra typen är manifest intertextualitet, där texter 
hänvisar till andra texter genom till exempel referenser (Fairclough 1992, s. 117) eller 
genom premisser, vilket beskrivs närmare nedan i kapitel 3.4 (Fairclough 1992, s. 
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120f.). Intertextualitet ser Fairclough som ett tecken på att man aldrig kan börja om från 
början – alla händelser bygger på tidigare händelser, texter bygger på tidigare texter. 
(Fairclough 1992, s. 85; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77f.) 
En annan aspekt av Faircloughs teori som förtjänar en kommentar är hans syn på ideo-
logi och diskursiv förändring. Fairclough menar att diskursiva praktiker bidrar till att 
skapa och upprätthålla maktförhållanden mellan olika sociala grupper, maktförhållan-
den som är ojämlika. Exempelvis mellan användare och bibliotekarier i undervisning 
om informationskompetens. Den kritiska diskursanalysen ser dessa effekter som ideolo-
giska (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69 & s. 79f.). I samband med detta är det 
väsentligt att ta upp begreppet ideologiarbete. Detta begrepp är relaterat till tolkning av 
en text. Texters konstruktion kan enligt Fairclough, åtminstone i vårt samhälle, vara mer 
eller mindre präglad av ideologi (Fairclough 1992, s. 90). En sammanhängande tolkning 
av en text är beroende av tolkarens förmåga att uppfatta de samband som textproducen-
ten har konstruerat i texten. Textproducenten å sin sida konstruerar texten för att de rela-
tioner och påståenden som sätts upp skall framstå som självklara, fast de egentligen är 
ideologiskt laddade. I den mån en tolkare förstår en text i enlighet med textproducentens 
intentioner, kan det beskrivas som att texten utför ett ideologiarbete (Fairclough 1992, s. 
177).  
 
När en diskursiv förändring äger rum påverkas diskursordningen som diskursen ingår i, 
och därmed även de existerande maktrelationerna. Hur diskursiva konstruktioner spelar 
en roll i att främja olika sociala gruppers intressen, exempelvis bibliotekariers, kan såle-
des bli föremål för kritisk diskursanalys. Här skiljer sig Fairclough från andra diskurs-
teoretiker som i första hand ser makt som någonting produktivt, någonting som 
möjliggör olika sätt att agera på inom en viss diskurs, och inte som en tvångskraft som 
någon kan utöva (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69 & s. 79f.; jfr Fairclough 
1992, s. 67). 
 
 
3.4 Faircloughs tredimensionella modell 
Vid diskursanalys av en diskursiv händelse urskiljer Fairclough tre dimensioner som 
alla hänger samman och påverkar varandra, men som han menar kräver olika analys-
verktyg: text, diskursiv praktik, social praktik (Fairclough 1992, s. 71ff.). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Den kritiska diskursanalysens tre  
dimensioner (efter Fairclough 1992, s. 73).  
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Text 
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Analysen av den innersta dimensionen, texten, koncentrerar sig på de formella drag som 
konstruerar diskurser lingvistiskt. Denna del av analysen kommer vi att skildra i kapitel 
6. Analysen av textdimensionen i modellen har vi gjort genom att se hur användandet av 
exempelvis transitivitet och metafor bidrar till att konstituera informationskompetens, 
bibliotekarier och användare (se kapitel 3.5 nedan). Den diskursiva praktiken innefattar 
hur avsändare och mottagare bygger på existerande diskurstyper för att producera och 
konsumera en text. Denna del av analysen skildras i kapitel 6, genom att vi undersöker 
manifest intertextualitet (exempelvis från olika pedagogiska teorier) och premisser (ex-
empelvis idéer om informationssamhället) i texterna och hur detta bidrar till konstitue-
randet av informationskompetens, användare och bibliotekarier. Den manifesta 
intertextualiteten är också väsentlig för vår diskussion om relationen mellan användare 
och bibliotekarier i kapitel 7.  
 
Analysen av den sociala praktiken fokuserar på det bredare sammanhang som den dis-
kursiva händelsen är en del av, och innefattar även icke-diskursiva inslag. Hur genom-
gripande beskrivning och teoretisering av den sociala praktiken som behövs varierar 
med en studies omfång. Det kan röra sig om en detaljerad beskrivning som kräver sam-
arbete med sociologer, men i en mindre studie, som föreliggande, krävs enligt Fair-
clough en mindre omfattande redogörelse: 
 

... a general account of the institution and the society in terms of social groupings and  
relationships may provide enough of a social matrix for the discourse. (Fairclough 1989,  
s. 138) 

 
Den sociala nivån utgör i denna uppsats en kontext till den analys vi gör på text- respek-
tive diskursiv praktiknivå och tjänar till att förklara vissa företeelser i den diskursiva 
praktiken. Den sociala praktiken beskrivs i kapitel 4 och knyts an till analysresultaten i 
diskussionsdelen i kapitel 7. 
 
 
3.5 Analysverktyg 
Här presenterar vi några av de analysverktyg som Fairclough tillhandahåller. Den 
mångfald av verktyg som Fairclough utarbetat låter sig knappast användas i sin helhet; 
det är frågan om det ens är önskvärt. Nedan följer en genomgång av de verktyg som vi 
funnit fruktbara som ingångar till vårt analysmaterial. 
 
 
3.5.1 Transitivitet och nominaliseringar 
Transitivitet handlar om hur händelser förbinds med subjekt och objekt. Uteslutande av 
agent, i passiva satser, kan till exempel få händelser att framstå som ett slags natur-
fenomen, det blir omöjligt att ställa någon till svars. Vikten läggs då vid effekterna och 
inte de handlingar och processer som ligger bakom. (Fairclough 1992, s.177-185; 
Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 87)  
 
Nominalisering innebär att substantiv ersätter verb eller adjektiv i en mening. Detta får 
framförallt två effekter. För det första försvinner deltagarna från de processer som  
meningen beskriver, för de andra framstår handlingar och processer som objekt. Exem-
pelvis förekommer nominalisering när behovet av informationskompetens beskrivs i en 
av våra analystexter som beroende på ”den enorma samhällsomvandlingen”. Genom att 
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prata om en omvandling av samhället på detta sätt framstår den inte som en process utan 
som ett objekt. Deltagarna i processen att omvandla samhället försvinner dessutom, 
vilket döljer vilka som är ansvariga för omvandlingen. När nominaliseringar förekom-
mer i en sats krävs större tankearbete av en tolkare för att bli medveten om vilka delta-
garna är, eftersom vilka dessa är genom nominaliseringen blir implicit. Detta underlättar 
textens ideologiarbete. (Fairclough 1992, s. 179 & s. 182; Bergström & Boréus 2005a, 
s. 284f.). 
 
 
3.5.2 Modalitet 
Med modalitet avses graden av instämmande från talarens sida med innehållet i det som 
sägs; är det med andra ord troligt att personen som uttrycker något står bakom det som 
uttrycks? Ett slags modalitet är till exempel sanning, hur säkert någonting framställs 
vara, exempelvis genom användandet av modala hjälpverb som ”måste”, ”kan” och 
”borde”. Men modalitet påverkas också av tempus, exempelvis i påståendet i en av våra 
analystexter att samhället präglas av en intensiv utveckling, där användandet av presens 
slår fast ett odiskutabelt faktum (Fairclough 1992, s. 158f.; Winther Jørgensen & Phil-
lips 2000, s. 87 f.; Bergström & Boréus 2005b, s. 323).  
 
 
3.5.3 Ordval  
Ordval bör enligt Fairclough ses som att texter uttrycker en viss innebörd genom att 
utifrån ett visst perspektiv (teoretiskt, ideologiskt etc.) sätta ord på en företeelse. Det 
innebär i sin tur att företeelserna enbart får samma innebörd genom tolkning utifrån 
samma perspektiv (Fairclough 1992, s.190f.). Vilka ord som används för att uttrycka 
innebörden beror på intertextualiteten i texten (Fairclough 1992, s.191f.). Med andra ord 
från vilka diskurser orden hämtas. Att beskriva något med ett visst ord är inte ett god-
tyckligt val, utan är, menar Fairclough, ett ideologiskt laddat val (Fairclough 1992,  
s. 185). En variant av ordval är överrepresentation (overwording), vilket är ett tecken på 
en upptagenhet med en viss företeelse ur ett visst perspektiv (Fairclough 1992, s. 193). 
Det kan exempelvis handla om hur bibliotekarier benämner sig själva. Genom upprepad 
förekomst av nära synonyma ord som ”lärare”, ”pedagog” och ”undervisningsansvarig” 
signaleras en upptagenhet med att hävda den pedagogiska rollen. 
  
 
3.5.4 Ordmening  
Om ordval grovt sett kan beskrivas som att en innebörd kan benämnas med olika ord är 
ordmening det motsatta. Nämligen att flera olika innebörder kan benämnas med samma 
ord. I samband med detta är begreppet meningspotential väsentligt. Detta begrepp kan 
förstås på två sätt. Dels kan det förstås som alla de innebörder ett ord kan ha ur en slags 
normativ synvinkel, vilket är vad en ordbok försöker beskriva. Fairclough pekar dock 
på vissa begränsningar när det gäller ordboksvarianten. Ordboken ger intryck av att  
meningspotentialen är stabil och universell, att de olika innebörderna är väl avgränsade 
och ömsesidigt uteslutande (Fairclough 1992, s. 186). I kontrast till detta föreslår Fair-
clough en syn på meningspotentialen som något rörligt och präglat av kamp och föränd-
ring där aktörer antingen försöker strukturera om relationen mellan innebörder i 
meningspotentialen eller försöker koppla nya innebörder till ord (Fairclough 1992, s. 
186). Ordmening uppstår ofta i kombination med andra ord, vilket sammantaget verkar 
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för att en viss del av en meningspotential framhävs eller att en del av den elimineras 
(Fairclough 1992, s. 188). Genom användandet av olika ord i anslutning till informa-
tionskompetens i våra analystexter, framhävs olika delar av begreppet informations-
kompetens meningspotential. Exempelvis framhävs en teknisk del av 
meningspotentialen om texterna betonar informationssökning med hjälp av datorer. 
Ordmening är därför ett centralt verktyg för att förstå de skiftande innebörder som läggs 
i begreppet informationskompetens. 
 
 
3.5.5 Premiss 
En särskild form av intertextualitet är premisser, som handlar om vad som tas för givet i 
en text av textförfattaren. Påståenden ur andra texter integreras i en text och behandlas 
där som något givet. Den text varifrån premisserna kommer behöver inte vara någon 
enskild text som går att explicit identifiera, utan det kan handla om en allmänt spridd 
uppfattning om ett fenomen eller ”accumulated textual experience” (Fairclough 1992,  
s. 120). En särskild form av premisser är när det i en text påstås något i ett avsnitt, som 
sedan i resten av texten tas för givet. Genom att presentera något som givet, som är 
svårt för en tolkare att ifrågasätta, kan premisser leda till att texten utför ett ideologi-
arbete (Fairclough 1992, s. 120). I föreliggande uppsats kan det exempelvis handla om 
att informationssamhället karaktäriseras på ett sätt som tas för givet av texten och som 
resten av textens resonemang bygger på. 
 
 
3.5.6 Metafor  
Metaforen fyller en viktig funktion i konstituerandet av verkligheten. Den influerar hur 
vi tänker och agerar och olika metaforer är precis som ordval något som kan förstås som 
uttryck för ett visst perspektiv. Vilken metafor som används kan styras av kulturella och 
ideologiska intressen (Fairclough 1992, s. 194f.). Ett exempel på en metafor som har 
stor betydelse för synen på informationskompetens, är att beskriva information som en 
pusselbit.  
  
Ovanstående del av kapitel 3 har varit avsedd att ge en bild av de teoretiska förutsätt-
ningarna för uppsatsen, och även av de något mer instrumentella, metodrelaterade verk-
tyg som står till vårt förfogande. De två följande avsnitten är tänkta att dels positionera 
oss som diskursanalytiker i förhållande till det som vi undersöker, dels placera in vår 
uppsats i den diskursanalytiska traditionen inom det biblioteks- och informationsveten-
skapliga fältet. 
 
 
3.6 Rollen som analytiker 
I det följande avsnittet beskrivs vår egen roll som diskursanalytiker. Vår teori och  
metod medför vissa konsekvenser för synen på analytikerns roll. Dessa konsekvenser 
påverkar och ger också en bild av vilka slags resultat som kan förväntas av en studie 
med diskursanalytisk ansats.  
 
Inledningsvis kan det vara viktigt att karaktärisera den verksamhet som vi ägnar oss åt 
när vi gör diskursanalys. Fairclough pekar på att analys skall betraktas som tolkning 
(Fairclough 1992, s. 35) och att det inte går att bortse från tolkning i någon fas av ana-
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lysarbetet (Fairclough 1992, s. 199). Det finns därför ingen neutral beskrivning av en 
text ens på en mycket formell nivå. Exempelvis innebär även transkriberandet av en 
konversation ett tolkande. Analys på en formell textnivå är i sig beroende av tolkningar 
som görs på andra nivåer, exempelvis rörande textens relation till den diskursiva prakti-
ken. Det är därför viktigt att betona ömsesidigheten mellan tolkning och beskrivning 
(Fairclough 1992, s. 199).  
 
Det finns likheter mellan deltagarna i en diskursiv praktik och analytikern. Både är 
nämligen hänvisade till tolkning för att förstå en text (Fairclough 1992, s. 198). För att 
kunna beskriva möjligheterna, det vill säga den diskursiva praktiken, för deltagarna att 
förstå en text, måste analytikern använda sig av sina egna tolkningsresurser (Fairclough 
1992, s. 198; Fairclough 1989, s. 138). Hur tolkningen blir är beroende av analytikerns 
förståelse av den aktuella diskursordningen och även av analytikerns förutfattade  
meningar (jfr Fairclough 1995, s. 212).  
 
Mot bakgrund av detta kan det finnas anledning att lyfta in vår egen förförståelse, så att 
de eventuella snedvridningar som kan förekomma på grund av den kommer i öppen 
dager. Förförståelsen var präglad av den undervisning vi tagit del av på Biblioteks-
högskolan, speciellt i anslutning till kursen Informationssökning och lärande. Därifrån 
hade vi med oss en viss skepsis mot det färdighetsbaserade perspektivet på informa-
tionskompetens och vi upplevde det som aningen begränsat. Däremot tycktes oss de 
kritiska och sociokulturella synsätten intressanta genom betonandet av det kontextuella 
och sociala, vilket ger en syn på informationskompetens och undervisning därom som 
komplexa fenomen. Under arbetet med uppsatsen har vår litteraturläsning gett oss ökad 
förståelse av den diskursordning vi undersöker, vilket gjort oss uppmärksamma på flera 
olika tolkningsmöjligheter, vilket vi menar har berikat vår analys.  
 
Trots likheterna mellan deltagarna i en diskursiv händelse och analytikern, finns bety-
dande skillnader. Den största skillnaden ligger i att analytikern måste vara medveten om 
vilka resurser denne använder sig av för att tolka texten (Fairclough 1989, s. 139; Fair-
clough 1992, s. 199), men analytikern kan inte stanna vid denna självmedvetna punkt, 
utan syftet med analysarbetet är att kunna överskrida den. Målet är att kunna beskriva 
hur tolkningen av en text konstrueras utifrån ideologi (Fairclough 1989, s. 139). Analy-
tikern skiljer sig också från deltagarna i sitt tolkningsarbete såtillvida att tolkningsresur-
serna används mer systematiskt än vad den vanlige deltagaren i den diskursiva 
praktiken gör (Fairclough 1992, s. 198). Dessa iakttagelser har vi låtit influera genom-
förandet av analysen och genom att först läsa analystexterna enskilt har vi kunnat ta 
tillvara olika möjliga tolkningar av dem. Denna första fas har följts av en andra gemen-
sam analys där vi diskuterat oss fram till en rimlig tolkning av texterna utifrån de möj-
ligheter vi kommit fram till enskilt. Diskussionen har dessutom tjänat till att göra oss 
uppmärksamma på varandras förutfattade meningar. Genom vår teori och metod har vi 
kunnat utföra analysarbetet på ett systematiskt och grundligt sätt, men de har också möj-
liggjort för oss att beskriva texternas ideologiska konstruktion. 
 
Vid analys på den sociala nivån är skillnaden mellan deltagaren och analytikern större, 
såtillvida att analytikern använder sig av social teori eller i mindre studier, som vår, 
åtminstone av en mer allmän beskrivning av den sociala kontexten (Fairclough 1989, 
s.138f.). Medvetenhet är dock fortfarande mycket viktigt för att undvika att oteoretise-
rade antaganden om samhället tar sig uttryck i analysen (Fairclough 1989, s. 139). Det 
är i anslutning till detta viktigt att notera att vi själva skulle kunna ha anledning att 
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framhålla vikten av informationskompetens som någonting viktigt för alla, i och med att 
vi är på väg in i den professionella gemenskap som omfattar ett sådant förhållningssätt. 
Det kan dock konstateras att analytikern alltid befinner sig inuti den sociala praktik som 
analyseras och att det inte finns någon möjlighet att observera den utifrån (Fairclough 
1992, s. 199; Fairclough 1989, s. 138). Diskursanalysen är i sig en produkt av en ana-
lysdiskurs och befinner sig likt alla texter i ett dialektiskt förhållande till de sociala 
strukturerna (Fairclough 1992, s. 199). Precis som med vilken annan text som helst 
finns det därför utrymme att analysera också resultaten av vår diskursanalys för att syn-
liggöra exempelvis de maktanspråk och den ideologi som tar sig uttryck i den. 
 
Resultaten från en diskursanalys är inte generaliserbara i bemärkelsen att de kan sägas 
beskriva hur någonting generellt sätt förhåller sig, däremot är resultaten en möjlig tolk-
ning av en företeelse och det väsentliga är inte hur spridd ett visst sätt ett tolka en hän-
delse är utan just att det är en möjlig tolkning. Det finns ingen anledning till att en 
tolkning vilken som helst, åtminstone rent hypotetiskt, inte skulle kunna användas av en 
deltagare i en diskursiv händelse (Talja 1999, s. 472). 
 
 
3.7 Diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap 
Ett flertal forskare har argumenterat för det fruktbara i att använda diskursanalys inom 
biblioteks- och informationsvetenskap (se t.ex. Frohmann 1994; Budd & Raber 1995; 
Talja 1997; Talja 1999; Tuominen & Savolainen 1997). Taljas argument för att diskurs-
analys anses vara ett fruktbart angreppssätt hänger samman med argument för en soci-
alkonstruktionistisk epistemologi. Ett sådant argument är att man med diskursanalys 
vänder sig bort från föreställningar som tidigare funnits inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap (B&I). En sådan föreställning är till exempel att betrakta begrepp som 
information och användare som objektiva. Med hjälp av diskursanalys kan istället dessa 
begrepp undersökas som kontextberoende och intersubjektiva (Talja 1997, s. 73), något 
som rimmar väl med en socialkonstruktionistisk kunskapssyn. I det följande kommer vi 
att beskriva några diskursanalytiska studier som gjorts tidigare inom B&I, samt argu-
ment för att det är en fruktbar metod för B&I i stort.  
 
Bernd Frohmann beskrev 1994 diskursanalys som en förbisedd metod, men med stora 
möjligheter för biblioteks- och informationsvetenskapen (Frohmann 1994, s. 119). Möj-
ligheterna ligger enligt Frohmann i diskusanalysens förmåga att analysera ”serious  
speech acts”, det vill säga det akademiska material som redan finns inom biblioteks- 
och informationsvetenskap (ibid., s. 120) eller exempelvis yrkesverksammas texter som 
i föreliggande studie. Genom sådana analyser blottläggs hur centrala begrepp möjliggör 
och begränsar forskning och praktik inom fältet (ibid., s. 121f.). 
 
En väl ansedd diskursanalytisk studie redogörs för I  Frohmanns artikel The power of 
images: a discourse analysis of the cognitive viewpoint (1992). Till exempel beskriver 
Budd och Raber Frohmanns studie som den mest förfinade diskursanalysen inom B&I-
fältet (1995, s. 225). Även om deras uttalande kan tyckas vara något daterat understry-
ker det ändå vår egen upplevelse av att Frohmanns studie är gedigen och en ofta citerad 
källa i dessa sammanhang. Frohmann analyserar vilka omedvetna och implicita anta-
ganden som ligger till grund för det kognitiva perspektivet inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskapen. Han kan med hjälp av diskursanalys påvisa hur perspektivet 
använder vissa teoretiska antaganden för att konstruera sina studieobjekt, något som 
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också leder till att endast vissa forskningsmetoder är legitima, och därmed möjliga, att 
använda inom fältet. Detta innebär att de frågor som kan ställas inom exempelvis ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt aldrig ställs. Dessutom visar Frohmanns analys att an-
vändarna konstrueras utifrån en radikal individualism, som i slutändan gynnar markna-
den och begränsar användarna genom de sätt som det blir möjligt att tala om deras 
informationsproblem på (Frohmann 1992, s. 380ff.).  
 
En annan i våra ögon viktig diskursanalys inom B&I, som också fungerat som inspira-
tionskälla för vår uppsats, är den i bakgrundskapitlet refererade artikeln av Kimmo  
Tuominen (1997). Med hjälp av diskursanalys visar han hur det i Kuhlthaus Seeking 
meaning från 1993 konstrueras en ojämlik maktrelation mellan användare och bibliote-
karier, och han efterlyser en större flexibilitet bland såväl B&I-forskare som biblioteks-
praktiker kring hur användarnas identiteter som informationssökare och -användare 
konstrueras (Tuominen 1997, s. 350). 
 
Informationskompetens är en företeelse som har undersökts med diskursiva ansatser i 
exempelvis den i kapitel 2.3 refererade studien av Olof Sundin (2005). På magisternivå 
finns två uppsatser om informationskompetens med diskuranalytisk ansats som är värda 
att lyfta fram. Ola Pilerot (2007) undersöker i sin magisteruppsats med hjälp av Fair-
cloughs kritiska diskursanalys skillnader mellan hur sjuksköterske- och designingen-
jörsstudenter använder information i samband med sitt uppsatsarbete. Analysen visar att 
det finns tre diskurser som påverkar uppsatsproduktionen. Dels en akademisk, dels en 
teknisk och dels en marknadsdiskurs. Sjuksköterskuppsatserna är starkast präglad av 
den akademiska diskursen och designingenjörsuppsatserna av den tekniska och mark-
nadsdiskursen. Skillnaden kan förklaras mot bakgrund av sociokulturell teori där upp-
satsskrivandet blir ett tecken på om studenterna behärskar diskurserna i en viss 
praktikgemenskap.  
 
En annan magisteruppsats som behandlar informationskompetens är skriven av Christer 
Eld (2001). Uppsatsen undersöker vilka olika betydelser begreppet informationskompe-
tens ges i högskolebibliotekssammanhang. Eld identifierar problem som vissa av dessa 
betydelser kan medföra. Det kan bland annat röra sig om att begreppet ges en otydlig 
koppling till biblioteket och därmed förlorar i relevans eller att informationskompetens 
ges alltför vida implikationer för att tas på allvar. 
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4 Bibliotekets roll inom högskolan 
Syftet med det här avsnittet är att teckna en bredare bild av det sammanhang inom vilket 
diskussionen om informationskompetens bland högskolebibliotekarier kan placeras. För 
vår egen undersökning fyller det sålunda funktionen av att beskriva den sociala prakti-
ken, den tredje nivån i Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (se kapitel 
3.4 för en närmare beskrivning).  
 
Framställningen bygger i huvudsak på två texter. Den första, Den första uppgiften: 
Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande miljö är författad 2001 av 
Göran Gellerstam, universitetslektor och före detta universitetsbibliotekarie vid Lunds 
universitet, på uppdrag av BIBSAM, Kungliga Bibliotekets avdelning för nationell 
samordning och utveckling. Rapporten syftade till att vara ett underlag för BIBSAMs 
treårsrapport till regeringen och är en uppföljning av en tidigare rapport, Studenternas 
bibliotek som utkom 1995. Den beskriver hur situationen för biblioteken utvecklats 
inom högskolan.  
 
Den andra texten är ”Someone else’s job”: Måluppfyllelse av 1 kap. §9 högskolelagen 
avseende studenters informationskompetens, skriven år 2005 av Birgitta Hansson, 1:e 
bibliotekarie vid Örebro universitet, och Olle Rimsten, universitetslektor vid institutio-
nen för beteende-, social- och rättsvetenskap vid Örebro universitet. Rapporten är en 
redovisning av ett projekt som finansierades av BIBSAM. Författarna undersöker, ge-
nom enkäter, intervjuer och analys av webbplatser, hur de anvisningar i högskolelagen 
som rör det som författarna väljer att kalla informationskompetens efterlevs vid de 
svenska lärosätena för högre utbildning.  
 
Tillsammans ger de två rapporterna en bild av den utveckling som skett för högskole-
bibliotekens del från 90-talet fram till 2005, och som medverkat till att göra informa-
tionskompetens till ett centralt diskussionsämne.  
 
Genom sitt tidsspann täcker rapporterna in de två tidigast publicerade artiklarna i upp-
satsens empiriska material, dock inte de två senast publicerade. Stora förändringar sker 
emellertid över längre tidsperioder, så glappet på något år torde inte utgöra något större 
problem för vårt vidkommande.  
 
 
4.1 En högskola i förändring 
Under 90-talet skedde stora förändringar inom den svenska högskolan. Antalet studenter 
ökade drastiskt (Gellerstam talar om en fördubbling under 90-talets senare del); elit-
utbildning ersattes av massutbildning som koncept, en trend som var synlig i hela den 
anglosaxiska universitetsvärlden. Förändringen grundade sig i förändringar mot ett 
alltmer internationaliserat kunskapssamhälle som ställde krav på en generell kunskaps-
höjning för att den enskilda nationen skulle klara konkurrensen. Under denna tidsperiod 
skedde också en snabb utveckling på informations- och kommunikationsteknologins 
(IKT) område, vilket inverkade på såväl hur information lagras och sprids, som på de 
färdigheter som krävs för att kunna använda de nya IKT-redskapen (Gellerstam 2001,  
s. 5 & s13 ff.). 
 
Förändringarna i villkoren för högskolan påverkade också högskolornas bibliotek. Det-
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ta, påpekar Gellerstam, uppmärksammades bland annat av högskoleutredningen i början 
på 90-talet, den så kallade Grundbulten. Under arbetet med den uppmärksammade man 
biblioteksfrågorna i en särskild studie. I den avslutande rapporten framhölls bland annat 
att biblioteken i stor utsträckning utgjorde en outnyttjad resurs för studenternas lärande, 
och att det var tvunget, inte minst mot bakgrund av en ny pedagogisk inriktning som 
satte studenternas egna aktiviteter i centrum, att integrera bibliotekens verksamhet i 
utbildningen (Gellerstam 2001, s. 13 f.). 
 
En annan studie, Studenternas bibliotek, genomfördes 1994/95 av BIBSAM. Där kon-
staterades bland annat att studenterna i stor utsträckning börjat göra högskolebiblioteken 
till sin arbetsplats, och att bibliotekens resurser, på grund av den stora ökningen av stu-
denter, inte på långa vägar räckte till. Studien visade även på avsevärda brister med av-
seende på lärares, studenters och bibliotekariers samarbete för att lära studenterna att 
söka, värdera och utnyttja vetenskaplig information. I en delstudie föreslogs även att 
studenter skulle ges minst samma möjligheter som högskolans lärare att arbeta med de 
modernaste IT-redskapen, och att biblioteken hade en viktig roll att fylla i detta (ibid.,  
s. 15 f.). 
 
Gellerstam beskriver de förändringar som högskolebiblioteken genomgått under 90-talet 
som radikala, långt mer så än de förändringar som ägt rum för de flesta övriga inrätt-
ningar vid högskolan. Utvecklingen av datoriserade bibliotekssystem har ”revolutione-
rat och rationaliserat bibliotekens inre arbete och gett alla användare stora 
kvalitetsvinster” (ibid., s. 12). Med de nya digitala informationsresurserna har också 
följt en ny pedagogisk roll för biblioteken, nämligen den att tillhandahålla redskap,  
insikter och färdigheter för att lärare och studenter ska kunna orientera sig i det nya  
informationslandskapet (ibid.). ”Biblioteken har utvecklats mot att bli utbildningsinsti-
tutioner och lärande miljöer” (ibid., s. 4). Detta tar sig uttryck bland annat i den använ-
darutbildning som biblioteken tillhandahåller, och som beskrivs närmare under nästa 
rubrik.  
 
 
4.2 Biblioteket som utbildande institution 
Förr handlade utbildningen av bibliotekets användare oftast om att de skulle lära sig att 
förstå och använda bibliotekets kataloger. Till standardutbudet i dag hör även kurser och 
handledningar i informationssökning, sökstrategier och databaser (Gellerstam 2001, s. 
29). Hansson och Rimsten pekar på att utbildningen, när man talar om informations-
kompetens, tar fasta på problemlösning, tolkning och användning av information, och 
att perspektivet vidgas utanför biblioteket (Hansson & Rimsten 2005, s. 34).  
 
I takt med utvecklingen på IKT-området har även bibliotekens ordinarie informations-
tjänster blivit alltmer kvalificerade och teknikberoende. Gellerstam ser två effekter som 
hänger samman med detta. Det första är att studenter och lärare genom standardiserade 
söksystem och databashanterare har tillgång till en enorm informationsmängd från stora 
delar av världen. Genom de webbgränssnitt som utvecklats från andra halvan av 90-talet 
och framåt kan de själva söka denna information, som de tidigare varit beroende av  
bibliotekarier, informationsspecialister och dokumentalister för att få fram. Den andra 
effekten är att den stora och heterogena informationsmängden ställer krav på att sökaren 
har kunskaper och kritisk förmåga för att kunna orientera sig. För att kunna använda 
informationsresurserna professionellt ”– vilket anses som självklart både för högskolans 
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eget inre arbete och i allt fler yrkesfunktioner – handlar det om att den högre utbildningen 
måste utveckla varje students förmåga till lärande, till livslångt lärande” (Gellerstam 2001, 
s. 29).  
 
Vid många högskolebibliotek finns i dag specialiserad utbildningspersonal, och sedan 
mitten på 90-talet har det delvis nya utbildningsuppdraget för en utbredd informations-
kompetens fått ett kraftigt genomslag. Gellerstam ser detta inte i första hand som att 
biblioteken sett en möjlighet att expandera sin verksamhet. Det handlar i stället om 
självbevarelse, och ansvaret för utbildningen är ofta självpåtaget. Organiserad undervis-
ning är svaret på den ökade mängden studenter vid högskolorna, som om de alla skulle 
behöva personlig handledning skulle lamslå den övriga biblioteksverksamheten.  
Användarutbildningen tillhandahåller grundläggande kunskaper, och rymmer även möj-
lighet för att erbjuda breddning allteftersom studenterna behöver det. Lärandet innefat-
tar ”både innehåll och metoder, både kunskaper och attityder, både färdigheter och 
förhållningssätt” (ibid., s. 30).  
 
 
4.3 Brister i samarbetet 
Gellerstam pekar på det nödvändiga i att denna utbildning för informationskompetens 
inte kan ske separat från ämnesundervisningen, utan måste ske i en kontext. Han upp-
märksammar dock också att resultatet från hans studie visar på att så normalt inte är 
fallet. Lärare och bibliotekarier samarbetar inte i den utsträckning som behövs för att 
utveckla god utbildning kring informationskompetens (ibid., s. 30 f.). 
 
Även Hansson och Rimsten konstaterar, fyra år efter Gellerstam, att lärarna fortfarande 
oftast lyser med sin frånvaro när det gäller frågor som rör informationskompetens, och 
hur de mål, anknutna till det och som anges i 1 kap. §9 högskolelagen, ska uppfyllas 
(Hansson & Rimsten 2005, s. 6). De ser ämnesintegration som det bästa sättet att nå 
lagens mål om informationskompetens, vilket är svårt när samarbetet mellan yrkesgrup-
perna i de flesta fall är bristfälligt. Bristen på samarbete spårar författarna till en mängd 
faktorer som kommit fram i annan litteratur. Bland annat så påtalar de att lärare och 
bibliotekarier har bristande förståelse för varandras kompetens och ofta hävdar snävt 
avgränsade kompetensområden. Till exempel ser lärarna ofta bibliotekariernas arbete 
som en servicefunktion, vilket ger bibliotekarierna en lägre status (eftersom service tra-
ditionellt har lägre status i vårt samhälle). Kulturella skillnader i lärarnas och biblioteka-
riernas yrkesroller (bibliotekarierna är vana att samverka medan lärarna vanligtvis är 
mer isolerade) och skillnader i social status (lärare är ofta disputerade medan biblioteka-
rier oftast har en lägre examen) spelar också in, liksom praktiska faktorer som att yrkes-
grupperna ofta arbetar i olika lokaler och har olika arbetstider (lärarnas är ofta flexibla, 
de kan till exempel arbeta hemifrån) (ibid., s. 124ff.). 
 
Hansson och Rimsten visar också att frågan om hur det ska gå till att skapa informa-
tionskompetenta studenter ofta inte uppmärksammas på central nivå vid svenska  
lärosäten, utan att ansvaret oftast faller på biblioteken (ibid., s. 117).  
 
 
4.4 En pedagogik för biblioteken 
Som en rekommendation för hur bibliotekens användarundervisning bör gå till tar 
Hansson och Rimsten utgångspunkt i de tre teorier om undervisning som Paul Ramsden 
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redogör för i sin bok Learning to teach in higher education. De tre teorierna kan kort 
beskrivas som följer (Ramsden 2003, s. 118ff.):  
 
1. Undervisning som föreläsning eller överföring. Lärande ses som att den som undervi-
sar överför kunskap till studenterna, ett slags oproblematiskt ”input-output”. Det är till-
räckligt att läraren är expert inom sitt ämnesområde. Om studenterna ändå inte lär sig 
något är orsakerna inte relaterade till föreläsaren, utbildningen eller ens universitetet, 
utan söks hos studenten (som kan vara till exempel lat eller obegåvad).  
2. Undervisning som att organisera studentaktivitet. Studenten hamnar i fokus, och det 
auktoritativa förmedlandet av kunskap hamnar i bakgrunden. Studentens egen aktivitet 
blir central, och lärande sker genom att de gör och reagerar. Läraren ska motivera stu-
denterna, och det finns ett begränsat antal tekniker för att åstadkomma bra undervisning. 
Om studenterna inte lär sig kan felet antingen ligga hos studenterna eller i villkoren för 
lärandet. Om vissa villkor uppfylls garanteras lärande.  
3. Undervisning som möjliggörande av lärande. Studenternas problem att tillgodogöra 
sig kursens innehåll styr hur undervisningen läggs upp. Det är studenterna som konsti-
tuerar lärandet genom att applicera och modifiera sina idéer, lärandet är ingenting som 
läraren gör åt studenterna. Undervisningen blir ett samarbete med dem som ska lära sig, 
för att hjälpa dem att förändra sin förståelse. Läraren behöver använda sig av en mängd 
olika metoder och angreppssätt för att möjliggöra studenternas lärande, men till skillnad 
från teori 2 så finns det inte en fast uppsättning som fungerar. De är kontext- och indi-
vidbundna, och hela tiden osäkra och möjliga att förbättra. I slutändan är det bara indi-
viden som kan åstadkomma lärandet, men läraren har ett stort ansvar för att identifiera 
problem och skapa förutsättningar för detta. (Ramsden 2003, s. 108 ff.)  
 
Hansson och Rimsten menar att bibliotekens användarundervisning ofta har utgått från 
den första av ovan presenterade teorier, men att undervisningsformerna borde ligga i 
linje med teori 3 (Hansson & Rimsten 2005, s.134). 
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5 Material 
I detta kapitel presenterar vi tillvägagångssättet vid urvalet av material för vår analys. 
Vi lyfter även vissa frågor rörande det förhållandet att två av analystexterna är författa-
de av vår egen handledare. De texter som ingår i analysen presenteras dock i anslutning 
till att de analyseras, i kapitel 6. 
 
 
5.1 Materialets ursprung 
Mot bakgrund av vårt syfte och våra avgränsningar är det viktigt att vårt material för 
analysen verkligen utgörs av utsagor rörande informationskompetens som förekommer 
bland praktiker inom den svenska högskolebiblioteksvärlden. Vi har valt att koncentrera 
oss på artiklar som författats av (vid tidpunkten för artiklarnas publicering) yrkesverk-
samma högskolebibliotekarier. 
 
För att få tag på dessa har vi sökt artiklar i de tidskrifter som vi konstaterat utgjorde ett 
forum för debatt bland högskolebibliotekarier:  
 

• Tidskrift för dokumentation och den efterföljande  
• Infotrend. Tidskriften ges ut av Svensk förening för informationsspecialister och 

syftar till att ”sprida forsknings- och utbildningsresultat inom [det] biblioteks- 
och informationsvetenskapliga området” (SFIS 2008). Tidskrift för dokumenta-
tion utkom mellan 1949 och 2004. Infotrend började utkomma 2005 och gör så 
fortfarande. 

 
Debatten förs emellertid också i andra forum, till exempel vid konferenser. Vi har därför 
inkluderat artiklar även från sådana, närmare bestämt följande (vissa konferenser före-
kommer årligen, och vi har då valt bland artiklar från samtliga årgångar):  
 

• Informationskompetens och användarutbildning.3 Konferensen arrangerades av 
Nordiska vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbund (NVBF) och Linköpings 
universitetsbibliotek 1996, och hade som syfte att erbjuda ett ”nordiskt forum 
för diskussion och utbyte av åsikter om informationskompetens” (Lantz & 
Thornell 1997, Förord). 

• Mötesplats inför framtiden.4 Konferensen har hållits årligen sedan 2001, och ini-
tiativet är gemensamt för Bibliotekshögskolan och Stadsbiblioteket i Borås. Syf-
tet är att hålla dialogen mellan verksamma inom biblioteksområdet, såväl inom 
forskning och utbildning som praktiker, levande. Detta framhålls som nödvän-
digt i ljuset av att forskningsresultat alltför sällan når praktikerna, och att erfa-
renheter från projekt på fältet inte alltid får någon nämnvärd spridning 
(Mötesplats inför framtiden 2008).  

• Creating knowledge.5 Fyra konferenser har hittills hållits, två i Malmö (1999 och 
2001), en i Akureyri, Island, (2003) och en i Köpenhamn (2006). Samtliga  
årgångar av denna internationella konferens har haft olika teman kring Informa-

                                                 
3 Konferensens proceedings finns tillgänglig på http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/ 
4 Konferensens hemsida: http://www.hb.se/bhs/motesplats/ 
5 Konferensens hemsida: http://www.ck-iv.dk/ 
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tionskompetens i anslutning till den högre utbildningen (Creating knowledge IV 
2007).  

• The librarians information literacy annual conference (LILAC).6 Konferensen 
har hållits i Storbritannien fyra år, 2005–2008. Endast de tre första årgångarna 
har dock legat till grund för vårt urval, då årets konferens inföll för sent under 
våren för att vi skulle hinna inkludera den. Syftet med konferensen är att skapa 
ett forum för diskussion om alla aspekter av informationskompetens, och som 
vänder sig till alla delar av bibliotekssektorn (About us 2007).  

• eLit.7 Den internationella konferensen Eliteracy Conference (eLit) har hållits 5 
år, (2002–2006) omväxlande i Storbritannien och USA. Syftet är att föra sam-
man alla olika intressenter kring eliteracy, till exempel bibliotekarier, utbildare 
och beslutsfattare (About eLit).  

 
Några ord förtjänar att sägas om valet att studera just publicerade texter. Det finns  
naturligtvis andra sätt att komma åt utsagor om informationskompetens – till exempel  
genom intervjuer. Även talat språk kan utgöra föremål för diskursanalys, men måste då 
först transkriberas vilket tar stor tid i anspråk. 
 
Genom att fokusera på skrivna texter har vi kunnat täcka in och välja ur ett material 
med större spridning, såväl geografiskt som med avseende på tidpunkt för  
yttrande, än vad som hade varit möjligt om vi skulle ha gjort intervjuer. Vi har på detta 
sätt, skulle man kunna säga, haft ett större smörgåsbord av material att välja från. Publi-
cerade texter utgör också det som Winther Jørgensen & Phillips talar om som naturligt 
förekommande material, material som forskaren själv inte skapar eller påverkar. Natur-
ligt förekommande material har fördelen att det möjliggör bredd och variation i analy-
sen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 117). 
 
5.2 Urvalsförfarandet 
Urvalet av de artiklar som ingår i vårt empiriska material har skett i ett antal steg, där en 
ursprungligen större mängd artiklar successivt avgränsats till ett hanterbart antal, samti-
digt som det varit de mest fylliga, och som vi bedömt det, relevanta artiklarna som blivit 
kvar. Nedan beskrivs de olika urvalsstegen mer i detalj. 
 
Kriterierna i det första steget av urvalet var de samma för både konferensbidrag och 
tidskriftsartiklar: de måste vara producerade av i Sverige yrkesverksamma högskolebib-
liotekarier och handla om informationskompetens. Syftet i detta steg var att samla in så 
många artiklar som möjligt, som vid en första anblick kunde antas utgöra potentiellt 
analysmaterial utifrån våra frågeställningar. Sökproceduren för själva urvalet såg dock 
aningen annorlunda ut mellan konferenstexterna och tidskriftsartiklarna. De först-
nämnda valdes ut genom att vi på respektive konferens hemsida bläddrade igenom pre-
sentationerna av de olika årgångarnas bidrag, för att kunna sålla ut de som matchade 
våra kriterier. Tidskriftsartiklarna återfanns genom sökningar i databasen Artikelsök 
med sökorden ”informationskompetens”, ”information literacy” och ”informationskun-
nighet”, men också genom att vi manuellt bläddrade igenom de tryckta upplagorna av 
de senaste 30 årgångar av Tidskrift för dokumentation och den efterföljande Infotrend. 
Begränsningen till de senaste 30 årgångarna gjordes mot bakgrund av att begreppet in-

                                                 
6 Konferensens hemsida: http://www.lilacconference.com/dw/ 
7 Konferensens hemsida: http://www.elit-conf.org/index.html 
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formation literacy, enligt vår litteraturläsning, myntades på 1974 (se t.ex. Kapitzke 
2003b, s. 38; Corrall 2008, s. 26). Vi ansåg det därför rimligt att inte gå längre tillbaka 
än så. 
 
Detta första, breda urval, resulterade i runt 40 insamlade artiklar, antingen presenterade 
vid konferenserna eller publicerade i någon av tidskrifterna, som på något sätt behand-
lade informationskompetens. När vi sedan underkastat dessa artiklar en första genom-
läsning kunde vi sortera bort mer än hälften av dem, eftersom vi upplevde dem som för 
tunna innehållsmässigt eller de visade sig enbart vara referat av tidigare litteratur eller 
genomförda aktiviteter. Att vi bedömde vissa artiklar som för tunna hade i vissa fall att 
göra med att de inte alls tog upp ämnena användare, informationskompetens och biblio-
tekarier (de centrala inslagen i våra frågeställningar), eller att dessa ämnen inte behand-
lades utförligt nog. Artiklar som främst behandlade angränsande områden som 
exempelvis bibliotekets samarbete med institutioner, och endast i ringa omfattning tala-
de om informationskompetens valdes också bort.  
 
Efter denna process återstod 15 artiklar. Dessa återstående artiklar läste vi igenom ännu 
en gång, noggrannare än den föregående, och vi graderade dem på en skala med tre  
nivåer, utifrån hur fruktbart det framstod att underkasta dem en fullskalig analys. Tan-
ken var inte här att slutgiltigt sålla bort artiklar. Rangordningen var tänkt att ge oss möj-
ligheten att börja med de artiklar som vi bedömt som mest intressanta, för att sedan 
kunna arbeta oss nedåt i rankningen, tills vi bedömt att vi fått tillräckligt med material 
analyserat för att kunna föra en diskussion kring våra frågeställningar. Vid rankningen 
tog vi särskild hänsyn till om artiklarna representerade något eller några av de perspek-
tiv som framträtt i vår litteraturgenomgång (se kapitel 2), för att på så vis försäkra att en 
diversitet i utsagorna i materialet förelåg. 
 
 
5.3 Det empiriska materialet 
Fyra artiklar sammantaget från konferenserna och tidskrifterna har utgjort uppsatsens 
empiriska material. Dessa presenteras i samband med att de analyseras i kapitel 6. 
 
Två påpekanden i anslutning till analystexterna är emellertid nödvändiga. Det första är 
att vår handledare har författat eller varit medförfattare till två av texterna. Detta kan 
uppfattas som problematiskt, då vi som uppsatsförfattare och studenter står i ett slags 
beroendeförhållande till handledaren. Det kan föranleda misstankar om att vi brustit i 
vår opartiskhet i analysen av dessa texter, eller om att handledaren påverkat vår analys 
utifrån personliga intressen av att få sina texter framställda i fördelaktig dager.  
 
Vi har, i samförstånd med vår handledare, löst detta genom att han inte tagit del av eller 
lagt sig i vår tolkning av dessa texter under arbetet med uppsatsens. En annan lösning 
hade naturligtvis varit att helt utesluta artiklarna för att på så sätt föregripa alla problem 
och eventuella misstankar. Att vi inte har gjort detta grundar sig i en bedömning av att 
just dessa två texter tillfört aspekter till vårt analysmaterial som inga andra potentiella 
analystexter uppvisat. Vi ansåg också det övriga material som vi hade att välja bland 
som i så stora stycken ofruktsamt att analysera utifrån våra frågeställningar, att vår upp-
sats knappast kunnat ge några intressanta resultat om dessa två texter uteslutits. 
 
Det andra förhållandet som kräver en kommentar är att en av analystexterna författats 
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av två personer, varav den ena inte är bibliotekarie. Detta skulle kunna ses som att arti-
keln ger uttryck för åsikter från en representant för en grupp som faller utanför ramarna 
för vår avgränsning (som är inom svensk högskola verksamma bibliotekarier). Det får 
emellertid antas att båda artikelförfattarna gemensamt står bakom de tankar och åsikter 
som presenteras, och då den andre författaren vid tidpunkten för artikelns tillkomst var 
anställd som bibliotekarie vid högskolan i Skövde, torde detta inte utgöra någon allvar-
lig invändning mot inkluderandet av texten i vårt analysmaterial. 
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6 Analys 
Analysen av de fyra texterna i vårt empiriska material presenteras i detta kapitel åtskilt 
under egna rubriker.  
 
Analystexterna har tilldelats nummer från I–IV efter den ordning i vilken de presente-
ras. Efter den inledande beskrivningen av respektive text, dess tillkomst och författare, 
kommer alla hänvisningar till texten att anges med den romerska siffran samt angivande 
av sidnummer. Att vi inte använder författarnas namn är för att vi, i enlighet med vårt 
diskursanalytiska angreppssätt, inte intresserar oss för texterna som uttryck för subjek-
tiva åsikter. Det som är av intresse att belysa hur mening konstrueras diskursivt i texter-
na. Att återkommande referera med hjälp av författarnamn skulle riskera att betona 
deras person. Även i kapitel 7, när vi för samman analysresultaten från de enskilda tex-
terna och för en diskussion utifrån syftet med uppsatsen, använder vi, av samma skäl, de 
romerska sifferbeteckningarna. 
 
Presentationen av analysen är, för varje analystext, uppdelad i tre huvudavsnitt som 
korresponderar med våra frågeställningar. Sålunda berör det första avsnittet hur infor-
mationskompetens konstitueras diskursivt, det andra är koncentrerat på användarna och 
det tredje bibliotekarierna. Dessa olika avsnitt har sedan i sin tur strukturerats utifrån ett 
varierande antal teman som framträtt i texterna under analysen. 
 
 
6.1 Analystext I 
Agneta Lantzs artikel Informationskompetens: ett centralt mål för den högre utbild-
ningen presenterades vid konferensen Informationskompetens och användarutbildning 
1996 vid Linköpings universitet. 
 
 
6.1.1 Informationskompetens 
6.1.1.1 Problemlösning och livslångt lärande 
Som utgångspunkt för diskussionen om informationskompetens anges att ALA 1989 
myntade begreppet8. I artikeln beskrivs att en informationskompetent person 
  

- uppmärksammar/identifierar ett informationsbehov  
- inser att relevant och fullständig information är grunden för kloka beslut  
- identifierar lämpliga informationssökningshjälpmedel  
- utvecklar effektiva sökstrategier och når olika informationsresurser, traditionella eller  

datorbaserade  
- kritiskt granskar och värderar information  
- organiserar information för praktisk tillämpning  
- integrerar ny information med den befintliga kunskapsbasen – tillägnar sig nya rön, och  
- använder informationen med ett kritiskt förhållningssätt. (I, s. 2)  

 
Nyttan av informationskompetens uttrycks i texten som ”grunden för livslångt lärande” 
                                                 
8 I vår litteraturläsning framkom dock att begreppet myntades redan 1974 av Paul Zurkowski, ordförande 

för Information Industries Association, som bildats som en förespråkare för privata, vinstdrivande orga-
nisationer som sysslar med att producera och sälja information (Kapitzke 2003b, s. 38; Corrall 2008, s. 
26). 
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(I, s. 2), en informationskompetent person har ”nödvändiga förutsättningar för att lära 
för livet” (I, s. 3).  
 
Genom referensen till ALA placeras texten in i den tradition som ser informationskom-
petens som en uppsättning färdigheter som är generellt överförbara mellan olika sam-
manhang.  
 
Informationskompetens omtalas också som en kunskap, som består i att ”kunna navige-
ra på kunskapens ocean så att man ur den kolossala informationsmängden kan hitta den 
specifika pusselbit som kan hjälpa till att lösa ett problem i en viss situation” (I, s. 2). 
Denna beskrivning innehåller flera intressanta metaforer. Att betrakta informationen 
som en pusselbit bidrar till att förstärka information som ett ting. Det antyder också ett 
statiskt förhållande mellan problem och problemets lösning. I ett pussel passar varje bit 
bara på en plats. Det gäller alltså att hitta rätt pusselbit, och vad som är rätt bestäms inte 
av den som lägger pusslet.  
 
Synen på informationskompetensen som ett slags navigeringsförmåga på en ocean av 
kunskap kan ses som ett förstärkande av detta förtingligande. Kunskap blir entydigt med 
information, och kan betraktas som en entitet som kan vara förlagd utanför individen, 
och navigeras på med hjälp av rätt redskap. Oceanmetaforen gör också information till 
ett närmast oändligt, och okänt, element, som har möjlighet att överväldiga, kanske till 
och med dränka, individen. Det okända utgör alltså ett hot för den som inte besitter de 
rätta kunskaperna.  
 
 
6.1.1.2 Krav från en omvärld under stark förändring  
Problemen för individen (den icke-informationskompetente åtminstone) etableras redan 
i presentationen av hur behovet av informationskompetens har uppkommit. 
 

Vårt moderna samhälle präglas av stark föränderlighet med intensiv utveckling i olika av-
seenden, tekniskt, ekonomiskt, kunskapsmässigt, politiskt mm. Tittar vi i backspegeln kan 
vi konstatera, att under vårt sekel har en enorm samhällsomvandling ägt rum – på exceptio-
nellt kort tid. Elektroniken och datatekniken har inneburit en revolution ... (I, s. 1) 

 
Den växande informationsvolymen, tendensen till ökat förvetenskapligande, ökad speciali-
sering och informationsteknologins påverkan på olika kunskapstyper (formalisering) skapar 
problem för människan ... (I, s. 1) 

 
I bakgrundsteckningen betonas förändringen och den fart med vilken den sker. Detta 
kommer tydligt till uttryck genom en överrepresentation av nära synonyma ord – ”för-
änderlighet”, ”samhällsomvandling”, ”utveckling”, ”revolution”. Den höga takten mar-
keras med ord som ”stark”, ”intensiv”, ”exceptionell” och ”snabbt ökande”. 
 
Precis som informationen blir ett ting framställs också denna förändring som någonting 
som sker utanför människan, till och med utanför människans kontroll. Ser man till  
nominalisering finns det ingen tydlig agent bakom den ”enorm[a]” samhällsomvand-
lingen, den har helt enkelt ägt rum. Människan, ”vi”, kan konstatera det inträffade  
genom att titta i backspegeln, vi har bevittnat utvecklingen. Bilden av utvecklingen som 
ett objektivt, närmast deterministiskt fenomen, förstärks också av modaliteten i beskriv-
ningarna: ”Vårt moderna samhälle präglas av”, ”har en enorm samhällsomvandling ägt 
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rum” [våra kursiveringar] etc. Uttalandena är bergsäkra, det finns inget utrymme för att 
ifrågasätta det inträffade.  
 
Denna fastslagna, objektivistiskt framställda, samhällsomvandling ligger sedan till 
grund för resterande framställning, och utgör en premiss för texten: för att förstå resten 
måste man köpa bakgrunden. Den neutrala beskrivningen av skeendet kan dock ses som 
ett sätt att, medvetet eller omedvetet, dölja de intressen som är förbundna med utveck-
lingen. När integrationen av informationskompetens som ett mål för den högre utbild-
ningen diskuteras i texten, kopplas det samman med krav från samhällets sida att 
utbildningen ska svara mot arbetsmarknadens krav och samhälleliga krav på kvalitet 
och effektivitet: 
 

Från samhällets sida betonas behovet av en högre utbildning som svarar mot den framtida 
arbetsmarknadens växande krav på förnyelseförmåga och flexibilitet i en alltmer internatio-
naliserad värld med accelererande kunskapstillväxt. (I, s. 3)  

  
De samhälleliga kraven uppmärksammas också genom referenser till statliga utredning-
ar på utbildningsområdet (I, s. 3). Den tidigare objektivistiska framställningen hamnar 
då i en annan dager. Den döljer att informationskompetens, och även det med informa-
tionskompetens sammankopplade livslånga lärandet, blir ett sätt att möta krav som fak-
tiskt ställts av aktörer och att dessa aktörer rimligen har intressen för att framställa sina 
krav, intressen som inte nödvändigtvis är att betrakta som neutrala eller allmängiltiga.  
 
Vad framtiden anbelangar så framställs förmågan att utnyttja globalt producerad kun-
skap och erfarenhet som ett krav för ett välfärdssamhälle, och information och kunskap 
som förutsättningar för en progressiv samhällsutveckling: ”Information och informa-
tionsteknologi utgör nyckelresurser. I allt högre utsträckning bygger den fortsatta  
utvecklingen på storskaligt utnyttjande av global information.” (I, s. 1)  
 
Återkommande i texten när framtiden avhandlas är, förutom ”nyckelresurser”, begrepp 
som ”storskaligt”, ”intensivare”, ”informationsflöde” och ”global”. Det är begrepp som 
känns igen från företagsvärlden, och kan också ses som en förstärkning av bilden av att 
det finns intressen bakom den utveckling som drivit fram behovet av informationskom-
petens.  
  
 
6.1.2 Användarna 
6.1.2.1 Behärskar vägarna till informationen  
När det gäller användarna, de som ska utveckla informationskompetens, är det tydlig att 
deras situation i första hand kan karaktäriseras som problematisk:  
 

... den förändrade informationsmiljön gör det samtidigt allt svårare för den enskilde indivi-
den att bevaka, söka, finna och tillgodogöra sig den information, som är nödvändig för att 
hålla sig á jour med utvecklingen; på den allt intensivare kunskaps- och informationsut-
vecklingen har följt ett allt mera uttalat orienteringsproblem. (I, s. 1)  

  
Målet är dock att användarna, genom att bli informationskompetenta, ska kunna klara 
sig bättre. Den informationskompetente beskrivs som en som tar 
  

ansvar för sitt eget lärande genom att utnyttja tillgängliga informationsresurser. Man söker 
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information för problemlösning och beslutsfattande, ingår i informella kontaktnätverk och 
använder en arsenal av effektiva strategier för att hålla jämna steg med utvecklingen inom 
ett intresseområde. (I, s. 3)  

  
Samtidigt som den kritiska värderingen av information nämns är det själva färdigheten 
att söka fram informationen (och dessutom göra det effektivt) som är det som framhävs 
mest. Informationen ska identifieras, lokaliseras och anskaffas, och för att kunna göra 
det behövs kunskaper om de verktyg, resurser, söksystem och sökhjälpmedel som står 
till buds. ”Att behärska vägarna till informationen är A och O” (ibid.). 
 
Att den informationskompetente också behärskar en ”arsenal av effektiva strategier” för 
tankarna till militärt språkbruk, och ger samtidigt extra näring åt den ovan presenterade 
synen på informationskompetens som ett sätt att hantera en potentiellt hotfull omvärld.  
  
 
6.1.2.2 En välsmord kugge  
Intressant är också att se till i vilka sammanhang individen ska vara informationskom-
petent. Som antytts ovan gäller det att hålla sig à jour med utvecklingen inom ett intres-
seområde, men samtidigt är kraven, som framkom under 6.1.1, formulerade av det 
omgivande samhället och arbetsmarknaden, och problemet är allmängiltigt.  
 
Men användarna framställs också tydligt som delaktiga i den högre utbildningen, och 
behovet av informationskompetens formuleras inom en snävare miljö, nämligen hög-
skolan:  
  

Förändringar i informationsmiljön – med tillkomsten av nya sökhjälpmedel, nya informa-
tionsteknologiska lösningar och satsningar på att utveckla den högre utbildningen i riktning 
mot växande inslag av problembaserat lärande, PBL, som pedagogisk princip med fokus på 
studenternas arbete i modern IT-miljö ... har skapat ett ökat behov av kunskaper avseende 
effektiva sökstrategier och informationsutnyttjande bland universitetens studenter, lärare 
forskare m.fl. (I, s. 5)  

  
Återigen är det till synes subjektslösa företeelser som sägs driva fram behovet. De  
informationskompetenta individernas handlingsutrymme avgränsas till att ”handla i en 
snabbt föränderlig och informationsrik miljö för optimal konkurrenskraft och framgång” 
(I, s. 4). Problemet för den som inte är informationskompetent beskrevs tidigare som ett 
orienteringsproblem, vilket också visar på att det är hos de omgivande faktorerna som 
förändrings- och påverkansmöjligheten finns. De enskilda individerna har att orientera 
sig, att anpassa sig för att inte komma vilse, vilket skulle kunna leda till att han/hon inte 
fungerar effektivt och optimalt. Sammantaget ger det synen på användaren som en 
framtida effektiv kugge i ett väloljat maskineri.  
  
 
6.1.2.3 Aktiva teknologianvändare  
Samtidigt beskrivs bibliotekets användare, de som ska utveckla informationskompetens, 
som kunder. Detta kan ses som ett inflytande från ett marknadstänkande, och antyder att 
användarna har möjlighet att ha önskningar och ställa krav på att biblioteket ska levere-
ra, att de har utrymme att vara nöjda eller missnöjda med utfallet. Användarutbildning-
en, det som ska leda till att informationskompetensen utvecklas, presenteras som något 
som bör utgå från ”deltagarnas behov och/eller problem, utgå från deltagarnas förutsätt-
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ningar och uppfattningar, i möjligaste mån baseras på principen om självstyrt lärande” 
(I, s. 7) Det antyder att användarna har ett större utrymme att agera gentemot biblioteket 
(som blir en tillhandahållare av tjänster), men de tillåts inte vara delaktiga i att definiera 
vare sig behovet av informationskompetens eller innehållet i begreppet.  
 
Den optimala inlärningssituationen framställs dock som den där ”studenter involveras i 
aktiva lärprocesser” (I, s. 4), vilket ger ett intryck av mer aktiva användare. Det aktiva 
består av att studenterna i stor utsträckning ska ägna sig åt ”informationssökning och 
informationsutnyttjande med hjälp av ny informationsteknologi” (I, s. 5), och ställs i 
motsats till ett traditionellt lärande där lärarna förmedlar kunskap till eleverna via lek-
tioner och föreläsningar.  
 
I artikeln föreslås dock även en lista med tio punkter (I, s. 7f .) som i tur och ordning 
kan gås igenom, ett slags generell arbetsgång i undervisningen. Det ger intrycket av en 
statisk lärandeprocess, och verkar snarast begränsa användarnas eget inflytande.  
 
 
6.1.3 Bibliotekarierna  
6.1.3.1 Utvecklarna av kompetensen  
Till skillnad från användarna besitter bibliotekarierna ett större utrymme för att agera. 
Deras roll är expertens och lärarens, det är de som har ansvaret såväl som möjligheten 
att åstadkomma informationskompetens hos användarna. Detta understryks bland annat 
i följande meningar:  
 

Den stora frågan blir då: Hur kan vi utveckla en allmänt utbredd informationskompetens  
i samhället? (I, s. 3)  
 
Jag skulle vilja förse varje person med nödvändiga redskap för att kunna hantera informa-
tionsflödena för ett livslångt lärande. (I, s. 8) 
 
Vi bibliotekarier har en stor och ansvarsfull uppgift att fylla för att åstadkomma en allmänt 
utbredd informationskompetens i samhället! (I, s. 8)  

 
Här har transitiviteten förändrats, de tidigare neutrala agenterna har ersatts av tydliga 
”jag” och ”vi”. Verben ”åstadkomma”, ”förse” och ”utveckla”, i kombination med  
modaliteten i meningarna, pekar på att det är hos just bibliotekarierna som det huvud-
sakliga handlingsutrymmet står att finna.  
 
Även i beskrivningen av det som möjliggör detta åstadkommande och utvecklande, 
nämligen användarutbildningen, är det snarast bibliotekarierna som, om än indirekt, 
framstår som agenter som verkar på användarna, snarare än att ”deltagarna” själva är 
med och skapar:  
 

Den övergripande målsättningen är inte bara att ”öppna nyckeln” till bibliotekets resurser, 
utan i lika hög grad skapa en basberedskap hos deltagarna att hålla sig á jour med  
utvecklingen inom olika områden, det vill säga att utveckla en grundkompetens i konsten 
att söka information. (I, s. 5)  
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6.1.3.2 En ny roll?  
I konstruktionen av rollen som lärare och experter positioneras bibliotekarierna inte 
enbart gentemot studenterna, utan även (kanske framförallt) gentemot ämneslärare inom 
högskolan. Det är bibliotekens användarutbildning som kan leda fram till samhällets 
krav på ökad informationskompetens.  
 

Målsättningen med bibliotekens användarutbildning är att genom pedagogiska insatser ver-
ka för en höjd kompetens hos studerande, lärare och forskare inom området kunskapsorga-
nisation och informationsutnyttjande; informationskompetens. I synnerhet universitets-
biblioteken har lång erfarenhet av att genomföra sådana utbildningsinsatser. (I, s. 5)  

  
Universitets lärare ses som en särskilt viktig målgrupp. (I, s. 5) 

  
Att utbildningen beskrivs som insatser kan ses som ytterligare ett inslag av militärt 
språkbruk (likt arsenal), och förstärker intrycket av bibliotekarierna som en styrka som 
med fast hand ska komma till rätta med de brister som verkar genomsyra inte bara  
utbildningsväsendet utan hela samhället. För att lyckas med denna ”gigantiska uppgift” 
framställs det som nödvändigt att insatserna är av pedagogisk art, att de bedrivs med 
”stora mått av energi och framåtanda”, och att bibliotekarierna tar sin uppgift på allvar 
(I, s. 6). Det framhålls att bibliotekarierna också måste bli ”delaktiga i utbildningspro-
cesserna inom universitet ...” och att samarbetsformer ska till där bibliotekarierna ses 
som ”såväl partners och kollegor i undervisningsprocessen, som informationsexperter” 
(I, s. 6). 
 
När allt kommer omkring anges dock dagens användarutbildning i princip redan uppfyl-
la de krav som ställs för att ”åstadkomma en allmänt utbredd informationskompetens i 
samhället” (I, s. 8). Det framtida arbetet består, enligt framställningen, snarare i en 
”fortsatt kvalitetsutveckling inklusive pedagogiskt utvecklingsarbete och kraft att driva 
verksamheten vidare, om möjligt ännu kraftfullare än tidigare och mera målmedvetet” 
(I, s. 8). Att positionera bibliotekarien som en pedagogisk resurs som är nödvändig för 
alla som är delaktiga i högskolans verksamhet framstår alltså som ett sätt att ta plats på 
lika villkor som undervisande lärare. Betoningen av pedagogiken kan tjäna syftet att få 
användarutbildningen erkänd som inte bara en servicefunktion underordnad den primära 
ämnesutbildningen, utan jämbördig med densamma.  
 
 
6.2 Analystext II 
Analystext nummer två är Design for information literacy, skriven av Ola Pilerot och 
Viktor Hiort af Ornäs för konferensen Creating Knowledge IV år 2006. Artikeln disku-
terar informationskompetens i anslutning till en kurs i designmetodologi given för  
designingenjörer.  
 
 
6.2.1 Informationskompetens 
6.2.1.1 Marknadsinfluenser  
I texten framställs informationskompetens som någonting som kan fylla en viktig funk-
tion för designingenjören, genom att informationskompetens kan effektivisera design-
processen:  
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Primary research is therefore often required to develop an understanding of a design  
problem. However, research consumes a great deal of resources. A more efficient way is to 
utilize information that has already been published. (II, s. 5) 
 
The information literate designer may therefore be able to make the process more efficient 
(in terms of less effort spent) and more effective in terms of a better outcome. We believe 
the information literate designer to be a competent learner in finding and applying relevant 
information. (II, s. 5)  
 
We believe information literacy may help the students create better products, and create 
them more efficiently. (II, s. 7)  

 
Det centrala att ta fasta på i de ovanstående citaten rör den mening som informations-
kompetens får genom användandet av orden ”resources”, ”effective”, ”better outcome” 
och ”efficient”. Orden sammantaget framhäver bilden av informationskompetens som 
något eftersträvansvärt eftersom det kommer leda till effektivisering och resursbespa-
ringar. Informationskompetens framställs som något som kan innebära både besparingar 
och vinster. En besparing genom att designern kan använda sig av saker som redan har 
gjorts och därmed spara resurser, vilket i sammanhanget tycks kunna betyda både  
pengar och egen arbetsinsats. I alla avseenden något som kan förstås som en ekonomisk  
besparing. En vinst uppkommer genom att produkterna blir bättre, genom bättre ända-
målsenlighet och effektivitet. 
 
Det finns dessutom en premiss, nämligen att det är något eftersträvansvärt att göra en 
process mer ”efficient” vilket kommer leda till ett mer effektivt resultat. Denna premiss 
kan tänkas bygga på idéer från ett marknadstänkande om en slimmad produktionslinje 
där effektivisering och ändamålsenlighet är grundläggande imperativ.  
 
 
6.2.1.2 Kontextberoende  
Texten presenterar en kontextberoende syn på informationskompetens. Det beskrivs i 
texten som:  
 

We must find or develop interfaces, or hooks, where the two subjects can meet. We will 
have to create situations in which the students become aware of the importance of informa-
tion literacy and the sources available to them. In order to teach the students information 
literacy, we need to create situations in which they need to be information literate. (II, s. 10) 

 
Det ovanstående ger vid handen att det finns situationer där studenter inte behöver vara 
informationskompetenta. Detta understryks genom modaliteten i ”must”, ”have to” och 
”need to” som alla följs av någon åtgärd som bibliotekarierna/lärarna måste utföra för 
att det ska bli möjligt att lära ut informationskompetens. Synen på informationskompe-
tens som ett kontextbundet fenomen hör hemma inom antingen ett fenomenografiskt 
eller sociokulturellt synsätt kring informationskompetens.  
 
Texten beskriver också att informationskompetens ska presenteras ”at a point where it 
can act as a tool for assignments and projects in the students’ main subjects, i.e. in this 
case as an aid in developing new products.” (II, s. 9f.). Användningen av metaforen 
”tools” i kombination med ”assignments” och ”projects” understryker den ovan nämnda 
kontextorienterade synen på informationskompetens. Det är viktigt att poängtera att 
”tools” i sig inte är ett tecken på en kontextorienterad syn. Talet om verktyg skulle  
kunna signalera en syn på informationskompetens som någonting som går att lära sig en 
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gång för alla, och som är generellt överförbart mellan olika kontexter, i enlighet med ett 
färdighetsbaserat perspektiv. Uppenbart fyller dock användandet av ordet ”context” 
funktionen att förstärka meningen hos informationskompetens som något kontextbun-
det. Dessutom ska informationskompetens presenteras som ”a natural part of design 
work in the context of the design process. To get the students’ attention we wanted to 
present them with information literacy not as a separate subject but as a tool for their 
design work. ” (II, s. 10). Ordet ”design work” i kombination med ”tools” pekar på att 
den informationskompetens det talas om i texten betraktas som ett verktyg som har ett 
specifikt användningsområde, i det här fallet den fortsatta utbildning och de aktiviteter 
som ingår i den, att designa produkter, men det pekar också framåt mot det framtida 
yrkeslivet som designingenjör.  
 
 
6.2.1.3 Normativ tendens  
I motsats till hur designprocessen karaktäriseras pekas det i texten på att när det gäller 
informationssökning är det så att  
 

... judgements needs to be made about what information is actually relevant as well as what 
sources are reliable; herein lays a difference. Insuring quality of information may to some 
extent be done in advance, for instance by limiting searches to more or less reliable sources. 
(II, s. 11f.)  

 
Orden ”in advance” pekar på att det finns kvalitetskriterier som i förväg är fastslagna 
med vars hjälp det går att bedöma kvalitet på information. Ett sätt som kvaliteten kan 
garanteras på är genom att använda sig av ”more or less reliable sources”. Genom att 
beskriva en källas trovärdighet som något som kan avgöras i förväg, framhävs menings-
potentialen i ”quality” som något till viss del normativt. Dessa iakttagelser sammantaget 
skulle kunna förstås som en influens från ett tekno-organisatoriskt synsätt.  
 
 
6.2.2 Användarna  
6.2.2.1 Ointresserade användare 
En passage som tydligt konstituerar användarna är när utgångspunkterna för kursens 
upplägg presenteras:  
 

We assume that students engage in activities either because they are interested in a given 
subject or because they are interested in the credentials to which the course leads. The 
students are taking a program in design, and while information literacy may be useful in 
this, the students do not always develop an interest in information literacy per se. ... 
Students are also continuously engaged in various compulsory educational activities and 
have a number of subjects that they are in which they are obliged to perform. It is likely 
that they give priority to “musts” and a few subjects that they find interesting. If we 
introduce information literacy as a compulsory “must” and motivate the students with 
credentials, they may still see this as something that takes focus away from other goals, e.g. 
their core activity of designing things. (II, s. 7)  

 
Modaliteten i ovanstående avsnitt pekar inledningsvis på en viss osäkerhet gällande 
uttalanden om studenternas motiv och inställning till undervisningen. Det tar sig uttryck 
i modaliteten i orden ”assume”, ”may” och ”likely”. Ovanstående pekar på hur använ-
darna konstitueras som några som inte nödvändigtvis tycker att informationskompetens 
är något bra och om det framställs som ett krav kan studenterna komma att bli mindre 
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intresserade. Att studenternas intresse tas upp i texten som relevant för hur kursen läggs 
upp kan förstås som en demokratiserande tendens där lärarens auktoritetsroll luckras 
upp och studenternas inställning anses viktig att ta i beaktande.  
 
Detta kan kontrasteras mot säkerheten i den avslutande meningen där det utan tvekan 
slås fast att huvudsysselsättningen för studenterna är att designa saker. Här tycks det 
snarast vara de formella målen för kursen som gör sig gällande och inte studenternas 
uppfattning om vad som kännetecknar kärnaktiviteten. Beskrivningen kan framstå som 
trivial, samtidigt innebär denna beskrivning att användarna konstitueras på ett visst sätt. 
Andra uppfattningar, skulle på ett hypotetiskt plan, kunna vara att utbildningens kärn-
aktivitet är att vara kreativ och produkterna enbart biprodukter av denna huvudsyssla.  
 
 
6.2.2.2 Tillräckliga eller otillräckliga kunskaper? 
En annan viktig aspekt av hur studenterna konstitueras är vilken kunskap i informa-
tionssökning som texten beskriver att de redan anser sig ha. Två tendenser kan framför-
allt spåras i texten. Den första tendensen är beskrivningen av att studenterna känner sig 
ganska säkra på att söka information och att de har stor erfarenhet av det.  
 

Students indicate that they feel fairly comfortable with their information seeking skills, and 
they also have a great deal of experience searching for information, e.g. via the internet. 
Consequently they have easy access to a vast amount of information and it may be that they 
are reluctant to learn new approaches to find what at first may seem like just “more infor-
mation.” (II, s. 8)  

 
Detta pekar vidare på det väsentliga i att studenterna inte främst skall lära sig att få till-
gång till mer information, utan att det handlar om en kvalitetsskillnad (II, s. 8). 
 
Den andra tendensen kommer till uttryck i motsättningen mellan att studenterna själva 
beskriver sig som ganska nöjda, men att lärarna karaktäriserar deras kunskaper som 
otillräckliga. Under rubriken ”Ability to handle resources”, karaktäriseras studenterna 
på ett sätt som konstituerar dem som ovana och därför i behov av en process att följa. 
Texten beskriver det som:  
 

Efficient and wise use requires that one can actually handle the resources. Learning a new 
way of doing something is necessarily uncomfortable and requires effort. In this case stu-
dents need to develop both an approach and grow within a frame of mind. While we want 
students to learn their own ways of doing things, we may have to present them with a basic 
process to follow. (II, s. 9)  

 
Ovanstående skulle kunna förstås som någonting normativt, ”actually handle” antyder 
att det finns sätt som är bättre lämpade att hantera resurser på och underförstått tycks 
detta vara något som användarna ännu inte kan, eftersom de behöver lära sig det. Det 
finns en uppenbar risk att den grundläggande processen inte ses som ett möjligt förhåll-
ningssätt utan som någonting normativt, texten pekar dock på att ”a conscious decon-
struction of the design process and of the information seeking process leads to a meta-
cognitive viewpoint that enhances reflection” (II, s. 12). En sådan dekonstruktion tycks 
det också som användarna ombeds göra i sin examination (II, s. 14). Användarna tillåts 
också att avvika från den presenterade processen om de kan argumentera för det  
(II, s. 12), vilket kan ses som en akademisk influens och ett demokratiserande inslag.  
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6.2.3 Bibliotekarierna  
6.2.3.1 Bibliotekariens ansvar 
Det finns tydliga markörer i texten när någonting presenteras som de kursansvarigas 
egna åsikter. När så sker görs det ofta i aktiva satser, där agenten är ”we”. ”We” syftar 
på de ansvariga för kursen (en lärare och en bibliotekarie). I texten tar sig detta exem-
pelvis följande uttryck:  
 

We need to present them with resources and approaches that they perceive as useful.  
(II, s. 8)  
 
We must find or develop interfaces, or hooks, where the two subjects can meet. We will 
have to create situations in which the students become aware of the importance of informa-
tion literacy and the sources available to them. In order to teach the students information 
literacy, we need to create situations in which they need to be information literate. (II, s. 10) 

 
Det är tydligt att texten oftast uttrycker sig med säkrare modalitet när det är biblioteka-
rierna och de uppgifter som de skall utföra som är i fokus, än när det talas om studen-
terna. I de närmast ovanstående citaten ser vi prov på det i ”need to”, ”must”, ”have to”. 
Kraven på vad bibliotekarierna ska göra framställs som säkra, tydliga och nödvändiga.  
 
 
6.2.3.2 Möjliggöraren 
En intressant analys kan göras av rubriken ”Challenges” (II, s. 7ff.). Under denna kapi-
telrubrik presenteras de luckor9 som kan finnas i studenternas kunskaper. Merparten av 
underrubrikerna illustrerar vad det handlar om ”Conflicting goals”, Awareness of need”, 
”Awareness of resources”, ”Ability to handle resources”.  
 
Användningen av ordet ”challenges” är ett tydligt ordval. Genom användandet av ordet 
”challenges” hamnar fokus att på vad som kan göras åt studenternas kunskapsluckor 
från bibliotekariernas sida. En alternativ benämning skulle vara att tala om brister, vil-
ket skulle flytta fokus till studenterna och problemen med deras otillräckliga kunskaper 
och dessutom peka på att det fanns en rätt kunskap som eliminerade dessa brister.  
 
Ovanstående perspektivval speglar sig också i hur bibliotekarierna ska arbeta för att lösa 
dessa utmaningar. I texten finns en strävan att betona bibliotekarien som någon som 
skapar möjligheter, och någon som presenterar alternativ för studenterna, snarare än 
någon som föreskriver och föreläser.  
 

We want to present students with approaches and examples of sources but also encourage 
discussions and experiences that lead to collective reflection. (II, s. 9)  
 
Our vision is to enable students to become information literate designers. (II, s. 5)  
 
... make them explore different information sources available to them. (II, s. 14)  

 
Ordvalen ”encourage”, ”discussions”, ”collective reflection”, ”explore” och ”enable” 

                                                 
9  Luckor är vår benämning och förekommer inte i analystexten. Ordet luckor kan medföra vissa implika-

tioner, till exempel att det finns en viss mängd, idet här fallet kunskap, som kan fylla ut detta hålrum. 
Det är inte vår avsikt att framhäva denna syn, men vi var tvungna att välja något ord, eftersom företeel-
sen inte benämns i texten. (vilket vi också gör en poäng av i analysen).  
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pekar på bibliotekariens roll som någon som möjliggör och skapar förutsättningar för 
lärandesituationen snarare än styr den och där studenterna i högre grad involveras i  
undervisningen. Att gemensam reflektion betonas kan kopplas till idéer från ett socio-
kulturellt synsätt och något som ytterliggare förstärkare denna koppling är den manifes-
ta intertextualiteten, i form av en referens till den sociokulturellt orienterade 
pedagogikforskaren Roger Säljö (II, s. 3). Vidare beskriver texten att bibliotekarien ska 
ge användarna ”recommendations about how to realise goals” och ”respect their ideas”, 
men också hjälpa dem att ”develop a critical stance by raising questions about limita-
tions in their approaches.” (II, s. 12) Dessa iakttagelser sammantaget ser vi som ett  
demokratiserande inslag i texten, även om det skär sig något i ljuset av en inledande 
iakttagelse där det pekas på att studenterna ”have made less reference to the available 
information sources than we would have wanted. We want the students to realise the 
value of information literacy and develop their knowledge and skills further.” (II, s. 1) 
Detta ger vid handen att varthän studenterna ska komma tycks ganska fastslaget även 
om vägen dit är öppen för diskussion.  
  
 
6.2.3.3 Experten 
Den demokratiserande tendensen kan dock kontrasteras mot en passage i texten där  
vägen till informationskompetens tycks vara något som bibliotekarien ska lära ut till 
studenterna. 
 

As the students do not necessarily think in terms of the quality of the information, we may 
need to teach the students attitudes and approaches to information before they are aware 
that there is a problem. (II, s. 8) 

 
Betoningen av vikten att tänka kring kvaliteten på information kan tänkas medföra  
inställningen att det är en kunskap som kan läras ut till studenterna. Det förstärker bibli-
otekariens roll som expert. Det är dessutom intressant att fundera över problemet som 
studenterna ska bli uppmärksamma på. För vem är det egentligen ett problem? En möj-
lig tolkning skulle vara att det handlar om att studenterna inte i tillräcklig grad använder 
de resurser som biblioteket tillhandahåller. En annan tolkning, som kan göras mot bak-
grund av ovanstående iakttagelse om marknadsinfluenser, är att det handlar om att pro-
blemet hindrar dem från att bli kostnadseffektiva i sin framtida yrkesroll.  
 
 
6.3 Analystext III 
Constructive alignment – en tankemodell för undervisning i informationskompetens är 
skriven av Henrik Schmidt, bibliotekarie på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek 
(KIB). Artikeln publicerades i Infotrend 62 (2) 2007. Artikeln diskuterar en kurs i  
informationskompetens som KIB gett för forskarstudenter vid Nationella skolan för 
Vård och Omsorg (NFVO). Kursen var ett delmoment i en allmänvetenskaplig baskurs 
som LIME (Department of Learning, Informatics, Management and Ethics), en annan 
institution vid Karolinska Institutet ansvarade för.  
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6.3.1 Informationskompetens  
6.3.1.1 Motstridiga signaler: bedömning eller teknik? 
Definierandet av begreppet informationskompetens är överlag kort och vagt hållet i  
artikeln, det anges till och med att det inte är artikelns syfte att diskutera begreppets 
olika innebörder (III, s.48). Dock presenteras i anslutning till detta en antydan till vad 
som läggs i begreppet:  
 

Möjligen kan man kort konstatera att kursens inriktning och tolkning av begreppet betonar 
det processorienterade, det kritiskt tänkande inslaget samt de sociala/relationella aspekter-
na. (III, s. 48)  

 
Vad som exakt avses med detta klargörs inte, men det processorienterade stämmer väl 
överens med de i artikeln förekommande referenserna till Kuhlthaus meningsskapande 
processer, medan det relationella snarast för tankarna till Bruces modell för informa-
tionskompetens. Det finns också en ambivalens i modaliteten i det ovan citerade styck-
et, som markeras genom orden ”möjligen” och ”konstatera”. Ett konstaterande förefaller 
inte särskilt förhandlingsbart, men med tillägget av ”möjligen” minskas säkerheten i 
påståendet, inte minst i ljuset av den uttryckliga oviljan att diskutera begreppets inne-
börd. 
 
Genom att benämna tolkningen av begreppet informationskompetens som ”kursens” 
skapas en otydlighet kring vem det egentligen är som står bakom definitionen. På andra 
ställen i texten förekommer emellertid tydligare angivelser av vad som läggs i begreppet 
informationskompetens:  
 

Den del av informationskompetensbegreppet som handlar om utvärdering och effektiv  
användning ägnades speciell tanke. (III, s. 48) 
 
Undervisningen ... syftade till att öka förståelsen för informationssökning, bedömning och 
användning. (III, s. 55) 

 
En stor del av de beskrivande orden, ”utvärdering”, ”bedömning” och ”användning”, får 
ingen närmare förklaring i texten, men antyder att det inte i första hand är tekniska fär-
digheter i samband med återvinnandet av information, utan snarare kognitiva aspekter i 
anslutning till användandet av den, som dominerar synen på informationskompetens.  
 
Ett mer tekno-organisatoriskt språkbruk gör sig emellertid gällande i formuleringarna av 
två av tre examensuppgifter som ingått i kursen:  

 
1. Beskriv hur du sökt litteratur relevant för den egna forskningen (hela sökstrategier), om 
och i så fall hur och varför du har gjort vissa begränsningar, var du sökt (i vilka 
informationskällor), hur du värderat resultatet och hur du hanterat det. Beskriv också dina 
planer för den fortsatta informationssökningen. 
2. Tänk dig att du ska skriva en sammanfattning till en student på sjuksköterskeprogrammet 
i effektiv informationshantering. Detta inför studentens examensarbete. Försök att beskriva 
principerna, fallgroparna, tipsa om smarta trix och ge goda råd vad gäller 
informationssökning. ... (III, s. 52 f.) 

 
Här är det alltså beskrivande ord som ”sökstrategier”, ”begränsningar”, ”informations-
källor”, ”effektiv informationshantering”, ”trix” och ”informationssökning” som domi-
nerar och ger starkast definition åt begreppet informationskompetens. Dessa aspekter 
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blir också tydliga när exempel ges i texten på hur studenterna besvarat frågorna. Följan-
de exempel är ett utdrag ur ett svar på en av examensfrågorna, där studenten anges ha 
uppnått den högsta nivån enligt den taxonomi som använts vid den examinerande  
bedömningen (se mer om taxonomin nedan under En mätbar kompetens):  
 

Hur mycket jag vill begränsa mig beror på syftet med min sökning. Om avsikten är att göra 
en systematisk litteraturstudie inom ämnet är detta naturligtvis en alltför grov begränsning. 
Om avsikten däremot är att få ett hanterbart antal artiklar för att sätta mig in i ämnet bör 
denna sökning räcka ganska långt. (III, s. 54) 

 
Även i ett exempel som anses ha uppnått den högsta resultatnivån av kursen i informa-
tionskompetens är det själva återvinningen och de tekniker som används för detta som 
framhålls. När så utfallet av kursen presenteras, som att: ”... kursen gett kursdeltagarna 
mer självförtroende rörande informationssökning” (III, s. 55), verkar det därför troligt 
att det i stor utsträckning avser förmågan att tillämpa olika typer av strategier för att 
manipulera sökverktyg på ett effektivt sätt. 
 
 
6.3.1.2 Det livslånga lärandet? 
Informationskompetens placeras tydligt i ett lärandesammanhang i texten.  
 

Framför oss ser vi således en lärandeprocess där ny information länkas till en redan befint-
lig, där informationskompetensen kan utgöra en lika medveten som viktig del i det egna 
kunskapandet. (III, s. 49) 
 
... informationskompetens som en viktig del i det livslånga lärandet (III, s. 55) 

 
Det ”livslånga lärandet” ger vid handen att informationskompetens är någonting gene-
rellt nyttigt, som kursdeltagarna har nytta av även utanför formella utbildningssamman-
hang. Samtidigt kontextualiserar kursen begreppet genom att ”anknyta till de 
forskningsprojekt som kursdeltagarna var engagerade i” (III, s. 48). Kursens syfte anges 
också ha varit att ”tillsammans med andra kursinslag, lägga en vetenskaplig metodikbas 
för vidare forskning” (III, s. 54 f.). För att den informationskompetens som studenterna 
förväntas utveckla under kursen ska kunna bidra till ett livslångt lärande krävs att den 
ses om någonting mellan olika sammanhang generellt överförbart.  
 
Den syn på informationskompetens som den kurs som texten beskriver förmedlar ges 
dock en tydlig institutionell förankring genom att anges vara ”den innebörd som KIB 
lägger i begreppet, d.v.s. som en del i det egna lärandet, hur man lär sig, vad man lär sig 
och hur detta används och kommuniceras” (III, s. 55). 
 
Dörren hålls visserligen åtminstone hypotetiskt öppen för att detta inte är den enda möj-
liga synen på informationskompetens, definitionen är specifik till KIB och det samman-
hang som artikeln beskriver (d.v.s. den kurs som KIB gett). Samtidigt anges det dock i 
texten att samarbetet mellan KIB och institutionen LIME kring kursen troligen gett 
LIME ”ökad insikt i vad informationskompetens rör sig om och i vilket sammanhang 
den hör hemma” (III, s. 48). Det visar på att det finns sammanhang där informations-
kompetens inte hör hemma. Vilka dessa sammanhang är förblir dock outtalat. 
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6.3.1.3 En mätbar kompetens  
Ett frekvent förekommande ord i artikeln är ”läranderesultatet” (åtta förekomster – det 
relaterade ordet lärandemål förekommer hela sexton gånger), bland annat förekommer 
det i en av motiveringarna till att artikeln skrevs:  
 

En tredje aspekt rör problematiken kring läranderesultatet. Många är de sammanhang där 
KIBs undervisning inte examineras, utan ses som ett mer eller mindre fristående komple-
ment till den egentliga kursen. Detta berövar bibliotekets undervisning ett viktigt verktyg i 
lärandeprocessen. (III, s. 47) 

 
Det viktiga verktyget, examinationen, manifesteras genom att kursen är poänggivande, 
och en stor del av texten ägnas åt att presentera de verktyg som använts för att konstrue-
ra kursen och dess lärandemål, och inte minst den taxonomi10 som använts för att be-
döma svaren på examinationsuppgiften.  
 

[A]tt döma av ... nivån på examinationssvaren, kan man anta att de lärt sig något, och att de 
i många avseende är mer informationskompetenta efter än före kursen. (III, s. 55) 

 
”Mer informationskompetenta” antyder att det går att gradera informationskompetens, 
och att det går att mäta åtminstone skillnader i graden av informationskompetens. I lju-
set av utfallet av kursen rekommenderas också i artikeln att det till nästa kursomgång 
utformas en ”exaktare bedömningsmall” (III, s. 54). Det betonas visserligen att det är 
förståelse och inte fakta som ska bedömas, men informationskompetens framställs ändå 
som någonting som kan bedömas av en extern part enligt en mall. Ovanstående rimmar, 
återigen, illa med de anspråk som kursen gör på att ta betona de relationella aspekterna 
av informationskompetens. Det för i stället tankarna till det förhållningssätt som kom-
mer till uttryck i det färdighetsbaserade perspektivet på informationskompetens och 
dess fastställande av standarder. 
 
 
6.3.2 Användarna 
6.3.2.1 Resonerande individer 
I artikeln framhålls det konstruktivistiska perspektivet, där ”individens kontinuerliga 
skapande (konstruerande) av världen” anges ha en tongivande roll på KIB (III, s. 49). 
Det anges också att den pedagogiska utvecklingen har medfört en ”fokusförflyttning 
från undervisaren till den som ska lära sig något”, och att intresset ligger på ”i vilket 
mentalt landskap budskapet landar” (III, s. 49). 
 
Med återkommande begrepp som ”det egna lärandet” och ”det egna kunskapandet” för-
stärks detta fokus på den lärande individen, och bilden av den ideala lärandeaktiviteten 
är att den ”lyfter fram det egna prövandet, analyserandet och reflekterandet” (III, s. 49). 
Det konstruerar också bilden av en aktiv, medskapande användare. Själva lärandet, i det 
här fallet gällande informationskompetens, tillskrivs också kvalitativa aspekter, genom 
att det är analys och reflekterande som är idealet. 
 
I texten betonas också att kursdeltagarna ska involveras och aktiveras i lärandeaktivite-
terna (III., s. 52), och att en dialog, såväl mellan studenter som mellan studenter och 
                                                 
10 Taxonomin som använts är SOLO-taxonomin, som graderar läranderesultaten på fem nivåer, från  

ytinlärning till djupinlärning (Schmidt 2007, s. 50 f.)  
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lärare eftersträvades. Här antyds ett inslag av meningsskapande som en gemensam soci-
al process, vilket skulle kunna förklara vad som avses med de sociala aspekterna i den i 
texten sparsamt hållna definitionen av informationskompetensbegreppet: 
 

Möjligen kan man kort konstatera att kursens inriktning och tolkning av begreppet betonar 
det processorienterade, det kritiskt tänkande inslaget samt de sociala/relationella aspekter-
na. (III, s. 48) 

 
Till övervägande del är det dock individen i sin enskildhet som står i centrum, och det är 
i dess inre ”mentala landskap” som lärandet, och informationskompetensen, står att fin-
na.  
 
 
6.3.2.2 Säkra sökare 
När det kommer till det faktiska läranderesultatet av den beskrivna kursen är beskriv-
ningarna osäkra: 
 

Men att döma av den muntliga inventeringen i början av kursen, kommentarer i kursutvär-
deringen11 [not i originalet] och, inte minst, nivån på examinationssvaren, kan man anta att 
de lärt sig något, och att de i många avseende är mer informationskompetenta efter än före 
kursen. (III, s. 55) 

 
Möjligen har KIB med det här kursupplägget, kommit en bit på vägen mot målet om djup-
inlärning och mot informationskompetens som en viktig del i det livslånga lärandet12 [not i 
originalet]. (III, s. 55)  
 
... tycks det som om kursen gett kursdeltagarna mer självförtroende rörande informations-
sökning, och mer säkerhet kring hur arbetet ska fortskrida. (III, s. 55) 
 

Modaliteten i uttrycken ”anta”, ”tycks det som” och ”möjligen” visar på denna osäker-
het, men oavsett utfallet för studenterna vid den beskrivna kursen, visar citaten också på 
hur den informationskompetente användaren kan karaktäriseras. Nyckelorden här är 
”det livslånga lärandet” och ”självförtroende rörande informationssökning”, ”säkerhet 
kring hur arbetet ska fortskrida”. Mot bakgrund av den bild av informationskompetens 
som tecknats under 4.3.1., torde den säkra sökaren vara en som genom att använda sig 
av olika sökverktyg i vitt skilda sammanhang på egen hand kan fortsätta att lära sig allt-
eftersom nya situationer och krav uppkommer. 
 
 
6.3.3 Bibliotekarierna 
6.3.3.1 Bedömaren 
En stor del av artikeln, liksom de manifesta intertextuella referenserna, rör olika peda-
gogiska utgångspunkter för kursen, till exempel den konstruktivistiska synen som fram-
hålls vid KIB, en diskussion om djupinlärning kontra ytinlärning och inte minst den 
modell, constructive alignment, som använts för att analysera kursen och den taxonomi 
som använts för att formulera kursens lärandemål (III, s. 49 ff.).  
 
KIB framhävs i sin roll som en ”utbildande institution helt jämbördig med de andra in-
stitutionerna” (III, s. 47). Detta är en tydlig identitetspositionering, och en förändring av 
traditionella roller inom högskolevärlden: ”Man överskrider den etablerade indelningen 



 51

mellan universitetens huvud- och stödverksamhet” (III, s. 55). 
 
Men positioneringen gentemot andra institutioner får också konsekvenser för biblioteka-
riernas roll. Det tar sig för bibliotekariens del bland annat uttryck i att de ska bedöma 
och dela ut poäng.  
 
Gällande biblioteket som utbildningsinstitution uttrycks i slutet av artikeln en viss am-
bivalens, markerat genom ett antal frågor som lämnas hängande i luften: 
 

Men vill vi som undervisar i informationskompetens det? Har vi pedagogisk kompetens 
nog? Och vill ledningen för biblioteken och universiteten det? (III, s. 55)  

 
Sett i ljuset av de premisser som artikeln bygger på framstår detta emellertid snarast 
som retoriska frågor. Grundantagandet är att det är bra med kurser med examinerande 
inslag:  
 

Många är de sammanhang där KIBs undervisning inte examineras, utan ses som ett mer  
eller mindre fristående komplement till den egentliga kursen. Detta berövar bibliotekets  
undervisning ett viktigt verktyg i lärandeprocessen. (III, s. 47) 

 
 
6.3.3.2 Stimulerar och stödjer  
Bibliotekariernas, lärarnas, roll i lärandesituationerna beskrivs som ”att bygga förutsätt-
ningar och organisera lärandeaktiviteter som stödjer studenternas möjlighet att skapa ny 
kunskap”, i detta fall informationskompetens (III, s. 49). Genom att även betona kurs-
deltagarnas involvering och aktivering och den breda dialogen och därtill en syn på 
”[e]ngagemang, lyhördhet och flexibilitet” (III, s. 52) som viktiga inslag i lärandeaktivi-
teterna framträder en bild av läraren som genom stöd snarare än faktaförmedling med-
verkar till kunskapande och lärande. Läraren bör också ”bygga in positiva förväntningar 
i kursen” (III, s. 52). 
 
Läraren avsäger sig en stor del av den skapande delen i processen, till förmån för delta-
garna. Detta understryks också av den framhållandet av en ”bred dialog” (III, s. 52), 
som antyder att alla som deltar anses ha någonting att tillföra, i motsättning till en syn 
på läraren som en expert som överför kunskap till studenterna genom att föreläsa.  
 
 
6.3.3.3 Auktoriteten 
Samtidigt finns dock en ambivalens i rollen. Lärarens utmaning är att ”förklara (att göra 
synligt) de mönster i vilka den nya informationen kan ingå. Mönstren, principerna, den 
grundläggande förståelsen är sedan den verkligt nyttiga kunskapen” (III, s. 49). Dessut-
om anges att ”[l]ärandemålen, undervisningsinnehållet, lärandeaktiviteterna och exami-
nationen syftade till att stimulera – och förmedla [vår kursivering] – en förståelse för 
principerna när det gäller informationsanvändning” (III, s. 54). 
 
Här förstärks snarast lärarens roll som expert. Läraren framställs som kännare av ett 
större sammanhang, mönster som ska delges studenterna. Dessa mönster, principer, 
framstår, genom att de kan förklaras, synliggöras och förmedlas, som fasta och etable-
rade, och ingenting i beskrivningen tyder på att de är förhandlingsbara. 
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Att kursen ska förmedla en förståelse kan i sig tyckas vara ett konstigt uttryck, genom 
att det döljer deltagarna i processen. En förståelse måste innehas av någon, och den för-
ståelse som kan förmedlas är i detta fall den som bibliotekarien/läraren besitter. Detta 
kan ses som en förstärkning av lärarens expertroll. Att en förståelse ska förmedlas står 
dessutom i rak motsättning till betonandet i kursen av de relationella inslagen i informa-
tionskompetensbegreppet, som tar fasta på olika sätt att erfara informationskompetens.  
 
 
6.4 Analystext IV   
Den fjärde analystexten är artikeln Information literacy at a distance: collaboration 
between a university library and two public libraries skriven av Ola Pilerot till konfe-
rensen eLit 2003. Artikeln diskuterar en distanskurs i informationskompetens som givits 
i samarbete mellan ett universitetsbibliotek och två folkbibliotek.  
  
 
6.4.1 Informationskompetens  
6.4.1.1 Informationssamhället  
Texten placerar informationskompetens i samband med informationssamhället: 
 

Another core idea behind this course is that the development of information literacy is  
enhanced by a certain familiarity with theories about information literacy, as well as a  
certain familiarity with what is significant for the information society. (IV, s. 6)  

 
Hur kännedom om informationssamhället förbättrar utvecklingen av informationskom-
petens är inte explicitgjort i texten, men att det anses göra det understryker informa-
tionskompetens meningspotential som ett fenomen i anslutning till 
informationssamhället. En annan passage understryker associationen:  
 

The aim of this section is to give the students a theoretical foundation that shall enhance the 
development of their practical information literacy skills. Furthermore the aim is to create a 
picture of the society in which information literacy skills are seen as most important.  
(IV, s. 7)  

 
Orden ”most important” understryker att informationskompetens betraktas som en vik-
tig färdighet i samhället. Texten talar dock inte explicit om ”informationssamhället” 
utan om ”the society”, men detta är rimligt att förstå som syftandes på informations-
samhället, givet att avsnittet i texten behandlar det. Vad som däremot förblir outtalat är 
relationen mellan informationskompetens och informationssamhället. Antingen betrak-
tas informationskompetens som ett nytt fenomen som uppstått i och med informations-
samhället eller också som ett fenomen som visserligen har funnits tidigare, men i och 
med informationssamhället blivit särskilt viktigt.  
 
Ordvalet ”create a picture” är intressant att analysera. Det finns ingen uttalad agent som 
ska skapa bilden, men det tycks vara fastslaget vad som skall avbildas, nämligen sam-
hället där informationskompetens anses viktigt. Det ligger inte långt borta att anta att 
bilden är något som bibliotekarien ska förmedla till användarna, även om det är så att 
användarna ska få denna bild genom läsning av litteratur som bibliotekarien har valt.  
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6.4.1.2 Informationsteknologi 
Informationskompetens får i texten en koppling till informationsteknologi (IT):  
 

IT- and computer skills are often seen as something essential within information literacy. 
The idea behind this course is that IT in general and the computer in particular are brilliant 
tools, that inevitably play an important role within the area of information literacy, but 
should be seen as merely tools, that are to be used to obtain something else. A certain 
amount of computer skills are necessary but they do not make an information literate  
person. (IV, s. 6)  
 

Modaliteten i ordet ”inevitably” pekar på att IT är viktigt för informationskompetens, att 
det är omöjligt att tänka sig informationskompetens utan inslag av IT-färdighet. Samti-
digt understryks det intressant nog i texten att det inte går att reducera informations-
kompetens till IT-färdighet. Det understryks också genom användandet av ordet ”tools” 
för att beskriva IT- och datorfärdighet.  
 
6.4.1.3 Fenomenografisk influens  
Texten positionerar sig på ett tydligt sätt i enlighet med det fenomenografiska perspek-
tivet på informationskompetens genom den manifesta intertextualiteten som består av 
referenser till Christine Bruce. Exempelvis tar det sig uttryck i följande stycke:  
 

One of the central thoughts behind the course is that information literacy is not something 
can be gained once and for all, but a set of dynamic skills or abilities, that is very complex 
by nature and that is to some extent continually changing over time, depending on the needs 
of the individual or the context: it’s a journey rather than a goal in itself. The phenomenon 
information literacy can be viewed differently depending on who the viewer is; or one can 
even claim, which has already been done (Bruce, 2001) [referens i original], that  
 
Information literacy = the sum of the different ways it is experienced (IV, s. 5) 

 
Genom uttrycket ”which has already been done” förstärks det fenomenografiska per-
spektivet på informationskompetens som utgångspunkt för texten. 
 
 
6.4.1.4 Biblioteket som startpunkt 
Det finns också en tendens i texten att vilja ta avstånd från något den beskriver som 
traditionell bibliografisk undervisning eller bibliotekskompetens (library literacy). Det 
uttrycks i texten som:  
 

Even though one of the underlying assumptions of the course is that the idea of specific  
library literacy5 [not i original] is obsolete, there is a belief in the library as a good starting 
point for information searching. (IV, s. 7) 

 
Transitiviteten i citatet gör inte explicit vems ”assumptions” och ”belief” det rör sig om, 
men en rimlig tolkning tycks vara att det rör sig om artikelförfattarens egna antaganden. 
Genom att beskriva biblioteket som ”good starting point” ges informationskompetens 
en mening där biblioteket har en stor funktion att fylla även i en icke-traditionell kon-
text. Att det är en god startpunkt kan kanske förvisso vara trivialt för en bibliotekarie att 
påstå, men samtidigt finns det i en sådan formulering en normativ tendens. Denna ten-
dens blir starkare i och med att det är oklart vem det är som påstår. Effekten i texten blir 
att påståendet om biblioteket som en ”good starting point” framstår som självklart och 
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rimligt. Ett alternativt förhållningssätt hade kunnat vara att faktiskt ta tillvara de infor-
mationskällor som användarna hade i sin kontext, vilket inte nödvändigtvis behöver 
innebära något bibliotek överhuvudtaget eller åtminstone skulle kunna innebära att bib-
lioteket inte fick större plats än övriga informationskällor i kursen. Att ”good starting 
point” framstår som någonting självklart kan med andra ord ses som uttryck för textens 
ideologiarbete.  
 
Samtidigt som biblioteket anses ha en roll att fylla i informationssamhället, anses en 
specifik ”library literacy” vara utspelad. Att det i kursen ändå finns visst fokus på bibli-
oteket, kan dels som i det ovanstående tänkas bero på bibliotekariens värnande om bib-
lioteket, men tycks också kunna vara ett utslag av att kursen ingår i ett projekt som 
syftar till att:  
 

”... making the library into a pivotal place for students, small firm owners and others work-
ing with development.”(IV, s. 2)  

 
Antagandet att biblioteket kan fungera som ett nav för studenter, småföretagare och 
andra som jobbar med utveckling, framstår som någonting självklart önskvärt. Att detta 
framställs som en oproblematiserad premiss för texten kan ses som en form av ideologi-
arbete. 
 
 
6.4.1.5 Användning och reflektion  
Texten beskriver studenternas egna reflektioner kring fenomenet informations-
kompetens som ett centralt intresse i kursen. I texten kan det se ut som följande:  
 

Therefore the emphasize when it comes to assignments has been placed upon reasoning and 
investigation, rather than purely technical and factual skills that are often connected to par-
ticular sources of information, i.e. particular databases etc. Even though those kinds of 
skills, as we have seen above, are also supposed to be developed by the students. (IV, s. 9)  
 
Another core idea behind this course is that the development of information literacy is en-
hanced by a certain familiarity with theories about information literacy, as well as a certain 
familiarity with what is significant for the information society. If one adds to this an aware-
ness of different learning styles, one has a good foundation from which to develop informa-
tion literacy. Therefore an important aim of the course is that the students develop their 
own concepts of information literacy. (IV, s. 6)  

 
Ovanstående ger en mening åt informationskompetens som något som gynnas av ett 
reflekterande och undersökande arbetssätt. Ordvalet ”their own concept” innebär att 
informationskompetens konstitueras som något som inte är givit en gång för alla. Det är 
ett begrepp som kan erfaras på olika sätt. Det innebär också en demokratiserande ten-
dens i texten såtillvida att läraren inte kan tillerkännas kunskap om en allmängiltigt gi-
ven syn på informationskompetens, utan studenterna uppmuntras att upptäcka och själva 
utveckla sin förståelse av informationskompetens. Denna analys korresponderar väl 
med den ovan nämnda intertextualiteten till Christine Bruce. 
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6.4.2 Användarna  
6.4.2.1 Den generelle användaren  
Beskrivning i texten av de användare som kursen riktar sig till pekar på att de inte är en 
väl avgränsad grupp:  
 

The course has been given four times before, but this time it was for the first time given as 
a distance course; it is not compulsory but open for anyone with general eligibility.  
(IV, s. 1)  

 
”General eligibility” konstituerar användarna som alla intresserade, med grundläggande 
behörighet att söka utbildningar vid högskolan. Detta innebär också att kursen såtillvida 
inte har någon särskild målgrupp, vilket också understryks av nästa citat:  

 
This project – named ”Bryggan” (The Bridge) – was started with the purpose ”of ‘placing 
the library at the centre’ of the two towns, through making the library into a pivotal place 
for students, small firm owners and others working with development.” (IV, s. 2)  

 
”Students”, ”small firm owners” och ”others working with development” understryker 
spännvidden hos användarna. Samtidigt pekar citatet också på en avgränsning av mål-
gruppen i att projektet syftar till att placera biblioteket i centrum i de två samhällena. 
Deltagarna i kursen tycks främst vara någon som är bosatt i en av två städer. Dessutom 
pekas lärare ut som en speciellt viktig målgrupp för kursen:  
 

This seemed a very good idea since teachers are a target group for a course of this kind; and 
they can in turn spread the message on to their pupils. (IV, s. 4)  

 
Att användaren kan vara lite vem som helst, tycks också avspeglas i kursens innehåll, 
exempelvis genom att den inte kontextualiseras i någon speciell praktik. Dock kan ut-
pekandet av läraren som en särskilt viktig grupp ses som ett steg i riktning mot en mer 
preciserad målgrupp.  
 
 
6.4.2.2 Den reflexive användaren  
En av studenternas roller är att reflektera och beskriva sin sökprocess:  
 

One of the key aims with the report is that the students shall describe their thought process, 
how they have prepared and planned their searches and their selection and evaluation of the 
material that has been retrieved. (IV, s. 8f.)  

 
Orden ”thought process”, kan ses som en kognitiv influens. Ordvalen ”how they have 
prepared” och ”their thought process” stödjer också denna tolkning. Texten lämnar ut-
rymme åt användarnas egna tankar kring processen, vilket kan ses som en möjliggöran-
de och bemyndigande tendens. 
 
 
6.4.3 Bibliotekarierna  
6.4.3.1 Intervenerar  
Användandet av ordvalet ”interventions” i följande citat konstituerar bibliotekarien som 
någon som bör ingripa i informationsanvändningen: 
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Research findings show that the necessity for interventions by librarians reaches it’s peak 
when it comes to issues related to information use, i.e. evaluation and interpretation of  
information, both in situations related to information literacy education and reference work 
in the information desk. (Kuhlthau, 1994; Limberg & Folkesson, 2002) [referenser i origi-
nal]. (IV, s. 8)  

 
Ordvalet innebär att bibliotekarien konstitueras som någon som kan förstå användaren 
och som har kunskaper som användarna saknar och som kan underlätta användandet av 
information. I det här fallet handlar kunskaperna om tolkning och värdering av informa-
tion. Om vi betraktar den manifesta intertextualiteten ser vi att Kuhlthau samt Limberg 
och Folkesson nämns som källor. Med andra ord är det stora namn inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning, vilket ger tyngd åt påståendet om vikten av att  
intervenera.  
 
 
6.4.3.2 Hjälper  
Bibliotekarien ska också axla en annan typ av lärarroll:  
 

Information literacy education = helping learners change/broaden their repertoire of  
experiences (IV, s. 5)  

 
Ordvalet ”helping” ger en betydelse åt bibliotekariens roll som en möjliggörare och inte 
främst som någon som lär ut. ”Helping” antyder en lyhördhet för de problem som stu-
denterna har, men också att texten konstituerar studenterna som några som själva har 
initiativet och ansvaret för lärandet. Att läraren ska verka som möjliggörare förstärks 
också av ”change/broaden”. Att bredda sina erfarenheter innebär att de tidigare erfaren-
heter som studenterna gjort inte behöver förkastas. Det pekar på en respekt för de  
erfarenheter som studenterna har med sig sedan tidigare och att det inte nödvändigtvis 
handlar om att lära sig göra rätt, även om en sådan tendens i högre grad kan spåras i 
användandet av ordet ”change”.  
 
 
6.4.3.3 Bibliotekarien som systemförespråkare 
I samband med att texten presenterar kursinnehållet som rör internet, konstitueras bibli-
otekariens roll på ett sätt som avviker en del från de tidigare presenterade rollerna. Tex-
ten tycks här delvis avvika från det uttalade pedagogiska målet om vikten av reflektion, 
som presenterats i avsnittet 6.4.1.5. Texten beskriver kursavsnittets mål som:  
 

The purpose with this section is to widen the students repertoire of search tools and provide 
them with a general knowledge about what is likely to be found on the web. Emphasis is 
placed upon the invisible web7 [not i original] and on subject based gateways. (IV, s. 7)  

 
Ordvalet ”provide” konstituerar och förstärker meningen hos bibliotekarien som någon 
som innehar en kunskap som i någon mening kan överföras och kanske till och med bör 
överföras till studenterna. Det handlar inte i detta stycke om att studenterna skall reflek-
tera för att finna sin egen syn på informationskompetens. Stycket tycks vara influerat av 
en mer traditionell syn på bibliotekets verksamhet, där användarna skall anpassas och 
läras upp efter systemet och inte tvärtom. Bilden nyanseras dock något mot slutet av 
stycket där kursinnehållet också beskrivs som:  
 

The assignment for this part focuses on thought processes in connection to web searches: 
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how can one conceptualize the web; what are the consequences for the thinking needed in 
connection to web searches when one takes into consideration that the web is highly  
unstructured, as opposed to the structured information that is to be found in the databases 
that the university library can offer. (IV, s. 7)  

 
Här återgår fokuset återigen till tankeprocesser vilket är ett centralt intresse tidigare i 
texten. Värt att notera är dock satsen ”how can one conceptualize the web”, där agenten 
är ”one” vilket gör det skenbart oklart vem det är som ska presentera konceptualisering-
arna. Detta leder till att de följande antaganden om webben framstår som neutrala. I och 
med att meningen efter presenterar hur webben kan konceptualiseras, framstår det dock 
som att det är bibliotekarien som står för konceptualiseringen. Det slås fast att webben 
kan karaktäriseras som ”highly unstructured” och binds samman med ”as opposed to” 
som pekar på den strukturerade information som biblioteket tillhandahåller. Det är  
intressant att jämföra detta med kursinnehållet som handlar om biblioteket, där något 
uttalat fokus inte finns på de tankeprocesser som skulle behövas för att söka i en OPAC 
(Online Public Access Catalog) eller att den organisering av information biblioteket gör 
skulle behöva problematiseras. Det konstateras enbart att ”[t]herefor this fairly compre-
hensive part is devoted to introducing the students to the university library web site, 
with it’s selection of databases and the OPAC” (IV, s. 7). Fokus i webbdelen ligger ock-
så på ”invisible web” och ”subject-based gateways”, den senare av dessa framstår i våra 
ögon som mer strukturerad och biblioteksliknande än exempelvis en sökmotor som Go-
ogle. Den osynliga webben kan inte som helhet sägas vara mer strukturerad än övriga 
internet, men i en fotnot exemplifieras den osynliga webben med för sökmotorer oin-
dexerbara databaser (IV, s. 7), vilket är något mer strukturerat och bibliotekslikt. Ge-
nom denna framställning framstår bibliotekarien som någon som slår fast vissa 
sanningar och på så sätt blir en förespråkare för biblioteket och bibliotekslika företeel-
ser.  
 
Texten tycks, givet ovanstående tolkning, åtminstone delvis ge uttryck för en klassisk 
syn på organisering av information som något i grunden gott och oproblematiskt. Detta 
är något som begränsar studenterna, såtillvida att de riskerar att okritiskt knytas tätare 
till biblioteket och de värderingar som genomsyrar det. 
 
 
6.4.3.4 Arbetsinsats  
Bibliotekariens roll konstitueras också när texten diskuterar den arbetsinsats som krävs 
av bibliotekarien i en kurs med sådant upplägg som texten beskriver. 
 

Despite the fact that assignments and questions of a more investigative nature demand more 
of the course leader – both when it comes to time and engagement – there is, according to 
the author, no alternative. (IV, s. 9)  

 
”Assignments” och ”questions” står som agenter i satsen. Undersökande frågor och 
uppgifter kräver mer av läraren, men vad det kräver av studenterna framgår inte. Att 
resonemanget slås fast med den starka modaliteten i ”no alternative”, skapar en bild av 
den ambitiöse bibliotekarien som ställer upp för sina studenter. Det förstärker också 
bilden av bibliotekarien som någon som är fast besluten att, i linje med kursens  
utgångspunkter, fokusera på individers kunskaper och reflektion. Denna bild av biblio-
tekarien kan förstås som ett försök att positionera sig gentemot användarna.  
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7 Resultatredovisning och diskussion 
I det här kapitlet kommer vi inledningsvis att sammanfatta resultaten från analysdelen, 
och presentera detta som svar på våra frågeställningar. Därefter kommer vi i enlighet 
med uppsatsens syfte, att föra en diskussion om relationen mellan användare och biblio-
tekarier. Diskussionen utgår från de samlade resultaten från analysdelen, och när vi talar 
om enskilda texter i detta avsnitt är det inte främst i syfte att diskutera enskildheter i 
respektive text utan för att ge exempel på hur för diskussionen viktiga inslag tar sig ut-
tryck.  
 
Vi kommer även i ett avslutande avsnitt att lyfta fram en del tankar som vi inte har kun-
nat utveckla i anslutning till vårt arbete men som pekar på möjligheter till fortsatt forsk-
ning. 
 
 
7.1 Resultatredovisning 
Här nedan följer svaren på våra frågeställningar utifrån analysen i förra kapitlet. Ingen 
av frågorna har ett entydigt svar. Informationskompetens konstitueras till exempel inte 
entydigt, det finns en diskrepans såväl inom som mellan texterna. Här presenterar vi alla 
de sätt som sammantaget förekommer i analysmaterialet – de behöver alltså inte finnas 
representerade i varje text.  
 

• Hur konstitueras informationskompetens? 
 

Ett sätt som informationskompetens konstitueras på är som en kunskap som syftar till 
att lösa problem och som något generellt överförbart mellan olika sammanhang. Det 
talas också om informationskompetens som någonting mätbart. 
 
Informationskompetens betraktas också som något som inte är en gång för alla givet, 
utan som något som skiljer sig åt mellan olika kontexter och beror på individuella för-
hållningssätt. I texterna framhäver förekomsten av Carol Kuhlthaus och Christine  
Bruces forskning som manifest intertextualitet det kognitiva och det fenomenografiska 
synsättet i meningspotentialen hos informationskompetens.   
 
Ett annat återkommande sätt som informationskompetens konstitueras på är som något 
som leder till ökad effektivitet och sparar resurser. Analysen visar att kraven på effekti-
vitet och resursbesparing kan ha sitt ursprung i en idé om att den högre utbildningen 
skall svara mot arbetsmarknadens krav. Genomgående finns tekno-organisatoriska in-
fluenser som tar sig uttryck exempelvis i synen på hur man ska tänka kring kvalitet.  
 
Informationskompetens konstitueras också som något som har koppling till informa-
tionssamhället. 
 

• Hur konstitueras användarna?  
 
Ett sätt som användarna konstitueras på är som några som skall utveckla ett eget för-
hållningssätt till informationskompetens. De beskrivs som reflekterande, analyserande 
och utforskande. Användarna konstitueras som medskapande i undervisningssituatio-
nen. 
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I kontrast till detta konstitueras de också som passiva mottagare, som saknar reellt infly-
tande över undervisningsinnehållet.  
 
Den informationskompetente användaren ska kunna söka information självständigt med 
hjälp av olika sökverktyg, ibland med fokus på IT.  
 
En annan linje är att användarna ska bli informationskompetenta inom sitt verksamhets-
område.  
 
De konstitueras också, utifrån bibliotekariens perspektiv, som ovana och med otillräck-
liga kunskaper i att hantera informationsresurser och därför i behov av bibliotekariens 
vägledning. I kontrast till detta konstitueras de som några som själva anser sig vara säk-
ra informationssökare.  
 
Användarna omtalas också som kunder, med tillsynes större inflytande över undervis-
ningsinnehållet.  
 

• Hur konstitueras bibliotekarierna?  
 

Ett sätt som bibliotekarierna konstitueras på är som experter. De konstitueras som några 
som har kunskaper som kan underlätta för användarens informationsanvändning och 
därför bör intervenera i den samma. Det är bibliotekarien som känner ett större sam-
manhang vari informationen kan ingå och det är de som har en förståelse av vad som är 
kvalitativ information. I kontrast till detta konstitueras bibliotekarien som någon som 
ska få eleverna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. 
 
Bibliotekarien framställs som en förespråkare för bibliotekets informationsresurser och 
för biblioteksliknande företeelser (t.ex. delar av den osynliga webben som är organise-
rad enligt bibliotekets principer).  
 
En annan linje är att bibliotekarien konstitueras som bedömare av informationskompe-
tenta användare och biblioteket som en institution och pedagogisk resurs jämbördig 
andra institutioner på högskolan. 
 
Bibliotekarien konstitueras som någon vars pedagogiska uppgift det är att organisera 
lärandeaktiviteter eller någon vars uppgift det är att skapa situationer där det är möjligt 
att lära.  
 
Bibliotekariernas framställs också som någon som ska hjälpa användarna att bredda 
eller förändra sina erfarenheter. 
 
 
7.2 Diskussion 
I det här avsnittet diskuterar vi hur resultaten från analysen påverkar relationen mellan 
användare och bibliotekarie. Vi för en diskussion kring konsekvenserna av de motsätt-
ningar som framkommit med avseende på hur informationskompetens, användare och 
bibliotekarier konstitueras, samt hur man kan förstå att motsättningarna förekommer.  
 
Vi diskuterar relationen i tre avseenden, dels ifråga om vad som läggs i begreppet  
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informationskompetens och vad användarna därför ska lära sig, dels ifråga hur detta 
lärande ska gå till, och slutligen i de angivna skälen till varför undervisning i informa-
tionskompetens är motiverat. De följande rubrikerna speglar dessa avseenden. 
 
 
7.2.1 Vad är informationskompetens och vad ska användarna lära sig? 
När vi betraktar relationen mellan användarna och bibliotekarien i ljuset av frågan om 
vad användarna ska lära sig är det framförallt hur influenser från en tekno-
organisatorisk respektive en demokratiserande diskurs påverkar relationen. Utgångs-
punkten är att ett större inslag av tekno-organisatorisk diskurs innebär en ökad risk för 
att informationskompetens inte leder till ett bemyndigande av användarna (jfr Pawley 
2003).  
 
I varierande grad tar sig den tekno-organisatoriska diskursen uttryck i texterna som kan 
förstås som tendenser till förtingligande av information. Det tar sig tydligast uttryck i 
text I, men förekommer också i alla de övriga. Det är intressant att notera detta eftersom 
att se information som ett ting kan betraktas om en förutsättning för att kunna använda 
de procedurer som den tekno-organisatoriska diskursen medger, exempelvis klassifice-
ring (Pawley 2003, s. 431; jfr Buckland 1991, s. 352). Vi kan konstatera att när informa-
tion förtingligas i texterna påverkar det relationen mellan användare och bibliotekarier i 
ojämlik riktning. 
 
Den tekno-organisatoriska diskursen kommer till uttryck i texterna när det talas om in-
ternet, informationens natur och strategier för informationssökning. När text I talar om 
information som en pusselbit är det en av de tydligaste influenserna från en tekno-
organisatorisk diskurs. Resonemanget i text I förtingligar dock inte enbart informatio-
nen, utan också kunskap. Om förtingligandet av information innebär möjlighet till ökad 
kontroll över information, måste förtingligandet av kunskap förstås som ett ytterliggare 
förstärkande av möjligheten till kontroll. Att konstituera kunskap som ting gör att den 
kan betraktas som någonting som existerar utanför individen, oberoende av samman-
hang, social och kulturell kontext. Detta innebär att bibliotekariens roll som expert för-
stärks och utvidgas, såtillvida att det slags informationskompetens som denne 
förespråkar även kan garantera informationens riktighet och giltighet som kunskap.  
Detta sker på bekostnad av användarnas möjligheter till egen kunskapsbildning – de 
reduceras till konsumenter och deras möjligheter som aktiva kunskapsproducenter 
minskar (jfr Pawley 2003, s. 430).  
 
Förtingligande av kunskap dyker dock inte upp i någon annan text än text I. Däremot 
återkommer det oproblematiserade förtingligandet av information i text III och i text IV. 
I text IV förtingligas informationen när ämnet är informationssökning på Internet och i 
text III när examinationsuppgiften beskrivs. I text IV framstår hur internet kan koncep-
tualiseras som fastslaget av bibliotekarien. I och med att bibliotekarien på så vis sätter 
premisserna innebär detta begränsningar för hur det blir önskvärt att tänka kring infor-
mationssökning och internet för användarna. Det sätts större fokus på de mer biblioteks-
lika företeelserna av webben, vilket kan ses som ett uttryck för en tekno-organisatorisk 
diskurs, det vill säga som ett sätt att framhäva det goda i att kunna organisera och kon-
trollera information på samma sätt som i bibliotek. Detta  
innebär att bibliotekarien blir någon som kan bestämma vad som är önskvärda informa-
tionskällor på Internet. I text III är det hur informationssökning beskrivs som visar på 
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influenser från en tekno-organisatorisk diskurs, genom att peka på att det finns fallgro-
par som bör undvikas och smarta trix som användaren bör använda sig av indikeras att 
det finns en given rätt väg att gå i informationssökningen, som undviker problem som 
finns kring information och informationssökning. I bakgrunden av detta ligger ett anta-
gande om information som ting och precis som i text IV är det detta sätt att tala om  
informationen som leder till att tekno-organisatoriska informationssökningsstrategier 
kan premieras. I båda texterna framstår relationen mellan bibliotekarier och användare i 
dessa avseenden som ojämlik, där bibliotekarien intar rollen som expert och användaren 
den som lekman. 
 
Riskerna med att skapa en obalanserad relation mellan bibliotekarier och användare 
genom den tekno-organisatoriska diskursen handlar inte så mycket om själva den effek-
tiva informationshanteringen som själva förutsättningen för den, nämligen förtingligan-
det. Genom att beskriva information (och i text I även kunskap) som ting framstår 
biblioteket som en tillhandahållare av oproblematiska verktyg för att hantera detta ting, 
när de tekno-organisatoriska procedurerna i själva verket bidrar till att dölja att informa-
tionen alltid är präglad av de sociala förhållanden under vilken den produceras (Pawley 
2003, s. 432f.). Konsekvensen för relationen mellan användare och bibliotekarier blir att 
användarna inte kan hävda alternativa sätt att hantera information på, eftersom tinget 
konstitueras som att det objektivt sett är på ett visst sätt – ett sätt som biblioteket har 
möjlighet att kontrollera. Bibliotekarien intar på så vis en betydande maktposition i för-
hållande till användaren. När kunskapens sociala natur hamnar i skymundan finns dess-
utom en risk att de dominerande sociala strukturerna i samhället okritiskt reproduceras. 
 
Om informationskompetens beskrivet utifrån den tekno-organisatoriska diskursen hand-
lar om att kunna manipulera information som ting med hjälp av olika procedurer, visar 
den demokratiserande diskursen på en större elasticitet och möjlighet i vad och hur  
informationskompetens kan innebära och vara.  
 
Både text III och text II talar om att kontextualisera den undervisningen som har infor-
mationskompetens som mål. I text III handlar det om att koppla undervisningen till  
användarnas forskning, och i text II om informationssökning i designkontexten. Positio-
nen som text III intar är dock präglad av en viss ambivalens eftersom det även talas om 
informationskompetensens vikt för det livslånga lärandet på ett sätt som snarast antyder 
en dekontextualisering. I text II blir ambitionen att presentera informationskompetens 
som någonting nyttigt för designprocessen en mer betydande kontextualisering som 
avspeglar sig i undervisningens upplägg. Resonemanget illustrerar att användarna 
främst binds till en designkontext och därmed inte nödvändigtvis till biblioteket och den 
tekno-organisatoriska diskursen, vilket ytterliggare kan verka för att skapa en mer jäm-
bördig relation mellan användare och bibliotekarie. Bibliotekariens makt över informa-
tionshanteringen minskar. Den demokratiserande diskursen visar sig också i textens 
betonande av respekten för användares egna idéer, vilket pekar på, åtminstone på ett 
hypotetiskt plan, att det finns flera sätt att hantera information på, något som bryter upp 
förställning om bibliotekarien som en expert på att bedöma kvalitet på information och 
informationshantering.  
 
Det bemyndigande inslaget i text II kan kontrasteras mot det i text IV. I text IV beskrivs 
det som en målsättning att användarna ska utveckla sitt eget förhållningssätt till infor-
mationskompetens, genom att reflektera utifrån litteratur kring begreppet. Influensen 
från den demokratiserande diskursen blir av en annan karaktär än i text II, genom att det 
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inte talas om det egna förhållningssättet till informationshantering i en viss specifik 
kontext, utan att det främst tycks handla om informationskompetens som teoretiskt  
begrepp.  
 
Även om ett kritiskt förhållningssätt till information nämns i flera texter (text I, text II, 
text IV) förklaras där inte in någon större utsträckning vad denna aspekt innebär, och 
vår analys pekar på att det är andra saker som utgör huvudfokus. Text II är den text där 
det kritiska förhållningssättet ges mest utrymme. I texten pekas det på att det är biblio-
tekariens roll att lyfta upp brister i användarnas tillvägagångssätt för att på så sätt få 
dem att reflektera och möjliggöra för användarna att inta en kritisk position. Sådan  
reflektion tycks likna det som bibliotekarier traditionellt sett har ägnat sig åt (Pawley 
2003, s. 441). Det kan dock finnas vissa risker med att göra varje användare till en bib-
liotekarie och på det hela taget fylla informationskompetens med alltför disparata  
inslag; det kan leda till att informationskompetens blir något som saknar fokus (Marcum 
2002, s. 20). Även om en sådan risk kan föreligga, menar vi att det med avseende på 
relationen mellan bibliotekarier och användare, finns en poäng att betona de kritiska 
inslagen. Sådana inslag skulle ytterliggare kunna luckra upp bibliotekariens roll som 
kvalitetsdomare över dekontextualiserad information.  
 
 
7.2.2 Hur ska lärandet gå till? 
När det gäller frågan om hur användarna ska utveckla informationskompetens finns det 
tydliga inslag i samtliga texter av att framställa användarna som aktiva medskapare i 
läroprocessen. Bibliotekarierna ges bland annat en stödjande roll, i det att de skapar 
förutsättningar och stödjer användarnas lärande. Undervisningen framställs i olika ut-
sträckning som att den ska utgå ifrån användarnas förutsättningar och behov. I detta 
avspeglas en mer jämbördig relation, där båda parterna har möjlighet att bidra, och där 
olika förutsättningar och intressen ges utrymme att samexistera. 
 
I texterna I, II och III sker dessa beskrivningar mot uttryckliga pedagogiska teorier, och 
även om text IV inte på samma sätt är förankrad genom referenser till allmänpeda-
gogiska strömningar, så framstår det som rimligt att sammantaget se ovanstående sätt att 
omtala såväl användare som bibliotekarier som härrörande från en användarorienterad 
pedagogisk diskurs i upplägget av undervisning som har informationskompetens som 
mål. 
 
Samtidigt visar vår analys att relationen inte är identisk i de olika texterna, den jämbör-
diga relationen ter sig snarast placerad utefter en skala med olika inslag av jämbördig-
het. I text I till exempel verkar användarnas engagemang snarast framträda i ljuset av att 
bibliotekarien drar sig tillbaka och låter användarna på egen hand bekanta sig med de 
informationstekniska hjälpmedlen. Bibliotekarien organiserar lärandeaktiviteter, som 
kan utföras genom en generell 10-stegs modell, och användandet av informationstekno-
logi ses som vägen till lärande, det vill säga utvecklande av informationskompetens. 
Detta korresponderar väl med den andra av de teorier om undervisning som Ramsden 
presenterar. Användandet av informationsteknologi för att lära får karaktären av en tek-
nik som kan tillämpas för lyckad undervisning. Så länge de yttre förutsättningarna är de 
rätta förväntas användarna alltså bli informationskompetenta, blir de inte det så är det 
beroende av faktorer som ligger utanför bibliotekariernas kontroll. De generellt tillämp-
bara teknikerna som bibliotekarierna i egenskap av lärare kan tillämpa skapar också en 
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distans mellan dem och användarna. Samma text omtalar också användarna som kunder, 
vilket i sig medför intressanta implikationer för relationen till bibliotekarierna. Genom 
att på så sätt föra in ett språkbruk från en marknadsdiskurs antyds att användarna till-
skrivs en större makt i och med att de kan ställa krav på de tjänster som biblioteket till-
handahåller, och att bibliotekarierna får rollen av verkställare av kundernas önskemål. 
Mogens Jensen har dock i rapporten Reference: interaktion system–användare i 
 amerikanska bibliotekstidskrifter 1988-1998 (2003) visat att ett marknadsorienterat 
synsätt11 inte i sig medför ett stärkt användarperspektiv, utan att det i första hand har 
kvalitetsutveckling av bibliotekets tjänster för ögonen. Visserligen måste kunderna till-
fredsställas, men det handlar också om att få dem att hysa ”rätt förväntningar” (Jensen 
2003, s. 81 ff.), det vill säga att inte ställa krav som biblioteket inte uppfattar som legi-
tima. 
 
Likaså kan text III starkast knytas till den andra av Ramsdens teorier med avseende på 
relationen mellan lärare och student, genom det tydliga individfokuset i lärandet i kom-
bination med lärarens roll som en som bygger förutsättningar och även bygger in positi-
va förväntningar. De inslag i texten som betonar dialog och informationskompetensens 
sociala och relationella aspekter som syns i den inledande definitionen av begreppet 
drar texten mot den tredje av Ramsdens teorier, men det utvecklas aldrig till ett fullfjäd-
rat samarbete. 
 
Relationen mellan användare och bibliotekarier i texterna II och IV däremot liknar mer 
den relation mellan lärare och student som ryms inom Ramsdens tredje teori om under-
visning. I text II syns detta tydligt genom det förhållningssätt som intas när författarna 
talar om utmaningarna som lärarna ställs inför i undervisningen, och deras vision om att 
verka möjliggörande för att studenterna ska kunna bli informationskompetenta. Här 
betonas också uttryckligen möjligheten för studenterna att frångå de föreslagna struktu-
rer som tillhandahålls i samband med presentationen av de examinerande uppgifterna.  
 
I text IV ligger fokus starkt på användarnas eget reflekterande. Bibliotekariens roll in-
kluderar också ett stort mått av engagemang som går utöver det att enbart lägga grunden 
för studenternas lärande genom att skapa de yttre förutsättningarna i form av olika 
lärandeaktiviteter. I dessa texter blir sättet att utveckla informationskompetens i högre 
grad en gemensam arbetsinsats, användare och bibliotekarier blir samarbetspartners. 
Relationen mellan användare och bibliotekarier framstår som mer jämlik, såtillvida att 
det finns en dynamik i själva lärosituationen. Användarna, studenterna, tillerkänns en 
viktig medskapande roll i själva lärandet, och av bibliotekarien krävs en flexibilitet och 
öppenhet för anpassning efter situation och individ. 
 
I samtliga fyra texter finns emellertid också ett inslag av att bibliotekarien besitter en 
expertkompetens eller kännedom om förhållanden som användarna förväntas tillgodo-
göra sig utan att det lyfts fram något behov av kritiskt förhållningssätt eller egen reflek-
tion. Denna tendens är särskilt tydlig i texterna I och III, där det till och med uttrycks 
som att det är bibliotekarierna som ska utveckla informationskompetensen hos använ-
darna, eller förmedla förståelsen för sammanhangen där information kan ingå. Detta kan 
verka motsägelsefullt mot bakgrund av den tolkningsmöjlighet som den diskursiva 
praktiken (genom intertextualiteten kring de pedagogiska ansatserna) ger vid handen. 
                                                 
11 Det som Jensen talar om som ett marknadsorienterat synsätt sammanfaller med det vi talar om som 

marknadsdiskurs. 
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Framförallt i text I blir hävdandet av bibliotekariens expertis något som ligger till grund 
för ett överföringstänkande, något som samtidigt konstitueras som icke önskvärt. 
 
Ett sätt att förstå detta ges emellertid om man beaktar att det även är dessa två texter 
som tydligast gentemot högskolans övriga institutioner hävdar bibliotekariens roll som 
lärare, och artikulerar nödvändigheten av att få ett erkännande som jämbördig pedago-
gisk resurs. Sätter man detta i ljuset av det som framkom såväl i Gellerstams som i 
Hansson och Rimstens rapport, att bibliotekens utbildningsansvar ofta är självpåtaget 
och att det inte sällan föreligger bristande förståelse från lärarkollegiet och högskolans 
ledning för vad bibliotekarierna har för kompetens (Gellerstam 2001, s. 30f.; Hansson & 
Rimsten 2005, s 124ff.), framstår hävdandet av bibliotekariernas expertis som ett medel 
i en intern kamp kring bibliotekets plats inom högskolans verksamhet. 
 
Den asymmetriska relationen som skapas till användarna kan då förstås som något av en 
biprodukt i denna kamp om institutionellt erkännande, och det motsättningsfulla i rela-
tion till de uttalade pedagogiska ambitionerna blir begripligt. 
 
Det kan också vara värt att reflektera kring vad det innebär för relationen mellan använ-
dare och bibliotekarier när biblioteket tar plats som en utbildande institution på samma 
sätt som ämnesundervisande institutioner på högskolor och universitet. Detta förhållan-
de märks tydligast i texterna II, III och IV, där användarundervisningen antingen utgör 
självständiga, poänggivande kurser, alternativt integreras i annan poänggivande ämnes-
undervisning, men skymtar även i text I genom den tydliga positioneringen gentemot 
övriga högskolevärlden för att få användarundervisningen erkänd som en närmast livs-
viktig förutsättning för såväl lärare som studenter, för att inte säga hela framtida genera-
tioner. 
 
Genom övergången från stödverksamhet till undervisande institutioner skapas en tydli-
gare lärar–student-relation mellan användare och bibliotekarier. När informationskom-
petensen ska utvecklas genom undervisning med inslag av bedömning och 
poänggivande kan användarna ses som i större utsträckning hänvisade åt bibliotekarier-
na, en relation som har ett större inslag av beroende än om biblioteket varit enbart en 
möjlig resurs för användarna att använda sig av om de så vill. 
 
 
7.2.3 Varför undervisning i informationskompetens? 
Vad gäller varför användarna ska bli informationskompetenta kan två huvudlinjer spå-
ras i analysresultaten. Den första handlar om att informationskompetens behövs på 
grund av krav från arbetsmarknad och samhälle. Denna linje finns representerad i text I, 
II och text III. I text I framstår linjen tydligast genom att betona de krav som samhället 
ställer på hur individen skall fungera som effektiv arbetskraft. I text II tar sig detta mer 
indirekta uttryck och det talas aldrig om varför användarna skall vara effektiva och 
kostnadsbesparande, annat än att det framställs som väsentligt för deras fortsatta karriär.  
 
Betoningen av det livslånga lärandet som förekommer i text I och III kan också hänfö-
ras till kraven från omgivningen. Särskilt text I framstår det livslånga lärandet tydligt 
som en förutsättning för ett deltagande i arbetslivet. Bilden av det livslånga lärandet 
som en nödvändig färdighet för att möta krav från samhället ges också av Gellerstam, 
då han konstaterar att förmågan att hantera informationsresurser professionellt (vilket 
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kräver informationskompetens) är självklart inom allt fler yrkesgrupper (2001, s. 29). 
 
Texterna skiljer sig fullständigt åt angående hur och vad användarna skall lära sig.  
Anledningarna till att användarna ska bli informationskompetent är snarlika, men inne-
hållet i begreppet och tillvägagångssättet för att uppnå målet skiljer sig åt. 
 
I texterna kan vi se att kraven inte problematiseras och de framställs på ett sätt som gör 
dem självklara. Detta leder till att användaren får mindre möjlighet att ifrågasätta dessa 
påståenden och bibliotekarien framstår som någon som sitter inne med sanningar om 
hur världen ser ut, när dessa påståenden i själva verket bidrar till att okritiskt reproduce-
ra vissa strukturer. Bibliotekarien tillskrivs i någon mån rollen som verkställare av krav 
som egentligen inte är bibliotekariens egna, utan är krav från det omgivande samhället 
och arbetsmarknaden. Genom att agera på detta sätt blir bibliotekarien någon som riske-
rar att vidmakthålla (i västvärlden i alla fall) kapitalistiska grundstrukturer och bibliote-
ket blir en tillhandahållare av en effektiv och resursbesparande arbetskraft. Antagandet 
att användarutbildning med informationskompetens som mål kommer leda till effektivi-
tet och ekonomisk vinst i arbetslivet är en koppling som Kapitzke menar är problema-
tisk och förenklad (Kapitzke 2003a, s. 56). En anledning till att det skulle kunna vara 
problematiskt är att informationskompetens är komplext och genomsyrat av sociokultu-
rella och kontextuella förutsättningar, varför det inte går att hävda att undervisning med 
informationskompetens som mål kan leda till några universellt tillämpbara läranderesul-
tat (Kapitzke 2003a, s. 60) och därmed inte heller nödvändigtvis till en effektivare  
arbetskraft. Detta i sig motsäger dock inte att det kan vara så att användarna, på en indi-
viduell nivå, kan uppleva det som önskvärt att bli mer effektiva, speciellt om det är de 
krav som de upplever ställs på dem från arbetsmarknaden. Frågan blir om bibliotekarien 
verkligen kan leverera vad de utlovar, eller om det ens, mot bakgrund av de demokrati-
serande ambitioner som enligt Pawley (2003, s. 426) ofta ligger till grund för diskussio-
nen kring behovet av informationskompetens, är önskvärt att målsättningen bör vara att 
förse arbetsmarknaden med effektiv arbetskraft. 
 
Den andra linjen framställer utbildning för utvecklande av informationskompetens som 
ett sätt att få användarna att använda sig av bibliotekets resurser. Biblioteket har något 
att erbjuda som användarna saknar. Denna linje är tydlig i text II och text IV. I text II 
ska bibliotekets resurser bidra till att göra studenterna till mer effektiva designers, i text 
IV är det beskrivna projektets syfte just att placera biblioteket i centrum.  
 
Tanken att biblioteket är någonting av naturen givet gott och nyttigt faller sig kanske 
naturlig för bibliotekarier och biblioteksförespråkare, men som bland annat Pawley 
(2003), Kapitzke (2003b) och Elmborg (2006) argumenterar, måste bibliotek, i likhet 
med andra samhälleliga institutioner, ses som grundade i den rådande ideologin. Precis 
som bibliotekarien, enligt resonemanget ovan, kan bli marknadens förlängda arm  
genom att medverka till att förse samhället med effektiv arbetskraft, kan ett föresprå-
kande av biblioteket som en oproblematiserat god institution reproducera ojämlika för-
hållanden i samhället. Relationen till användarna kan då ses som en asymmetrisk 
maktrelation som riskerar att verka begränsande snarare än frigörande och demokratise-
rande. 
 
Av analysmaterialet är det dock i text II och IV där de tekno-organisatoriska inslagen av 
informationskompetens, de som Pawley ser som de mest begränsande, är minst domine-
rande. Som framgått av diskussionen kring hur informationskompetens ska utvecklas, 
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finns det i dessa texter också ett stort utrymme för användarna att själva skapa sig upp-
fattningar och argumentera för dessa, vilket jämnar ut maktbalansen i rollfördelningen 
mellan bibliotekarien och användarna. Den idealt självständiga användaren kan förstås 
som en som också kan välja bort biblioteket. 
 
 
7.3 Avslutande kommentarer 
Om den ovanstående diskussionen uppmärksammade det som vi faktiskt fann i vårt 
analysmaterial, vill vi som avslutning lyfta fram det som vi inte fann i någon större  
omfattning – det som vi i litteraturgenomgången kallade för ett kritiskt perspektiv på 
informationskompetens. 
 
Vi anser att det i detta perspektiv finns en stor potential, och att det, om vi som bibliote-
karier vill verka för att öka användarnas möjligheter till demokratiskt deltagande i sam-
hället, är nödvändigt att uppmärksamma även de ifrågasättande aspekterna av 
informationskompetens, att tydliggöra hur ideologiska intressen ligger bakom informa-
tionsproduktion. Vi ser en stor möjlighet att utveckla användarutbildningen i denna 
riktning. 
 
Hur ett sådant inslag i undervisningen i praktiken skulle påverka relationen mellan  
användare och bibliotekarier kan vi bara spekulera kring. Ett starkare kritiskt inslag 
skulle åtminstone kunna minska bibliotekets och bibliotekariens roll som ett slags kvali-
tetsdomare över informationen, och starkare betona användarnas roll som informations-
producenter i och med att de tillägnar sig ett aktivt förhållningssätt till de budskap som 
förmedlas. 
 
Att detta kritiska inslag inte förekommit i någon större omfattning är emellertid kanske 
ingenting att förvånas över. Vår litteraturgenomgång påvisade bristen på just detta per-
spektiv. Dock påpekar Pawley att det finns goda exempel att ta efter. Hon nämner den 
undervisning med informationskompetens som mål som bedrivs vid biblioteket vid 
Minneapolis Community and Technical College12 (2003, s. 446), och det skulle vara  
intressant att närmare belysa den verksamheten. En sådan granskning skulle helt säkert 
kunna berika resultaten från vår uppsats och visa på ytterligare möjligheter som inte 
framträtt i vårt material när det gäller relationen mellan användare och bibliotekarier. 
 
Utöver möjligheten att berika våra resultat skulle också ett utökat empiriskt material 
kunna stärka allmängiltigheten i resultaten, det vill säga att det är tolkningar som  
används över ett större fält eller hänger samman med större sociala skeenden. Detta 
skulle kunna ske genom det som Talja talar om som kontextuell triangulering, det vill 
säga att efter en initial analys, analysera flera olika typer av material för att se om  
samma diskurser som i det initiala analysmaterialet är skönjbara. Detta skulle med andra 
ord innebära en möjlighet att gå utanför fallstudiens begränsningar (Talja 1999,  
s. 472f.). 
 
Just materialvalet i vår uppsats har i efterhand gett oss anledning till en viss eftertanke. 
Redan i kapitel 5 när vi presenterade materialurvalet antydde vi att det i stort föreföll 
oss ganska magert. Kanske kunde vi ha vidgat våra avgränsningar och till exempel  

                                                 
12 http://www.minneapolis.edu/library/index.html 
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inkluderat texter skrivna av bibliotekarier från andra skandinaviska länder och den ang-
losaxiska världen. Det hade onekligen gett oss ett rikare urval av texter, men hade i gen-
gäld medfört andra bekymmer. Även med en utvidgning till Skandinavien, som i många 
avseenden (till exempel politiskt och kulturellt) får sägas vara relativt homogent, hade 
det blivit ett större arbete med på ett tillfredsställande sätt teckna en gemensam bild av 
den sociala praktikens nivå. 
 
En annan tanke som slagit oss är hur ett annat metodval kunnat påverka våra resultat. 
Observationer eller intervjuer hade till exempel kunnat ge andra ingångar till vårt pro-
blemområde. Resultaten i uppsatsen har gett upphov till flera funderingar, bland annat 
om hur användarna ser på den förändrade relationen till bibliotekarierna när biblioteket 
tar plats som en utbildande institution bland andra. Här ser vi en möjlighet till fortsatt 
forskning. 
 
Om vi alltså inte har uttömt problemområdet är det vår förhoppning att vi i alla fall har 
kunnat bidra till att skapa en större medvetenhet om hur olika sätt att tala om informa-
tionskompetens får konsekvenser för relationen mellan bibliotekarier och användare. 
Det är vår övertygelse att en sådan medvetenhet är en absolut nödvändig grund för att 
utveckla en god användarutbildning som i förlängningen kan verka möjliggörande för 
användarna och bidra till deras deltagande i ett demokratiskt samhälle. 
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8 Sammanfattning 
Informationskompetens är ett begrepp med omtvistad innebörd. Den här uppsatsen syf-
tar till att undersöka hur talet om informationskompetens bland högskolebibliotekarier 
påverkar relationen mellan användare och bibliotekarier. Den teori och metod som  
används är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, och med hjälp av den besvaras 
följande frågeställningar: 

 
• Hur konstitueras informationskompetens? 
• Hur konstitueras användarna?  
• Hur konstitueras bibliotekarierna?  

 
Enligt den kritiska diskursanalysen är språket viktigt för hur världen konstitueras, men 
den kritiska diskursanalysen menar också att även icke-språkliga, icke-diskursiva,  
fenomen bidrar till att konstituera världen. Analys med hjälp av Faircloughs kritiska 
diskursanalys skall därför ske i tre dimensioner, nämligen text, diskursiv praktik och 
social praktik. Med hjälp av verktyg som den kritiska diskursanalysen tillhandahåller, 
exempelvis transitivitet, ordval och manifest intertextualitet, analyseras hur informa-
tionskompetens, bibliotekarier och användare konstitueras på text- och diskursiv prak-
tiknivå. Den sociala praktiken utgör i föreliggande uppsats en kontext till den analys 
som företas på text och diskursnivå, och skisseras med stöd i litteratur som beskriver de 
förhållanden och förutsättningar som omger högskolebiblioteket som institution. 
 
Studiens empiriska material utgörs av fyra artiklar som behandlar informationskompe-
tens, skrivna av svenska högskolebibliotekarier, som antingen publicerats i biblioteks-
tidskrifter eller presenterats vid konferenser.  
 
Resultaten av analysen pekar på att ingen av frågorna har ett entydigt svar. Det finns en 
diskrepans såväl inom som mellan texterna.  
 
Informationskompetens konstitueras dels som en kunskap som syftar till att lösa pro-
blem och som något generellt överförbart mellan olika sammanhang, dels som något 
som inte är en gång för alla givet, utan som något som skiljer sig åt mellan olika kontex-
ter och beror på individuella förhållningssätt. Ett annat återkommande sätt som informa-
tionskompetens konstitueras på är som något som leder till ökad effektivitet och sparar 
resurser.  
 
Användarna konstitueras dels som medskapande i undervisningssituationen och som 
några som skall utveckla ett eget förhållningssätt till informationskompetens, dels  som 
passiva mottagare som saknar reellt inflytande över undervisningsinnehållet. Den  
informationskompetente användaren ska kunna söka information självständigt med 
hjälp av olika sökverktyg eller så ska användarna bli informationskompetenta inom sitt 
verksamhetsområde. De konstitueras också som ovana och med otillräckliga kunskaper 
i att hantera informationsresurser, men i kontrast till detta också som säkra informa-
tionssökare.  
 
Ett sätt som bibliotekarierna konstitueras på är som experter, med en förståelse av  
informationsanvändning och vad som är kvalitativ information. I kontrast till detta kon-
stitueras bibliotekarien som någon som ska få eleverna att utveckla ett kritiskt förhåll-



 69

ningssätt eller som någon som ska hjälpa användarna att bredda eller förändra sina erfa-
renheter. Bibliotekarien konstitueras som någon vars pedagogiska uppgift det är att or-
ganisera lärandeaktiviteter eller någon vars uppgift det är att skapa situationer där det är 
möjligt att lära. En annan linje är att bibliotekarien konstitueras som bedömare av in-
formationskompetenta användare och biblioteket som en institution och pedagogisk 
resurs jämbördig andra institutioner på högskolan. Dessutom framställs bibliotekarien 
som en förespråkare för bibliotekets informationsresurser och för biblioteksliknande 
företeelser.  
 
Relationen mellan användare och bibliotekarier diskuteras i tre avseenden, dels utifrån  
vad som läggs i begreppet informationskompetens och vad användarna därför ska lära 
sig, dels utifrån hur detta lärande ska gå till, och slutligen utifrån de angivna skälen till 
varför undervisning med informationskompetens som mål är motiverat. 
 
Hur relationen mellan användare och bibliotekarier påverkas utifrån vad användarna ska 
lära sig beror framförallt på hur influenser från en tekno-organisatorisk respektive en 
demokratiserande diskurs tar sig uttryck. Ett större inslag av en tekno-organisatorisk 
diskurs innebär en ökad risk för att informationskompetens inte leder till ett bemyndi-
gande av användarna.  Detta genom att användarna inte kan hävda alternativa sätt att 
hantera information på, eftersom information konstitueras som ett ting – ett sätt som 
biblioteket har möjlighet att kontrollera. Bibliotekarien intar en maktposition som expert 
i förhållande till användaren och relationen framstår som ojämbördig.  
 
Den demokratiserande diskursen å sin sida visar på en större elasticitet och möjlighet i 
vad och hur informationskompetens kan innebära och vara, samt en respekt för använ-
darnas egna idéer, vilket pekar på att det finns flera acceptabla sätt att hantera informa-
tion på. Detta bryter upp förställning om bibliotekarien som en expert på att bedöma 
kvalitet på information och informationshantering. 
 
När det gäller frågan om hur användarna ska utveckla informationskompetens framstäl-
la användarna i olika grad som aktiva medskapare i läroprocessen. Undervisningen 
framställs i olika utsträckning som att den ska utgå ifrån användarnas förutsättningar 
och behov. I detta avspeglas en mer jämbördig relation, där båda parterna har möjlighet 
att bidra, och där olika förutsättningar och intressen ges utrymme att samexistera. 
 
En motsatt tendens är att det uttrycks som att det är bibliotekarierna som ska utveckla 
informationskompetensen hos användarna, eller förmedla förståelsen för de samman-
hang där information kan ingå. Hävdandet av bibliotekariens expertis kan utgöra grun-
den för ett överföringstänkande och framstår som ett medel i en intern kamp kring 
bibliotekets plats inom högskolans verksamhet. Genom övergången från stödverksam-
het till undervisande institutioner skapas en tydligare lärar–student-relation mellan  
användare och bibliotekarier, där inslag av bedömning gör användarna i större utsträck-
ning hänvisade åt bibliotekarien. 
 
Vad gäller varför användarna ska bli informationskompetenta diskuteras två huvudlin-
jer. Den första handlar om att informationskompetens behövs på grund av krav som 
samhället ställer på hur individen skall fungera som effektiv arbetskraft. Bibliotekarien 
tillskrivs rollen som verkställare av krav som egentligen kommer från det omgivande 
samhället och arbetsmarknaden. Genom att agera på detta sätt blir bibliotekarien någon 
som riskerar att vidmakthålla kapitalistiska grundstrukturer och biblioteket blir en till-
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handahållare av en effektiv och resursbesparande arbetskraft. Den andra linjen framstäl-
ler utbildning för utvecklande av informationskompetens som ett sätt att få användarna 
att utnyttja bibliotekets resurser. Ett förespråkande av biblioteket som en oproblematise-
rat god institution riskerar att reproducera ojämlika förhållanden i samhället. Relationen 
till användarna kan då ses som en asymmetrisk maktrelation som riskerar att verka be-
gränsande snarare än frigörande och demokratiserande. 
 
Avslutningsvis pekas på en utvecklingsmöjlighet för användarutbildningen, genom att i 
större utsträckning än vad som framkommit i analystexterna fokusera på ett kritiskt per-
spektiv på informationskompetens, där användarna ges möjlighet att reflektera kring 
och ifrågasätta hur exempelvis ideologiska intressen ligger bakom informationsproduk-
tion.  
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